
Vertrouwenspersoon
écht
horen
werkt.

Hallo, ik ben Githa,
Vertrouwenspersoon voor 
de jongeren die hier verblijven.
Bij mij kun je terecht voor:

Vragen en advies

Ondersteuning bij een klacht

Vertrouwelijk gesprek

Heb je mij nodig of wil je een afspraak met me maken: 

  Zeg het mij, als je me ziet.

  Bel, sms of whats-app mij: 06 - 42 05 49 48

  Stuur een mailtje: gfaasse@zorgbelang-zeeland.nl

Sinds 1 januari 2015 werken wij samen met het 
Advies en Klachtenbureau Jeugdhulp (AKJ)



Hee� u/heb jij te maken met zorg waar  
je het niet eens mee bent, blijf er niet mee zi�en.  
Neem dan contact op met de ona�ankelijke 
cliëntenvertrouwenspersoon. 
 
Hélène de Zeeuw, 
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang 
LSR │ Regio Zeeuws Vlaanderen  
 
T: 06 - 216 443 32 
E: h.dezeeuw@hetlsr.nl 

Weet je niet zeker bij wie je moet zijn? Gewoon met één van ons contact opnemen. Wij 
verwijzen zo nodig naar elkaar door.  

Hier plaatsing link voor doorklikken naar: nadere informatie en flyer 

Onderstaand is de informa�e achter bovengenoemde link: 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang 

Soms krijg je te maken met zorg waar je het niet eens mee bent. Dat heet onvrijwillige 
zorg. Sinds 1 januari 2020 is er de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt de rechten 
van mensen die onvrijwillige zorg ervaren. Heb jij of jouw 
vertegenwoordiger/ouder/familie hierover een vraag, een klacht of een probleem dan 
kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon. Zij luistert naar jou, gee� 
informa�e over je rechten en kan je helpen bij het bespreekbaar maken van jouw 
probleem. De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt jou bij zoeken naar een 
oplossing of bij het indienen van een klacht. Alles wat je bespreekt is vertrouwelijk. De 
ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon is gra�s. Zij is ona�ankelijk dus niet 
in dienst van Juutsom.  

Voor informa�e en bij vragen, onvrede en/of klachten kun je rechtstreeks telefonisch 
contact opnemen met Hélène de Zeeuw, mobiel: 06 – 216 443 32 of via de email: 
h.dezeeuw@hetlsr.nl  

Toevoegen: Link naar de flyer 

 

 


