
Klachtenprocedure Senzai 

 

 

Wij (Senzai) doen ons uiterste best om onze begeleidingen en ons werk zorgvuldig uit te voeren. 

Ondanks dat kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u een klacht heeft. Mocht u ontevreden zijn 

over iets of een klacht hebben dan hopen we dat u dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar maakt zodat 

wij samen met u kunnen kijken hoe we uw klacht op kunnen lossen. 

Vanaf 2017 houden wij ons aan de Wkkgz en hebben, zoals de wet dit voorschrijft, onze 

klachtenregeling zelf geregeld. Wij hebben ervoor gekozen dit binnen onze beroepsvereniging te 

regelen. Middels onderstaand stroomschema ziet u welke stappen wij dienen te volgen binnen de 

kaders van deze wet. 

Mocht u niet bij ons terecht kunnen/willen met uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon bij onze beroepsvereniging. Op de pagina "Niet tevreden over je 

hulpverlener?" van de NFG kunt u hier verdere informatie over vinden. U kunt hiervoor terecht op: 

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html 

Niet tevreden over ons als hulpverlener? 

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien u naar u eigen oordeel 

onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kunt u een klacht indienen. Het is belangrijk 

dat u eerst zelf probeert om de klacht samen met ons te bespreken en op te lossen. Het is ook 

mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon* van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te 

lossen, kun u een klacht indienen. 

 
Wij als NFG-zorgverlener hebben ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten 

verlopen. Wij zijn volgens de Wkkgz verplicht om u te vertellen hoe wij de klachtenafhandeling 

geregeld hebben. 

 
Omdat wij dit via de NFG geregeld hebben, zijn wij via de NFG aangesloten bij Quasir. Uw klacht 

handelen wij volgens bijgevoegd schema van stichting zorggeschil af. 
 

Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met het NFG-secretariaat 

via het mailadres info@de-nfg.nl 
 

*Vertrouwenspersoon 
 

Dhr. Theo Splinter 

tel: 06-46160403 

vertrouwenspersoon@de-nfg.nl 
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Stroomschema WKKGZ 
 

 

 



Klachtenschema stichting zorggeschil 
 

 

 

 



Klacht melden bij Quasir 
 

 

 

 


