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Een luisterend oor,
advies en bemiddeling
bij meningsverschillen,
conflicten of klachten

Cliëntvertrouwenspersoon

Bij meningsverschillen, conflicten
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omgegaan, over uw veiligheid of over
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Meestal wordt uw probleem in onderling

Kwaliteitverbetering voor u
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u aan op de website www.moveoo.nl

Dit levert informatie op waarmee

mogelijkheid voor u om een beroep

onder het kopje Contact > Niet tevreden?

Moveoo haar beleid bij kan sturen.

te doen op een van onze cliënt-

Weet u nog niet of u een klacht in
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vertrouwenspersoon contact met u
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Wat kunt u van de vertrouwenspersoon verwachten?

Contact

De cliëntvertrouwenspersoon is er voor
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dan op de envelop dat de brief

het meningsverschil, het conflict of

bestemd is voor de cliëntvertrouwens-

de klacht met u te bespreken. De cliënt-
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