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Bent u niet
tevreden?
Beschikking
Bent u het niet eens met de
beschikking die u heeft gekregen?

Neem contact op met uw
contactpersoon bij het Sociaal
Wijkteam Oosterhout om uw onvrede
over de beschikking te bespreken.

Bent u het dan nog niet eens?
U kunt bezwaar maken door binnen 6
weken na datumstempeling van de
beschikking een bezwaarschrift in te
dienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Oosterhout.

Bezwaarschrift is een ondertekende
brief waarin de datum, uw naam en
adres, het besluit waar u bezwaar
tegen maakt en de redenen van het
bezwaar wordt beschreven.

Brief verzenden aan: College van
burgemeester en wethouders
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
U kunt een bezwaarschrift ook
indienden via het Digitaal Loket op
www.oosterhout.nl

Behandeling
Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een
medewerker van het Sociaal Wijkteam Oosterhout?

Neem contact op met uw contactpersoon bij het Sociaal
Wijkteam Oosterhout om uw onvrede te bespreken.

Bent u nog steeds ontevreden? U kunt een brief sturen
met uw naam, adres en klacht aan:
Secretariaat SSWO
Klappeijstraat 44
4901 HE Oosterhout

Bij vragen, klachten of problemen over hulp die een kind
krijgt, kan een beroep worden gedaan op de
ondersteuning van St. Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg (AKJ) via www.akj.nl of 088-555100

U ontvangt binnen 3 werkdagen de eerste reactie.

De interne klachtencommissie neemt de klacht in
behandeling en nodigt u uit uw klacht mondeling toe te
lichten.

De interne klachtencommissie neemt binnen 6
werkdagen na het gesprek een standpunt in over de
klacht en informeert u hier schriftelijk over.

Bent u niet tevreden over de behandeling van de klacht
door de interne klachtencommissie dan kunt u de klacht
voorleggen aan de Commissie Ombudsman via
oosterhout@commissieombudsman.nl.
De commissie behandelt alleen klachten die reeds door
de interne klachtencommissie zijn behandeld.
Sinds 1 januari 2015 is het tuchtrecht van toepassing op SKJ geregistreerde jeugdzorgprofessionals.
Meer informatie hierover is te vinden op www.skjeugd.nl.

