Zorg
voor elkaar
Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan ieder
een die dat nodig heeft. Dagelijks werken we met veel
gemotiveerde medewerkers aan ouderenzorg, thuiszorg,
begeleiding, behandeling en hulpverlening. We doen dat
van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging. Lelie
zorggroep bundelt de krachten van Agathos, Curadomi
en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn.

Contactgegevens
Hoofdweg 222, 3067 GJ Rotterdam
Antwoordnummer 1400, 3900 WB Veenendaal

T 0900 22 44 777
E info@leliezorggroep.nl
W leliezorggroep.nl
LZG 079-4

Niet tevreden

over onze zorg?

Laat het
ons weten!

U als cliënt staat centraal bij Lelie zorggroep. We zetten ons met
hart en ziel in om u goede hulp en zorg te bieden. Toch kan er wel
eens iets misgaan of kan het zijn dat u ergens niet tevreden over
bent. Wij horen dan graag van u zodat we kunnen proberen uw
klacht of probleem op te lossen.
Wie kunnen een klacht indienen?
• Cliënten van Lelie zorggroep en:
- hun partners/contactpersonen,
- hun wettelijk vertegenwoordigers,
- hun gemachtigden,
- hun nabestaanden.
Wat te doen bij een klacht?
• Bespreek uw klacht/verbeterpunten
met de medewerker
Wij moedigen u aan om contact op te
nemen met de betreffende medewerker,
het team of de leidinggevende. In een
open gesprek proberen we samen met u
tot een oplossing te komen. Meestal lukt
dit ook.
Niet tevreden over de afhandeling of
bespreekt u uw klacht liever met een
derde?
• Neem contact op met de klachtenfunctionaris
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door het team? Of
bespreekt u uw klacht liever niet met de
betrokken medewerker, het team of de
leidinggevende? Dan kunt u terecht bij
de klachtenfunctionaris van Lelie zorggroep. De klachtenfunctionaris is onpar-

tijdig, informeert en adviseert u en kan,
als u dat wilt, bemiddelen om uw klacht
op te lossen. Ook als u geen verdere actie
wilt ondernemen maar alleen met iemand
over uw klacht wilt praten, kunt u terecht
bij de klachtenfunctionaris. Uw klacht
wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
U kunt altijd uw klacht indienen bij de
onafhankelijke klachtencommissie.
U heeft altijd de mogelijkheid om uw
klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie, bijvoorbeeld
als behandeling van uw klacht door de
klachtenfunctionaris niet tot het door u
gewenste resultaat heeft geleid. Klachten voor de klachtencommissie moeten
schriftelijk worden ingediend. Bij behandeling van uw klacht kan de commissie
een hoorzitting houden waar u en de
betrokken medewerker(s) hun standpunten mondeling kunnen toelichten.
Meer informatie in het klachtenreglement.
Lelie zorggroep heeft een klachtenreglement waarin de klachtenprocedure
staat beschreven.

U kunt dit reglement telefonisch aanvragen via 0900 22 44 777. U vindt het ook
op leliezorggroep.nl: klik op ‘Contact’ en
‘Klachten’.
Klachtenfunctionaris Lelie zorggroep
Wilt u meer informatie, heeft u vragen
over de klachtenprocedure of wilt u
contact met de klachtenfunctionaris?
U kunt ons als volgt bereiken:
T 0900 22 44 777 (bereikbaar op
werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
E klachten@leliezorggroep.nl
P Lelie zorggroep, Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 1400
3900 WB Veenendaal
U kunt ook het klachtenformulier invullen
op onze website leliezorggroep.nl:
klik op ‘Contact’ en ‘Klachten’.

Uw klacht wordt altijd
vertrouwelijk behandeld

Uw klacht helpt
ons om de kwaliteit
van onze zorg,
hulp en diensten
te verbeteren en
soortgelijke klachten
in de toekomst te
voorkomen.

