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GGD Flevoland wil graag dat u tevreden bent. Door uw klacht te melden, helpt u 

onze dienstverlening te verbeteren.



Niet tevreden over onze 

dienstverlening?

GGD Flevoland streeft ernaar om u zo goed 

mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het 

gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat 

geval stellen wij het op prijs dat u dit aan 

ons kenbaar maakt. Bij voorkeur bespreekt 

u uw ontevredenheid met de medewerker 

over wie u niet tevreden bent. Mogelijk kan 

een gesprek tot een oplossing leiden. 

Heeft u na dit gesprek toch nog een 

ontevreden gevoel? Dan kunt u een klacht 

indienen. 

Wat gebeurt er met uw klacht? 

Als u een klacht heeft ingediend, krijgt 

u een ontvangsbevestiging van de 

klachtenfunctionaris. 

De klachtenfunctionaris informeert de 

leidinggevende van de afdeling waarover 

uw klacht gaat. De leidinggevende neemt 

contact met u op. Dit kan telefonisch, 

schriftelijk of per e-mail. 

Hij zal proberen om de klacht samen 

met u op te lossen. Als dit niet lukt, 

neemt de klachtenfunctionaris de klacht

in behandeling. 

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons kenbaar maken:

• u maakt gebruik van het klachtenformulier in deze folder;

• u vult het klachtenformulier in via de website van GGD Flevoland (www.ggdflevoland.nl);

• u stuurt een e-mail naar post@ggdflevoland.nl t.a.v. de klachtenfunctionaris;

• u stuurt een brief naar:

 GGD Flevoland t.a.v. de klachtenfunctionaris

 Antwoordnummer 801 

 8200 WB Lelystad

Klachtenregeling

Op www.ggdflevoland.nl is onze klachtenregeling te vinden. Hierin kunt u lezen hoe klachten 

door ons worden behandeld.

Klachtenformulier GGD Flevoland

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer:          06-

E-mail: 

Datum waarop de klacht is ontstaan:

Op wie heeft de klacht betrekking?

Omschrijving van de klacht:

 

Plaats en datum        Handtekening

 

U kunt dit formulier sturen aan:

GGD Flevoland

t.a.v. de klachtenfunctionaris

Antwoordnummer 801

8200 WB Lelystad


