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Inleiding 
 

Stichting de Zorgnijverij, gevestigd te Barendrecht (hierna: de Zorgnijverij) biedt zorg op 
maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking op een 
plek waar je mag zijn wie je bent en gaat ontdekken wat je kunt omdat iedereen mee mag 
doen. 

De intentie van de Zorgnijverij is om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoefte van 
de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg. Bij het verlenen 
van goede zorg past ook de goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of 
diensten van de Zorgnijverij. Signalen van onvrede kunnen een belemmering vormen voor 
de goede zorgrelatie tussen client, zorgverlener en naaste. En daarmee een potentieel risico 
dat dit goede zorg in de weg gaat staan. 

In dit klachtenreglement zijn de algemene regels van de Zorgnijverij voor de omgang met 
onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven. Het klachtenreglement voldoet aan de 
vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet. De 
Wkkgz en de Jeugdwet kennen elk een eigen klachtenprocedure. Binnen de Zorgnijverij 
wordt zowel uitvoering gegeven aan de klachtenprocedure inzake de Wkkgz en de 
klachtenprocedure inzake de Jeugdwet. Er wordt geen uitvoering gegeven aan de 
klachtenprocedure inzake de Wet zorg en dwang (Wzd), aangezien de Zorgnijverij geen 
onvrijwillige zorg verleend. 
Cliënten of naasten kunnen op verschillende plekken hun onvrede of klacht uiten. Direct bij 
een medewerker, bij een leidinggevende of bij de klachtenfunctionaris. De regels voor de 
afhandeling van de klacht zijn beschreven in dit reglement, ongeacht welke route de cliënt 
of naaste kiest voor het uiten van de klacht. Integraal klachtenmanagement start met 
aandacht voor zorgvuldige opvang aan de bron, dicht bij de zorgrelatie. 

Heeft u vragen over de aanpak van een klacht of over dit klachtenreglement, wilt u advies of 
ondersteuning? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris via het e-
mailadres klachten@zorgnijverij.nl  

 

1. Algemeen 
 

Artikel 1  Begripsbepalingen 
In dit klachtenreglement wordt verstaan onder: 

a. De Zorgnijverij Stichting de Zorgnijverij gevestigd te Barendrecht en 
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. 
 

b. Medewerker Een bij of voor de Zorgnijverij werkzame persoon. Dit 
betreft personen met een betaald dienstverband, 
vrijwilligers en tijdelijk of op consultbasis ingeroepen 
personen. 
 

c. Cliënt Een natuurlijk persoon die gebruik wil maken, maakt of 
heeft gemaakt van de diensten van de Zorgnijverij. 
 

d. Naaste Een natuurlijk persoon in de omgeving van de cliënt die 
optreedt als diens (informele) vertegenwoordiger en/of 
mantelzorger. 
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e. Klacht Een uiting van onvrede over een gedraging1 van de 
Zorgnijverij en/of de voor deze werkzame personen jegens 
de individuele cliënt of diens naaste. 
Het begrip ‘klacht’ kent geen beperkingen wat betreft 
uitingsvorm, plaats, moment en wijze van indiening, doel 
van de klager2, complexiteit, (on)terechtheid of 
(on)gegrondheid. 
 

f. Klager De persoon die een klacht indient. 
 

g. Aangeklaagde Degene over wie een klacht is ingediend dan wel degene 
die verantwoordelijkheid draagt voor het handelen waarop 
de klacht betrekking heeft. 
 

h. Wzd De Wet zorg en dwang welke de basis biedt voor het 
verlenen van onvrijwillige zorg. 
 

i. Klachtenfunctionaris Degene die door de Zorgnijverij is aangewezen om vanuit 
een onafhankelijke en onpartijdge positie klagers te 
voorzien van informatie, advies en bijstand teneinde de 
(interne en externe) klacht in te kunnen dienen en die 
klagers en aangeklaagde begeleidt bij het (zo mogelijk) 
oplossen van problemen en/of herstel van de relatie. 
 

j. Klachtenafhandeling De handelingen, procedures en/of instanties die 
betrekking hebben op de omgang met klachten van 
cliënten en hun naasten. 
 

k. (interne) 
Vertrouwenspersoon 
medewerkers 

Degene die door de Zorgnijverij is aangewezen om vanuit 
een onafhankelijke positie partijdige informatie, advies en 
bijstand te verlenen aan medewerkers die ongewenst 
gedrag ervaren. 
 

l. Klachteninstanties Verzamelbegrip van instanties (binnen het kader van de 
klachtenregeling van de Zorgnijverij) die als hoofd- of 
nevenfunctie uitvoering geven aan de functies van 
klachtenopvang, -bemiddeling en/of - behandeling bij 
klachten van cliënten of hun naasten. 
 

m. Klachtenafhandeling De handelingen, procedures en/of instanties die 
betrekking hebben op de omgang met klachten van 
cliënten en hun naasten. 
 

n. Klachtenopvang Het aanhoren van de klacht, het verstrekken van informatie 
en advies en het bieden van bijstand bij de 
klachtenafhandeling. 
 

o. Klachtenbemiddeling De begeleiding door de klachtenfunctionaris (of een 
andere bemiddelaar) van klager en aangeklaagde bij het 
zoeken naar een bevredigende oplossing van de klacht. 
 

