
Samen
Goede samenwerking met onze mede- 
werkers is belangrijk om te werken aan 
oplossingen voor uw problemen. Het kan 
gebeuren dat deze samenwerking niet  
goed verloopt. Bijvoorbeeld als u het gevoel  
heeft niet goed geholpen te worden of  
dat er in de organisatie iets niet goed loopt. 
Dat willen we graag van u weten. 

Natuurlijk is het altijd het beste als u uw 
opmerking of klacht rechtstreeks bespreekt 
met de betrokken medewerker. Zo kan een 
en ander snel worden opgelost en misver-
standen worden voorkomen. Als dit niet 
lukt, dan kunt u een klacht indienen bij de 
klachtencoördinator van CentraM.
 
Klacht indienen 
Stuur een brief per post of per e-mail naar: 
CentraM  
t.a.v. de Klachtencoördinator
Kloveniersburgwal 43
1011 JW Amsterdam

Email: klachten@CentraM.nl

Vermeldt u in de brief het volgende:
• Uw naam en contactgegevens (adres,  
 telefoonnummer en/of e-mailadres

 

 

• Datum van het voorval waarover uw  
 klacht gaat 
• Gegevens over de persoon of datgene  
 waarover de klacht gaat
• Een beschrijving van de klacht

Binnen een week ontvangt u een bevestiging 
van uw klacht; binnen 6 weken ontvangt u 
de beantwoording van uw klacht. 
De volledige klachtenregeling van CentraM 
vindt u op onze website: www.centram.nl

Niet tevreden over de afhandeling van uw 
klacht?  
Dan kunt u uw klacht aan een onafhankelijke 
instantie voorleggen.  
Gaat uw klacht over schuldhulp, dan kunt u 
contact opnemen met de Gemeentelijke  
Ombudsman. Deze is telefonisch bereikbaar 
via 020-625 99 99.  
Voor nadere informatie over de Gemeente-
lijke Ombudsman verwijzen wij u naar  
www.gemeentelijkeombudsman.nl.

Voor alle andere klachten die niet over 
schuldhulp gaan, kunt u de onafhankelijke 
klachtencommissie van CentraM inschakelen. 
Deze commissie is bereikbaar via de klach-
tencoördinator van CentraM.
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Altijd de nieuwste informatie:

Ontvangt u ondersteuning van CentraM en bent u niet tevreden over de wijze waarop  
dit gebeurt? Laat het ons weten. 



www.centram.nl

Hoe zit het met mijn privacy
In de gesprekken met onze medewerkers 
gaat het vaak over persoonlijke, vertrouwe-
lijke situaties, waarvan u niet graag wilt dat 
een ander die te weten komt. Het is goed 
te weten dat de medewerkers van CentraM 
een beroepsgeheim hebben. Dit houdt in dat 
zij niet met anderen over u spreken, tenzij u 
daarvoor toestemming verleent.

Bescherming van uw gegevens
Om goede ondersteuning te kunnen bieden, 
hebben wij persoonlijke gegevens van u  
nodig. Vanaf het eerste contact leggen  
we deze vast en wordt hiermee zorgvuldig 
omgegaan. We hanteren hierbij de Wet  
Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

Wij hebben uw gegevens nodig om:
•  te kunnen bepalen of u bij onze organi- 
 satie aan het juiste adres bent of dat  
 we u voorstellen naar een andere  
 organisatie/hulpverlener te gaan;
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• een totaalbeeld van u en uw ondersteu- 
 ningsvraag te krijgen zodat u goed kan  
 worden geholpen. 
• aan de gemeente Amsterdam, die ons  
 werk subsidieert, te verantwoorden  
 waaraan het geld wordt besteed (de  
 gegevens worden anoniem verwerkt).

Uw gegevens worden door ons geregistreerd 
en gemeld bij het College Bescherming  
Persoonsgegevens.  
Op de website www.cbpweb.nl vindt u een 
meldingenregister en kunt u onze registratie 
vinden onder meldingsnummer: 1593901.
Daarnaast heeft CentraM een privacy  
reglement waarin de toepassing van de  
WBP is geregeld.

De volledige privacyregeling van CentraM 
kunt u via onze website raadplegen:  
www.centram.nl
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