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Als u een probleem hebt
of een klacht
Dan kunt u praten met een 
cliëntvertrouwenspersoon.

Een cliëntvertrouwenspersoon luistert
en helpt mee met het bedenken van een 
oplossing.
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Een cliëntvertrouwenspersoon kan veel doen 
voor cliënten.

goed luisteren
informatie geven
helpen bij klachten
helpen bij problemen
helpen bij het bedenken van een oplossing

Met welke problemen kun je bij een 
cliëntvertrouwenspersoon terecht? 
De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen bij: 

klachten over wonen, werken of vrije 
tijdsbesteding;
problemen met de begeleiding;
bij ruzies of als je bang of boos bent. 

De cliëntvertrouwenspersoon luistert.
De cliëntvertrouwenspersoon vertelt het niet 
verder.
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De directeur heeft geld om een 
cliëntvertrouwenspersoon te betalen.

Cliëntvertrouwenspersoon 
van het LSR

De cliëntvertrouwenspersoon werkt niet voor de 
instelling.
De instelling kan bij het LSR een 
cliëntvertrouwenspersoon inhuren.
De cliëntvertrouwenspersoon werkt bij het LSR.
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Hoe komt u aan een  
cliëntvertrouwenspersoon?

Wilt u een cliëntvertrouwenspersoon van het 
LSR?
Vertel het aan de directeur, de manager of de 
functionaris medezeggenschap.

U kunt ook naar het LSR bellen voor meer 
informatie over een cliëntvertrouwenspersoon.

Bel 030 - 293 76 64 en vraag naar Astrid van 
Houwelingen.

Of stuur een e-mail naar: 
a.vanhouwelingen@hetlsr.nl

Een brief schrijven kan ook.  
Stuur de brief naar:
LSR
T.a.v. Astrid van Houwelingen
Postbus 8224
3503 RE Utrecht
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