p. Afsluitbericht Een schriftelijke mededeling van de Raad van Bestuur van 
de Zorgnijverij (of een door deze aangewezen bevoegd 
persoon) waarin met redenen omkleed is aangegeven tot 
welke eindconclusie de afhandeling van de klacht via de 
klachtenregeling van de Zorgnijverij heeft geleid, tot welke 

 
1 Een gedraging betreft zowel handelen als het nalaten daarvan alsmede het nemen van een besluit 
dat gevolgen heeft of kan hebben voor de individuele cliënt en/of diens naaste. 
2 Een klacht kan ook het karakter van een claim (klacht met doel van financiële genoegdoening) 
hebben. 
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afspraken of maatregelen is besloten en binnen welke 
termijn deze worden gerealiseerd. 
 

q. Klachtencommissie De commissie waarbij de Zorgnijverij zich – conform de 
vereisten van de Jeugdwet – heeft aangesloten. 
 

r. Geschil Een klacht waarop de klager van – de Raad van Bestuur 
van – de Zorgnijverij niet binnen de afgesproken termijn 
een reactie heeft ontvangen, dan wel een afwijzende of in 
zijn beleving onbevredigende reactie heeft ontvangen en 
die de klager vervolgens ter beoordeling voorlegt aan de 
externe geschillencommissie.3 
 

s. Geschillencommissie De externe geschilleninstantie waarbij de Zorgnijverij zich 
– conform de vereisten van de Wkkgz – heeft aangesloten. 
 

t. Geschilbehandeling De behandeling van een als geschil ingediende klacht 
door een conform de Wkkgz ingestelde en handelende 
geschilleninstantie, leidend tot een bindend oordeel 
(uitspraak) en/of een advies n.a.v. het geschil. 
 

u. Uitspraak De schriftelijke weergave van de klachten- of 
geschillenbehandeling, het oordeel, de eventuele 
beslissing en de eventuele aanbevelingen van de 
geschillencommissie. De uitspraak van de 
geschillencommissie is juridisch bindend voor de 
Zorgnijverij. 
 

v. Hij/zij In deze regeling wordt de hij-vorm gebruikt. Waar “hij” staat 
kan ook “zij” worden gelezen. 
 

w. Jeugdhulp Jeugdhulp zoals bedoeld in de Jeugdwet. 
 

Artikel 2  Doelstelling klachtenregeling 
De klachtenregeling van de Zorgnijverij heeft tot doel: 

a. Recht doen aan de belangen van de individuele client en diens naaste door een 
zorgvuldige afhandeling van de klacht. 

b. Zo mogelijk oplossen van via de klacht ingebrachte problemen van de klager. 
c. Bevorderen van herstel van de vertrouwensrelatie tussen klager en aangeklaagde 

en/of de Zorgnijverij. 
d. Leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de zorg bij/door de 

Zorgnijverij, in structurele zin. 

 
Artikel 3  Uitgangspunten klachtenregeling 
De klachtenregeling van de Zorgnijverij heeft als uitgangspunten: 

a. Laagdrempelige en toegankelijke inrichting van de mogelijkheid om tot bespreking, 
oplossing en/of beoordeling van de klacht te komen. 

 
3 De (afwijzende of voor klager onbevredigende) reactie van de Zorgnijverij betreft – afhankelijk van 
de gevolge procedure – een afsluitbericht, de schriftelijke reactie van de Raad van Bestuur op de 
uitspraak van de klachtencommissie, het niet nakomen van door de Zorgnijverij toegezegde of aan 
de Zorgnijverij opgelegde maatregelen, de (door de schadeverzekeraar van de Zorgnijverij) geheel 
of gedeeltelijk afgewezen schadeclaim. 



 

 7 

b. Bevorderen van de mogelijkheden om klachten snel en binnen de 
directe relatie cliënt/naaste en medewerker/leidinggevende te 
bespreken en zo mogelijk op te lossen. 

c. Onafhankelijke en onpartijdige bemiddeling en behandeling van de klacht. 
d. Afhandeling van de klacht op basis van hoor en wederhoor. 
e. Respecteren van de beleving van de klager en het zelfstandig klachtrecht van de 

client. 
f. Respecteren van de eigen professionele verantwoordelijkheid van de Zorgnijverij en 

de aan deze verbonden medewerkers. 
g. Respecteren van de privacy van cliënt, klager, aangeklaagde, de Zorgnijverij en 

andere bij de klachtafhandeling betrokkenen; dit conform de relevante wettelijke 
bepalingen en voor zover dit niet leidt tot inperking van het klachtrecht van de cliënt 
(en diens naaste) conform de wet en conform deze regeling. 

 

Artikel 4  Bekendmaking en facilitering klachtenregeling 
4.1 De Zorgnijverij draagt zorg voor een ruime bekendmaking van de klachtenregeling 

aan cliënten, naasten en andere betrokkenen. 
 

4.2 De Zorgnijverij rust medewerkers en leidinggevenden zodanig toe dat zij bekend 
zijn met de klachtenregeling voor cliënten en naasten en met de mogelijkheid om 
ingeval van onvrede de diensten van de klachtenfunctionaris in te roepen. 
 

4.3 De Zorgnijverij voorziet in de nodige faciliteiten en middelen ten behoeve van het 
goed doen functioneren van de klachtenregeling. 

