
Binnen de Materieel Juridische Dienstverlening 
hebben wij een no-show beleid. No-show 
betekent dat u niet op een geplande afspraak 
verschijnt en dat u deze afspraak ook niet heeft  
afgezegd. 

Omdat wij u graag naar uw tevredenheid willen 
begeleiden is het van belang dat u op de 
afspraak met de MJD verschijnt. 
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voor u overzichtelijke en zichtbare plek.

• Heeft u binnenkort nog een afspraak in 

hetzelfde gebouw, geef dit aan, wellicht 

kunnen we de afspraken dan laten aansluiten.

• Probeert u tijdig, minimaal 24 uur van 

tevoren, af te bellen met uw behandelaar 

als een afspraak toch niet kan doorgaan.

• Bij het niet verschijnen op een afspraak zal u 

gevraagd worden waarom u niet 

bent verschenen waarna samen met u gekeken 

kan worden of een volgende 

afspraak beter kan aansluiten bij uw wensen en 

behoeften.

• Mocht u niet op een afspraak verschijnen en 

de begeleider krijgt u telefonisch 

niet te spreken dan kan eventueel een 

vervolgafspraak schriftelijk aan u worden 

doorgegeven of u ontvangt een brief om 

contact op te nemen met de afdeling.

• Als u niet verschijnt op een afspraak probeert 

de MJD’er u te bellen, mocht hij 

niet met u in contact komen en maakt hij zich 

zorgen over u, uw veiligheid of die 

van anderen dan is hij genoodzaakt verder 

acties te ondernemen zoals o.a.: 

- Contact met uw aanmelder/verwijzer;

- Eventueel onaangekondigd huisbezoek;

- Bellen van contactpersonen/ familie.

Het niet verschijnen op geplande afspraken kan 

de volgende negatieve gevolgen hebben: 

 

Vermindering effect van de begeleiding

Uit ervaring blijkt dat het effect van de 

dienstverlening vermindert als u op 

onregelmatige basis contact heeft met uw 

begeleider. 

Groei van wachttijden 

Als u niet op uw afspraak komt wordt er een 

nieuwe afspraak ingepland. Andere cliënten 

moeten mogelijk hierdoor langer wachten op 

een afspraak.

Risico’s voor de veiligheid

Er bestaat een risico op terugval bij het uit beeld 

raken bij de begeleiding.

Belangrijk

• Is uw mobiele nummer nog niet bij ons 

bekend of recent veranderd, geeft u dat 

dan door aan uw MJD’er. 

• Heeft u werk, dagactiviteiten en/ of een 

voorkeur voor een bepaalde dag of tijdstip 

geef dit dan ook door want dan proberen we 

daar rekening mee te houden.

• Vraag altijd een afsprakenkaart ter bevestiging 

van uw afspraak en bewaar deze kaart op een
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