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Hoe om te gaan met een klacht
Mocht er bij jou als cliënt of deelnemer aan een activiteit een klacht ontstaan naar mij als hulpverlener /
therapeut / trainer of de wijze waarop ik je mogelijk heb benaderd / bejegend, dan vraag ik je om dit als
eerste in de navolgende sessie met mij te bespreken. Veelal kan er een onduidelijkheid zijn ontstaan of
iets niet zijn begrepen. Door dit te bespreken lossen zaken vaak in helderheid direct op.
Ook kan het zijn dat een klacht ontstaat op basis van de onderwerpen waar je als cliënt nu juist met mij
aan werkt. Immers veel mensen lopen rond met klachten naar ouders, werkgevers of anderen door wie
zij mogelijk of in hun ogen niet correct zijn behandeld. Daarom kan het zijn dat deze klacht ook op mij als
hulpverlener / therapeut / trainer wordt geprojecteerd.
Hoe lastig dit misschien ook aanvoelt, het is in alle gevallen dus van belang om je eventuele klacht altijd in te
brengen in het rechtstreekse contact binnen de therapiesessie. Veel van de klachten kunnen
zo niet alleen oplossen, maar mogelijk ook worden getransformeerd.
Mocht het nu zo zijn dat een klacht van overstijgende aard is waarbij het belangrijk is dat er door anderen
naar wordt gekeken, dan kun je je klacht schriftelijk indienen bij de vertrouwenspersoon van de
beroepsvereniging Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie (SBLP)
(sblp.nl/klachtenreglement/) waar ik lid van ben. Als therapeut ben ik via deze beroepsvereniging voor
klacht- en tuchtrecht aangesloten bij Cam Coop en val onder het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht
Complementaire Zorg (TCZ),
Indien er wederzijds via het contact met de vertrouwenspersoon nog niet tot een kloppende afhandeling van
de klacht wordt gekomen, kan deze worden ingediend bij de onafhankelijke Geschillencommissie.
Een stroomschema van de gehele mogelijke klachtenprocedure tref je aan op de tweede pagina van dit
document. Dit gehele document is te downloaden van mijn website onder het kopje ‘Hoe om te gaan met
een klacht’.
Wat mij betreft doen we er gezamenlijk alles aan om de vragen waarmee jij komt voor ondersteuning,
verheldering en transformatie, zo goed mogelijk samen om te zetten. Zodanig dat jij in jouw leven stappen
verder komt en zaken uit het verleden achter je kunt laten. Daar hoort een wederzijds vertrouwen bij waarin
alles wat van belang is mag worden uitgesproken. Dus ook jouw klachten waarmee jij eventueel al lang
rondloopt of die zich in ons contact openbaren.
Correct, eerlijk en in respect omgaan in het wederzijdse contact en met alles wat eventueel zou kunnen
leiden tot een klacht, versterkt juist jouw persoonlijke basis waarmee jij in het leven kunt staan en kunt gaan
doen wat je graag wilt doen. Een benadering die wat mij betreft voorkomt dat er een voor alle partijen
vervelende situatie van een mogelijke langdurige klachtenprocedure ontstaat.
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