 

2. Klachtenopvang 
 

Artikel 5  Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is? 
5.1 Een client, diens vertegenwoordiger of nabestaande kan zijn ontevredenheid 

bespreken met: 
a. de medewerker over wie hij niet tevreden is; 
b. de mentor van cliënt; 
c. diens leidinggevende; en 
d. de klachtenfunctionaris. 

 

Artikel 6  De medewerker en diens leidinggevende 
6.1 Een medewerker stelt een cliënt, diens vertegenwoordiger of nabestaande in de 

gelegenheid om diens ontevredenheid over hem met hem te bespreken. De 
medewerker betrekt anderen bij het gesprek als dit bevorderlijk is voor de 
oplossing van de onvrede en de client, diens vertegenwoordiger of nabestaande 
daartegen geen bezwaar heeft. 
 

6.2 Medewerkers maken een ontevreden cliënt, diens vertegenwoordiger of 
nabestaande zo nodig attent op de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris. 
 

6.3 Medewerkers bespreken onvrede van cliënten, hun vertegenwoordigers of 
nabestaanden in het team waarvan zij deel uitmaken met als doel de onvrede weg 
te nemen en/of te voorkomen dat opnieuw onvrede ontstaat. 
 

6.4 Indien een cliënt, diens vertegenwoordiger of nabestaande een leidinggevende 
vertelt dat hij ontevreden is over een medewerker, stelt de leidinggevende hem in 
de gelegenheid om de onvrede met hem te bespreken. 
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De betreffende medewerker is bij dit gesprek aanwezig, tenzij de leidinggevend of 
de betrokkene dit niet wenselijk vindt. 
 

6.5 De leidinggevende maakt ontevreden cliënten, hun vertegenwoordigers of 
nabestaanden zo nodig attent op de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris. 
 

6.6 De leidinggevende bespreekt onvrede van een cliënt, diens vertegenwoordiger of 
nabestaande in het team dat de zorg aan de cliënt levert met als doel de onvrede 
weg te nemen en/of te voorkomen dat opnieuw onvrede ontstaat. 

 

Artikel 7  De klachtenfunctionaris intern 
7.1 De klachtenfunctionaris heeft ten minste de volgende taken: 

a. hij informeert cliënten en hun vertegenwoordigers of nabestaanden, 
medewerkers en derden over de klachtenregeling; 

b. hij adviseert cliënten en hun vertegenwoordigers of nabestaanden en helpt 
hen desgevraagd bij het formuleren van hun klacht; 

c. hij helpt cliënten en hun vertegenwoordigers of nabestaanden met het 
oplossen van hun onvrede. 

 
7.2 De klachtenfunctionaris richt zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden op het 

bereiken van een duurzame oplossing van de onvrede en op herstel van de relatie 
tussen degene die een beroep op hem doet en degene op wie diens onvrede 
betrekking heeft. 
 

7.3 De Raad van Bestuur beschrijft de taken en de werkwijze van de 
klachtenfunctionaris nader in een taakomschrijving. De klachtenfunctionaris is te 
bereiken via het e-mailadres klachten@zorgnijverij.nl. 
 

7.4 De klachtenfunctionaris verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig de wet en de 
voor hem geldende beroepsnormen en taakomschrijving. De klachtenfunctionaris 
verricht zijn werkzaamheden onafhankelijk van de zorgorganisatie, wat inhoudt dat 
de zorgorganisatie zich onthoudt van inmenging in de wijze waarop de 
klachtenfunctionaris zijn werkzaamheden in een concreet geval verricht. 
 

7.5 De klachtenfunctionaris attendeert cliënten, hun vertegenwoordigers en 
nabestaanden regelmatig op de klachtenregeling en de mogelijkheid om een 
beroep op hem te doen. 
 

7.6 De klachtenfunctionaris registreert zijn contacten met cliënten en hun 
vertegenwoordigers of nabestaanden, de werkzaamheden die hij naar aanleiding 
daarvan heeft verricht en de resultaten daarvan. Op basis van deze registratie stelt 
de klachtenfunctionaris periodiek (minimaal jaarlijks) een rapportage op van zijn 
werkzaamheden en zijn bevindingen. Deze rapportage brengt hij uit aan de Raad 
van Bestuur. De klachtenfunctionaris kan in zijn rapportage aanbevelingen 
opnemen. 
 

7.7 De Zorgnijverij stelt de klachtenfunctionaris in staat om zijn taak naar behoren te 
vervullen en draagt ervoor zorg dat de klachtenfunctionaris niet wordt benadeeld 
wegens de uitoefening van zijn functie. 
 

7.8 Indien hij van mening is dat hij zijn taak niet naar behoren kan vervullen of indien 
hij van mening is dat hij wordt benadeeld wegens de uitoefening van zijn functie, 
kan de klachtenfunctionaris dit rechtstreeks melden bij de Raad van Bestuur. De 
Raad van Bestuur onderzoekt de melding en neemt zo nodig passende 
maatregelen. 
 

