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ORO doet zijn best voor jou.
Maar het kan gebeuren dat je ergens
ontevreden over bent.
Bijvoorbeeld over wat je op je brood krijgt.
Of over je bedtijd.
Of misschien is er iets anders?
Wij willen graag dat je dat zegt!
Hoe? Dat lees je in deze folder.
Of bekijk het filmpje op www.oro.nl/vertelhetgewoon
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VERTEL HET GEWOON !
IN 12 STAPPEN
1

Praat met je zorgcoördinator of
begeleiding.
Samen zoeken jullie naar de beste
oplossing.

3

De vertrouwenspersoon is iemand die
naar je luistert.
Hij of zij neemt jouw verhaal altijd
serieus. En zoekt met jou naar een
oplossing.
Je kunt zelf kiezen met wie en waar
je wilt praten.

2

Vind je het lastig om met begeleiding
te praten?
Dan kun je naar de vertrouwenspersoon,
de klachtenfunctionaris of
de geschillencommissie.
Jij kiest met wie je wilt gaan praten.

4

Wanneer je er samen met de
vertrouwenspersoon niet uitkomt,
kun je naar de klachtenfunctionaris
gaan.
Je hoeft dit niet alleen te doen,
de vertrouwenspersoon kan je hierbij
helpen.

5

6

De klachtenfunctionaris werkt niet
bij ORO.
De klachtenfunctionaris geeft een
advies aan de bestuurder, de baas
van ORO.
De bestuurder laat binnen 6 weken
weten wat hij met het advies doet.

Wanneer je er samen met de
vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt,
kun je naar de geschillencommissie gaan.
De vertrouwenspersoon kan je ook hierbij
helpen.

7

Binnen 6 maanden onderzoekt de
geschillencommissie jouw klacht.
En neemt de geschillencommissie een
besluit waar iedereen zich aan moet
houden.

8

De vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris zijn gratis.
Voor de geschillencommissie betaal
je € 52,50.

Lees verder op de volgende pagina

9

10

Wil je een vertrouwenspersoon
spreken?
Dan kun je bellen of mailen.
Je begeleider kan je hierbij ook helpen.

11

Wil je de klachtenfunctionaris spreken?
Dan kun je mailen naar het bovenstaande adres.

12

Wil je contact met de geschillencommissie?
Dat kan via bovenstaande
contactgegevens.

Is er iets? Dit mag je echt zeggen!
Wij willen heel graag dat jij je goed voelt
bij ORO.

bekijk het filmpje op
www.oro.nl/vertelhetgewoon

28334
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