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1. Inleiding 

 

De Rudolphstichting, Stichting Jeugddorp De Glind, Gezinshuis.com en Gezinspiratieplein 
(samen de vier Glindse organisaties) hebben sinds 2018 een gezamenlijke klachtenregeling 
en een gezamenlijke klachtencommissie. 

 

De samenstelling van de klachtencommissie: 

 

Mw. D.S. Terporten   Voorzitter, jurist, rechter 

Mw. M.M. den Hollander lid, mediator 

Dhr. H. van Bokhorst  lid 

Mw. L.J.M. van Baaren   lid, mediator 

 
Dhr. K.C. Victorian  Secretaris Namens de Glindse organisaties: tot juni 2021 

Mw. H van Lent   Secretaris vanaf 1 oktober 2021 

Mw. S.A. Sluijter  Coördinator Namens de Glindse organisaties per juni 2021 

 

De jaarvergadering van de klachtencommissie is op 9 februari 2022 gehouden. 
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2. Klachten in 2021 

In 2021 zijn er bij de Klachtencommissie 7 klachtmeldingen voor Gezinshuis.com binnen gekomen. 

Vijf klachten zijn in 2021 afgehandeld en 2 klachten zijn in 2022 behandeld. 

De aard van de 7 klachten 

Twee klagers waren jeugdigen die in een gezinshuis hebben gewoond, de gezinshuizen zijn 

franchisenemer bij Gezinshuis.com. In beide gevallen zijn klagers ondersteund door een 

vertrouwenspersoon van het AKJ.   

Vijf klagers zijn ouders van jeugdigen die in een gezinshuis wonen/of hebben gewoond waarbij de 

Gezinshuizen zijn aangesloten bij Gezinshuis.com  

 

Een overzicht van de klachten; hieronder wordt  

 

aantal betreft  behandeling  

      

1 klacht van ouder tegen een gezinshuis Klacht is niet behandeld 

2 klacht van jongere over eengezinshuis  Klacht is afgehandeld door middel van een 
bemiddelingsgesprek met bemiddelaars; een geslaagde 
bemiddeling 

3 klacht van ouder tegen een gezinshuis Klacht afgehandeld met gesprek tussen klager en/of 
beklaagde via Gezinshuis.com  

4 klacht van ouder tegen een gezinshuis Klacht afgehandeld met gesprek tussen klager en/of 
beklaagde via Gezinshuis.com  

5 klacht van jongere over eengezinshuis  Klacht afgehandeld met gesprek tussen klager en/of 
beklaagde via Gezinshuis.com  

6 klacht van ouder tegen een gezinshuis Klacht in behandeling  genomen door 
klachtencommissie en nog niet in 2021  afgerond 

7 klacht van ouder tegen een gezinshuis Klacht in behandeling  genomen door 
klachtencommissie en nog niet in 2021  afgerond 
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Afhandeling van de klachten  

 

Klacht is niet behandeld 

 

Na gesprekken met de secretaris zou de klager aanvullende informatie toesturen. Na diverse 

verzoeken van de secretaris is er geen reactie meer ontvangen en is de melding per 3 december 

2021 afgesloten De klacht is niet behandeld door de Klachtencommissie. 

 

Klacht is afgehandeld door middel van een bemiddelingsgesprek met bemiddelaars; een 

geslaagde bemiddeling 

 

De klacht van een jeugdigen heeft niet geleid tot een inhoudelijke behandeling door de 

Klachtencommissie, doordat partijen (jeugdige en gezinshuis) bereid waren tot een 

bemiddelingsgesprek. De bemiddelingsresultaten hebben voor de betrokken partijen de noodzaak 

voor een behandeling door de klachtencommissie weggenomen.  

 

Klachten afgehandeld met gesprek tussen klager en/of beklaagde via Gezinshuis.com  

1.Deze klacht is van een ouder tegen een gezinshuis waar haar kind woont. De klacht betreft de 
samenwerking en communicatie van ouders met het betreffende gezinshuis. De klager wordt 
ondersteund door een vertrouwenspersoon van het AKJ.  
De klacht is niet in behandeling genomen door de klachtencommissie. De contactpersoon van 
Gezinshuis.com heeft een gesprek geleid tussen de klager en beklaagde.  
 
2. Dit betreft een klacht van ouder tegen een gezinshuis en gaat over de samenwerking van ouders 
met het betreffende gezinshuis.  
Gezinshuis.com en het AKJ communiceren rechtstreeks, de klacht wordt niet in behandeling 

genomen door de Klachtencommissie. Een gesprek met klager wordt voorgezet door 

Gezinshuis.com.  

3. Dit betreft een klacht van jongere over een gezinshuis aangesloten bij Gezinshuis.com, de klacht 

is via het AKJ binnen gekomen bij de Klachtencommissie. 

Na diverse afstem momenten tussen het AKJ, Gezinshuis.com en de Klachtencommissie wordt de 

klacht niet in behandeling genomen maar gaan klager, begeleid door het AKJ en Gezinshuis.com in 

gesprek met elkaar. 

 

Klachten die in behandeling zijn genomen door klachtencommissie en  

nog niet in 2021 zijn afgerond 

1.Een klacht van ouders tegen een gezinshuis en gaat over klachten met betrekking tot de 
samenwerking van de ouders met het betreffende gezinshuis, de veiligheid en de verzorging van hun 
kind. De klager wil geen gebruik maken van een voorgesteld bemiddelingsgesprek en wenst 
behandeling door de Klachtencommissie met een hoorzitting.  
 

2.Dit betreft een klacht van een ouder tegen een gezinshuis en gaat over de samenwerking van de 

ouder met het betreffende gezinshuis waar haar kind woont . Verder heeft de klacht betrekking op 

de veiligheid en verzorging van het kind. Klager wil geen bemiddelingsgesprek maar behandeling van 

de klacht door de Klachtencommissie met een hoorzitting 

 

 

 