7.9 Klachten over de klachtenfunctionaris, hetzij in de functie van 
klachtenfunctionaris, hetzij in een andere functie bij de Zorgnijverij, worden 
behandeld op basis van deze klachtenregeling, met dien verstande dat de 
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klachtenfunctionaris daarbij zelf geen rol heeft. De klager kan zich voor advies en 
bijstand bij een klacht over de klachtenfunctionaris wenden tot een door de Raad 
van Bestuur aan te wijzen waarnemend klachtenfunctionaris. 
 

Artikel 8  De klachtenfunctionaris extern 
8.1 De Zorgnijverij is aangesloten bij Erisietsmisgegaan. Inzake klachtenopvang is er 

ook aanspraak op de klachtenfunctionaris van Erisietsmisgegaan. Inzake de 
behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris extern is de 
klachtenregeling van Erisietsmisgegaan van toepassing. 
 

8.2 De klachtenregeling van Erisietsmisgegaan is te vinden op de website van de 
Zorgnijverij www.zorgnijverij.nl onder Klachtenregeling of op de website van 
Erisietsmisgegaan www.erisietsmisgegaan.nl onder Klachtenregeling. 

 
Artikel 9  De vertrouwenspersoon (Jeugdwet) 
9.1 De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de cliënten bij aanvang van de 

verlening van jeugdhulp schriftelijk worden geïnformeerd over de 
vertrouwenspersoon, diens taak en op welke plaats en tijdstippen de 
vertrouwenspersoon voor hen bereikbaar en beschikbaar is. De Raad van Bestuur 
draagt ervoor zorg dat deze informatie tevens op de website van de Zorgnijverij 
beschikbaar is. 
 

9.2 Cliënten, vertegenwoordigers en naasten kunnen aanspraak maken op de 
onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau 
Jeugdzorg. Zie voor meer informatie www.akj.nl. 
 

9.3 De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de vertrouwenspersoon zijn 
werkzaamheden kan uitvoeren en verschaft hem de faciliteiten die voor een juiste 
uitoefening van zijn taak nodig zijn. 
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3. Klachtenbehandeling door de Raad van Bestuur 
(Wkkgz) 

 

Artikel 10  Schematische weergave klachtenprocedure Wkkgz 
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Artikel 11  Indienen van een klacht 
11.1 Een klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de Raad van Bestuur 

of de klachtenfunctionaris. 
 

11.2 Een klacht kan worden ingediend door: 
a. de cliënt; 
b. diens vertegenwoordiger; 
c. diens gemachtigde; 
d. diens zaakwaarnemer; 
e. diens nabestaande. 

 
11.3 Een persoon die meent dat ten onrechte niet als vertegenwoordiger van een cliënt 

wordt beschouwd kan daarover een klacht indienen. 
 

11.4 Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is de Raad 
van Bestuur bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de 
klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen. Indien de 
klager ingaat op dit voorstel neemt de Raad van Bestuur de klacht niet in 
behandeling. De Raad van Bestuur neemt de klacht alsnog in behandeling als 
klager hem laat weten dat het niet gelukt is de klacht informeel op te lossen. 

 

Artikel 12  Besluit tot indienen of intrekken klacht 
12.1 De klager bepaalt op welk moment, waar en in welke vorm hij zijn klacht in eerste 

instantie indient. 
De verdere route voor afhandeling van de klacht wordt in overleg met de klager 
bepaald, in samenhang met de doelen en wensen van de klager en afgestemd op 
de (on)mogelijkheden of formele vereisten bij onderscheiden procedures. 
 

12.2 De klager behoudt te allen tijde het recht om de klacht in te dienen bij een andere 
geëigende (externe) klachteninstantie.4 
Het is wenselijk, maar niet verplicht dat de klager over – het voornemen tot – 
indienen van de klacht bij een andere instantie mededeling doet aan degene(n) 
die bij de (afhandeling van de) klacht betrokken is/zijn. 
 

12.3 Een bij de klachtenafhandeling betrokken persoon/instantie verstrekt de klager 
desgewenst informatie over mogelijkheden voor indiening van een klacht elders of 
verwijst de klager daarvoor naar een andere, geëigende instantie. 
 

12.4 De klager heeft het recht om op elk moment gedurende een klachtenprocedure 
zijn klacht in te trekken of te besluiten tot stopzetting van de procedure. Hij stelt de 
betrokken klachteninstantie(s) hiervan dan schriftelijk in kennis. 
 

12.5 Ingeval sprake is van een wettelijke verplichting of een zwaarwegend belang5 kan 
de klachteninstantie of een andere bij de klacht betrokkene ook na stopzetting van 
de procedure door de klager besluiten tot passende verdere actie. 
Dit gebeurt met kennisgeving aan klager en aangeklaagde, tenzij een zwaarder 
wegend belang zich daartegen verzet. 

 

 
4 Voorbeelden van dergelijke instanties zijn de tuchtrechter, de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGJ) en het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). 
5 Dit geldt met name bij een (vermoeden van een) misdrijf, bij zaken waarin de Zorgnijverij een 
wettelijk geregelde meldingsplicht heeft (calamiteiten, vermoeden van – seksueel – geweld in de 
zorgrelatie) of waarin sprake is van een structureel belang (bijvoorbeeld voorkoming van schade 
voor ‘derden’). 
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Artikel 13  Bevoegdheid van de Raad van Bestuur 
13.1 De Raad van Bestuur beoordeelt of hij bevoegd is om van een klacht kennis te 

nemen. Indien dit naar zijn oordeel niet het geval is, deelt hij dit schriftelijk en 
gemotiveerd aan de klager. 
 

