
Zit je ergens 
mee

De vertrouwenspersonen 
zijn er voor jou

Ben je niet helemaal tevreden over Reinaerde?
Of zit je ergens anders mee?

Blijf niet rondlopen met een probleem.

Het is fijn om je hart te luchten.

Dat kan met je begeleider.

Kom je er met je begeleider samen niet uit?

Neem dan contact op met een van onze 

vertrouwenspersonen. 

De vertrouwenspersoon luistert goed naar je.
Jouw vraag of klacht is bij de vertrouwenspersoon veilig. 
Zij is er voor jou of jouw wettelijk vertegenwoordiger. 
De vertrouwenspersoon mag alleen met anderen over jou 
praten als jij daar toestemming voor geeft. 
Zij ondersteunt je bij het bedenken van en het werken aan 
een oplossing.



We hebben twee vertrouwenspersonen bij 
Reinaerde. Bij wie moet je zijn?

Moet je iets wat je niet wil? 
Bijvoorbeeld: je neemt je medicijnen niet in, maar dat moet wel.
Wil je iets wat niet mag?
Bijvoorbeeld: je wil een nieuwe spelcomputer kopen, 
maar dat mag niet. 
Vind je dat je te weinig zelf kunt bepalen hoe je leven eruit ziet?  
Heb je hierover een vraag? Ben je het ergens mee oneens? 

Neem dan contact op met de 
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd, 

Anouk Hoogeveen 

Wzd is de afkorting van Wet zorg en dwang.
De wet gaat over gedwongen zorg.
Dat is zorg die je niet wil krijgen.

Je kunt Anouk bellen, whatsappen en mailen. 
     
Telefoon: 06 40 65 58 09
e-mail: a.hoogeveen@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
            info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl 
Zorgstem tel.: 088 678 10 00

Anouk werkt niet bij Reinaerde 
Zij werkt bij Zorgstem. 
 
Anouk kiest altijd partij voor jou.

Ben je niet helemaal tevreden over Reinaerde?
Of zit je ergens anders mee?
Blijf er niet mee zitten.

Praat erover met je begeleider. 
 

Maar als je dat niet wil, neem dan 
contact op met de vertouwenspersoon, 

Hannie Kämink 

Je kunt Hannie bellen, whatsappen en mailen. 
     
Telefoon: 06 19 46 23 91

Mail: h.kamink@hetlsr.nl

Hannie werkt niet bij Reinaerde
Zij werkt bij het LSR. 
Dat is het landelijk steunpunt(mede)zeggenschap.
 
Hannie kiest altijd partij voor jou.