13.2 Indien de Raad van Bestuur een klacht niet in behandeling neemt omdat deze 
betrekking heeft op een andere zorgaanbieder, stuurt de Raad van Bestuur de 
klacht door naar de zorgaanbieder op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de 
klager desgevraagd bezwaar maakt tegen doorzending van zijn klacht. 

 

Artikel 14  Ontvankelijkheid van de klacht 
14.1 De Raad van Bestuur verklaart een klacht niet-ontvankelijk als: 

a. Deze betrekking heeft op een handeling die de Raad van Bestuur al eerder 
beoordeeld heeft naar aanleiding van een klacht; 

b. Een gelijke klacht nog in behandeling is; 
c. De klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is; 
d. De klacht betrekking heeft op een gebeurtenis die langer dan twee jaar 

geleden heeft plaatsgevonden, tenzij het een verzoek tot 
schadevergoeding betreft, in dat geval geldt de wettelijke 
verjaringstermijn. 

 
14.2 Indien de Raad van Bestuur een klacht niet-ontvankelijk verklaart, deelt hij dit 

schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager. 
 

Artikel 15  Werkwijze bij beoordeling van een klacht 
15.1 De Raad van Bestuur neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht 

contact op met de klager en met degene op wie de klacht betrekking heeft om te 
bespreken hoe de klacht behandeld zal worden. Op basis van deze gesprekken 
bepaalt de Raad van Bestuur de te volgen procedure en stelt de klager en degene 
op wie de klacht betrekking heeft hiervan in kennis. 
 

15.2 Bij de behandeling van een klacht neemt de raad van bestuur het volgende in 
acht: 

a. een klacht wordt niet beoordeeld dan nadat degene op wie de klacht 
betrekking heeft gelegenheid heeft gekregen om op de klacht te reageren; 

b. indien een onderzoek plaatsvindt naar de gang van zaken waarop de 
klacht betrekking heeft wordt dit niet uitgevoerd door degene op wie de 
klacht betrekking heeft of door diens directe collega of leidinggevende; 

c. de uitkomst van een onderzoek naar de gang van zaken waarop de klacht 
betrekking heeft wordt medegedeeld aan de klager en aan degene op wie 
de klacht betrekking heeft, zij krijgen gelegenheid om op het onderzoek te 
reageren en worden in kennis gesteld van elkaars reactie. 

 

Artikel 16  Beoordeling klacht door de Raad van Bestuur 
16.1 De Raad van Bestuur beoordeelt klachten zo spoedig mogelijk. Indien de Raad 

van Bestuur voorziet dat voor de beoordeling van de klacht meer dan zes weken 
nodig zijn, deelt hij dit, voor het verstrijken van deze termijn, schriftelijk of per e-
mail mee aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft. De 
Raad van Bestuur meldt tevens binnen welke termijn het oordeel alsnog gegeven 
zal worden. De termijn is na verlenging niet langer dan tien weken, te rekenen 
vanaf de dag van ontvangst van de klacht door de Raad van Bestuur. 
 

16.2 Indien de Raad van Bestuur concludeert dat de klacht ook binnen de verlengde 
termijn niet beoordeeld kan worden, deelt de Raad van Bestuur dit schriftelijk of 
per e-mail mee aan de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft. De 
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Raad van Bestuur geeft aan waarom de klacht niet binnen de termijn beoordeeld 
kan worden en binnen welke termijn alsnog een oordeel zal volgen. De Raad van 
Bestuur verzoekt de klager om hem binnen twee weken te laten weten of hij het 
oordeel wil afwachten en derhalve vooralsnog de klacht niet voorlegt aan de 
geschillencommissie. Indien de klager de voorkeur geeft aan indiening van de 
klacht bij de geschillencommissie, is de Raad van Bestuur bevoegd om de 
klachtenprocedure te beëindigen. 
 

16.3 De Raad van Bestuur zendt zijn oordeel over de klacht aan de klager en aan 
degene op wie de klacht betrekking heeft. Hij geeft in zijn oordeel weer hoe de 
klacht is behandeld, hij motiveert zijn oordeel over de klacht en geeft aan of de 
klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen, en zo ja, welke dit zijn en 
binnen welke termijn deze zullen zijn gerealiseerd. 
 

16.4 De Raad van Bestuur vermeldt dat de klager, indien hij niet tevreden is over de 
uitkomst van de klachtenprocedure, zoals beschreven in de in het derde lid 
bedoelde mededeling, de mogelijkheid heeft om de klacht ter beoordeling aan de 
geschillencommissie voor te leggen. De Raad van Bestuur vermeldt tevens binnen 
welke termijn de klager dit kan doen en vermeldt het adres en de website van de 
geschillencommissie. 

 

Artikel 17  Beoordeling klacht die betrekking heeft op meerdere   
   zorgaanbieders 
17.1 Indien een klacht betrekking heeft op zorg die door meerdere zorgaanbieders in 

onderlinge samenhang wordt aangeboden en de klager meldt dat hij de klacht 
ook bij andere zorgaanbieders heeft ingediend en prijs stelt op gecombineerde 
behandeling van de klacht door de verschillende zorgaanbieders bij wie hij de 
klacht heeft ingediend, neemt de Raad van Bestuur contact op met de andere 
zorgaanbieders bij wie de klacht is ingediend. 
 

17.2 De Raad van Bestuur spreekt met de andere zorgaanbieders af hoe de klacht 
behandeld zal worden zodat dit leidt tot een gezamenlijke oordeel van de 
gezamenlijke zorgaanbieders dan wel een op elkaar afgestemd oordeel van de 
verschillende zorgaanbieders afzonderlijk. 
 

17.3 Onder zorgaanbieders worden in dit artikel verstaan: aanbieders van langdurige 
zorg, aanbieders van zorg of diensten als omschreven bij of krachtens de 
Zorgverzekeringswet en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp. 

 

Artikel 18  Geschillencommissie extern 
18.1 Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling met betrekking tot de 

klachtenprocedure inzake de Wkkgz, niet naar tevredenheid van de klager is 
opgelost en de klager daarin niet berust, is sprake van een geschil. 
 

18.2 De klager kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie. De Zorgnijverij 
is aangesloten bij de geschillencommissie van Erisietsmisgegaan. Inzake de 
behandeling van de klacht door de geschillencommissie is het reglement van de 
geschillencommissie van Erisietsmisgegaan van toepassing. 
 

18.3 Er kan een bedrag in rekening worden gebracht aan de klager voor behandeling 
van de klacht door de geschillencommissie. De Zorgnijverij vergoedt dit bedrag 
wanneer de klacht gegrond wordt verklaard door de geschillencommissie. 
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18.4 Het reglement van de geschillencommissie van Erisietsmisgegaan is te vinden op 
de website van de Zorgnijverij www.zorgnijverij.nl onder Klachtenregeling of op de 
website van Erisietsmisgegaan www.erisietsmisgegaan.nl onder Klachtenregeling. 

 

4. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie (Jeugdwet) 
 

Artikel 19  Schematische weergave klachtenprocedure Jeugdwet 
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Artikel 20  Het indienen van een klacht  
20.1 Een klacht over jeugdhulp kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de 

klachtencommissie. 
 

20.2 Een klacht over jeugdhulp kan worden ingediend door of namens: 
a. een jeugdige; 
b. een ouder; 
c. een ouder zonder gezag; 
d. een voogd; 
e. degene die anders dan als ouder het gezag over de jeugdige uitoefent; 
f. een pleegouder;  
g. een nabestaande. 

 

Artikel 21  Besluit tot indienen of intrekken klacht 
21.1 De klager bepaalt op welk moment, waar en in welke vorm hij zijn klacht in eerste 

instantie indient. 
De verdere route voor afhandeling van de klacht wordt in overleg met de klager 
bepaald, in samenhang met de doelen en wensen van de klager en afgestemd op 
de (on)mogelijkheden of formele vereisten bij onderscheiden procedures. 
 

21.2 De klager behoudt te allen tijde het recht om de klacht in te dienen bij een andere 
geëigende (externe) klachteninstantie.6 
Het is wenselijk, maar niet verplicht dat de klager over – het voornemen tot – 
indienen van de klacht bij een andere instantie mededeling doet aan degene(n) 
die bij de (afhandeling van de) klacht betrokken is/zijn. 
 

21.3 Een bij de klachtenafhandeling betrokken persoon/instantie verstrekt de klager 
desgewenst informatie over mogelijkheden voor indiening van een klacht elders of 
verwijst de klager daarvoor naar een andere, geëigende instantie. 
 

21.4 De klager heeft het recht om op elk moment gedurende een klachtenprocedure 
zijn klacht in te trekken of te besluiten tot stopzetting van de procedure. Hij stelt de 
betrokken klachteninstantie(s) hiervan dan schriftelijk in kennis. 
 

21.5 Ingeval sprake is van een wettelijke verplichting of een zwaarwegend belang7 kan 
de klachteninstantie of een andere bij de klacht betrokkene ook na stopzetting van 
de procedure door de klager besluiten tot passende verdere actie. 
Dit gebeurt met kennisgeving aan klager en aangeklaagde, tenzij een zwaarder 
wegend belang zich daartegen verzet. 

 
Artikel 22  Bevoegdheid van de klachtencommissie 
22.1 De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt of de klachtencommissie 

bevoegd is om van een klacht kennis te nemen. 
 

22.2 De klachtencommissie is niet bevoegd klachten te behandelen die (mede) 
strekken tot vergoeding van geleden schade. 
 

22.3 De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de voorzitter, 
zoals bedoeld in lid 1, schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit. 
 

 
6 Voorbeelden van dergelijke instanties zijn de tuchtrechter, de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGJ) en het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). 
7 Dit geldt met name bij een (vermoeden van een) misdrijf, bij zaken waarin de Zorgnijverij een 
wettelijk geregelde meldingsplicht heeft (calamiteiten, vermoeden van – seksueel – geweld in de 
zorgrelatie) of waarin sprake is van een structureel belang (bijvoorbeeld voorkoming van schade 
voor ‘derden’). 
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22.4 Een bezwaar, zoals bedoeld in het tweede lid, wordt beoordeeld door de voorzitter 
van de klachtencommissie samen met twee door hem aan te wijzen leden van de 
klachtencommissie. Hun beslissing over het bezwaar delen zij binnen twee weken 
schriftelijk en gemotiveerd aan de klager mede. 
 

22.5 Indien de klachtencommissie een klacht niet in behandeling neemt omdat deze 
betrekking heeft op een andere organisatie stuurt de klachtencommissie de klacht 
door naar de zorgaanbieder op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klager 
desgevraagd bezwaar maakt tegen doorzending van zijn klacht. 
 

22.6 Indien de klachtencommissie een klacht niet in behandeling neemt omdat deze 
(mede) strekt tot vergoeding van schade stuurt de klachtencommissie de klacht 
door naar de Raad van Bestuur, tenzij de klager desgevraagd bezwaar maakt 
tegen doorzending van zijn klacht. 

 

Artikel 23  Ontvankelijkheid van de klacht 
23.1 
 

De voorzitter van de klachtencommissie kan een klacht niet-ontvankelijk 
verklaren als: 

a. deze betrekking heeft op een handeling die de klachtencommissie al 
eerder beoordeeld heeft naar aanleiding van een klacht; 

b. indien een gelijke klacht nog in behandeling is; 
c. de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is; 
d. de klacht betrekking heeft op een handeling die langer dan twee jaar 

geleden heeft plaatsgevonden. 
 
In beginsel moet de handeling zich hebben voorgedaan binnen een termijn van 
twee jaar. Het staat ter beoordeling van de klachtencommissie om – afhankelijk 
van de ernst en aard van de klacht - klachten met betrekking tot een handeling 
langer dan twee jaar geleden in behandeling te nemen. 
 

23.2 Indien de voorzitter van de klachtencommissie een klacht niet-ontvankelijk 
verklaart, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager. 
 

23.3 
 

De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de voorzitter, 
zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, schriftelijk bezwaar maken tegen 
dat besluit. 
 

23.4 
 

Een bezwaar zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel wordt beoordeeld door 
de voorzitter van de klachtencommissie samen met twee door hem aan te wijzen 
leden van de klachtencommissie. Hun beslissing over het bezwaar delen zij 
binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de klager mede. 

 
Artikel 24  In behandeling nemen van een klacht 
24.1 Indien de klacht nog niet is besproken met degene op wie de klacht betrekking 

heeft is de klachtencommissie bevoegd om de klager voor te stellen alsnog te 
proberen de klacht informeel op te lossen. Indien de klager ingaat op dit voorstel 
neemt de klachtencommissie de klacht niet in behandeling. De 
klachtencommissie neemt de klacht alsnog in behandeling als de klager haar laat 
weten dat het niet gelukt is de klacht informeel op te lossen. 
 

24.2 De secretaris vraagt de client of diens vertegenwoordiger om de Zorgnijverij 
toestemming te geven om informatie over de client, waaronder gegevens uit het 
dossier van de cliënt begrepen zijn, aan de klachtencommissie te verstrekken 
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voor zover deze, naar het oordeel van de klachtencommissie, voor de 
beoordeling van de klacht relevant zijn. Indien de klacht wordt ingediend door 
een nabestaande van de cliënt vraagt de secretaris de behandelend arts van de 
cliënt of toestemming van de cliënt voor informatieverstrekking verondersteld mag 
worden. In dat geval kan inzage worden gegeven. 
 

24.3 De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van 
een klacht, een bevestiging van de ontvangst van de klacht aan de klager. In de 
ontvangstbevestiging vermeldt de klachtencommissie of de in het tweede lid 
bedoelde toestemming is verkregen. De klachtencommissie vermeldt tevens in 
de ontvangstbevestiging, dat de klager zich desgewenst kan laten bijstaan 
tijdens de klachtenprocedure. Eventuele kosten van deze bijstand worden niet 
vergoed door de Zorgnijverij. 
 

24.4 De klachtencommissie kan de klager verzoeken, binnen een door de 
klachtencommissie te bepalen termijn, nadere inlichtingen te verstrekken met 
betrekking tot zijn klacht. 
 

24.5 De klachtencommissie kan de klager vragen om aan te tonen, dat hij bevoegd is 
om een klacht in te dienen. 
 

24.6 De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van 
een klacht, een kopie van de klacht aan de aangeklaagde. De klachtencommissie 
stelt de aangeklaagde in de gelegenheid om, binnen een door de 
klachtencommissie te bepalen termijn, schriftelijk te reageren op de klacht. De 
klachtencommissie vermeldt in de begeleidende brief bij de klacht, dat de 
aangeklaagde zich desgewenst kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure. 
 

24.7 Indien de klacht niet wordt ingediend door de cliënt of iemand die de cliënt 
daartoe gemachtigd heeft, stuurt de klachtencommissie de cliënt een kopie van 
de klacht en van de ontvangstbevestiging die aan de klager is gestuurd. De 
klachtencommissie stelt de cliënt in de gelegenheid om, binnen een door de 
voorzitter van de klachtencommissie te bepalen termijn, te reageren op hetgeen 
waarop de klacht betrekking heeft. 

 

Artikel 25  Termijn van behandeling 
25.1 De klachtencommissie doet binnen zes weken, te rekenen vanaf de datum 

waarop de klacht is ontvangen, uitspraak over de klacht. 
 

25.2 De klachtencommissie is bevoegd om deze termijn te verlengen. Indien de 
klachtencommissie van deze bevoegdheid gebruik maakt, meldt zij dit aan de 
klager, degene op wie de klacht betrekking heeft en aan de Raad van Bestuur. 
De klachtencommissie vermeldt hierbij waarom zij de termijn verlengd heeft en 
binnen welke termijn zij alsnog uitspraak zal doen. 

 

Artikel 26  Zittingscommissie 
26.1 Een klacht wordt behandeld door een door de voorzitter per klacht samen te 

stellen zittingscommissie. Deze bestaat uit ten minste drie leden van de 
klachtencommissie, onder wie de voorzitter. 
 

26.2 De voorzitter stelt de zittingscommissie zodanig samen, dat een deskundige en 
zorgvuldige beslissing over de klacht is gewaarborgd. 
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26.3 Een lid van de klachtencommissie op wie een klacht rechtstreeks betrekking heeft, 

wordt niet benoemd tot lid van de zittingscommissie die de klacht zal behandelen. 
 

26.4 Een lid van de klachtencommissie neemt geen deel aan de beoordeling van een 
klacht als hij naar zijn mening onvoldoende in staat is om onpartijdig te oordelen 
over de betreffende klacht. 
 

26.5 De secretaris deelt de klager en de aangeklaagde binnen een door de voorzitter 
vastgestelde termijn mee in welke samenstelling de commissie de klacht zal 
beoordelen. 

 

Artikel 27  Wraking 
27.1 Zowel de klager als de aangeklaagde kan, binnen een door de voorzitter 

vastgestelde termijn, gemotiveerd bezwaar maken tegen deelname van een lid 
van de commissie aan de beoordeling van de klacht. 
 

27.2 De zittingscommissie beslist over bezwaren tegen haar samenstelling. 
 

27.3 Als een bezwaar gegrond wordt verklaard, trekt het betreffende commissielid zich 
terug en benoemt de voorzitter een ander lid van de klachtencommissie tot lid van 
de zittingscommissie. Als het de voorzitter betreft, treedt diens plaatsvervanger in 
zijn plaats. De secretaris informeert de klager en de aangeklaagde over de nieuwe 
samenstelling van de zittingscommissie. 

 

Artikel 28  Onderzoek 
28.1 De klachtencommissie kan medewerkers van de Zorgnijverij verzoeken 

inlichtingen te verstrekken ter zake van hetgeen waarover is geklaagd. 
 

28.2 Medewerkers van de Zorgnijverij zijn gehouden hun medewerking te verlenen aan 
de werkzaamheden van de klachtencommissie voor zover dit redelijkerwijs van 
hen gevergd kan worden. 

 

Artikel 29  Hoorzitting 
29.1 De zittingscommissie kan besluiten een hoorzitting te houden ten einde de klager 

en de aangeklaagde gelegenheid te geven hun standpunten mondeling toe te 
lichten. 
 

29.2 In de regel worden partijen in elkaars aanwezigheid gehoord tijdens de 
hoorzitting. Op gemotiveerd verzoek van de klager of de aangeklaagde kan de 
zittingscommissie hen afzonderlijk horen. 
 

29.3 Indien de klager en de aangeklaagde afzonderlijk worden gehoord, draagt de 
zittingscommissie zorg voor een verslag van het besprokene. Dit verslag brengt 
de zittingscommissie ter kennis van de partij die niet aanwezig was tijdens het 
horen en geeft deze de gelegenheid om binnen een door de zittingscommissie te 
bepalen termijn te reageren. 
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Artikel 30  Uitspraak klachtencommissie 
30.1 De uitspraak van de klachtencommissie strekt tot ongegrondverklaring van de 

klacht dan wel gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht. 
 

30.2 De zittingscommissie beslist met gewone meerderheid van stemmen over de 
vaststelling van een uitspraak. 
 

30.3 In iedere uitspraak beschrijft de klachtencommissie: 
a. de klacht waarop de uitspraak betrekking heeft; 
b. de standpunten van de klager en de aangeklaagde; 
c. de wijze waarop de klachtencommissie de klacht behandeld heeft; 
d. het oordeel van de klachtencommissie en de motivering daarvan; 
e. de namen van de leden die de uitspraak vastgesteld hebben;  
f. eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie. 
 

30.4 Uitspraken van de klachtencommissie worden ondertekend door de voorzitter van 
de klachtencommissie. 
 

30.5 De klachtencommissie stuurt de uitspraak over een klacht, zo spoedig mogelijk na 
de hoorzitting, aan: 

a. de klager; 
b.  de betrokken cliënt, indien deze niet zelf de klager is; 
c. de aangeklaagde; 
d  de raad van bestuur. 

 

Artikel 31  Raad van Bestuur 
31.1 De Raad van Bestuur deelt, binnen een maand na ontvangst van de uitspraak van 

de klachtencommissie, aan de klager, aan degene op wie de klacht betrekking 
heeft en aan de klachtencommissie mee of zij maatregelen zal nemen naar 
aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie, en zo ja, welke dit zijn. 
Indien de klachtencommissie in haar uitspraak aanbevelingen heeft opgenomen 
geeft de Raad van Bestuur aan of hij deze aanbevelingen overneemt. Is dit niet het 
geval dan motiveert de Raad van Bestuur dit. 
 

31.2 De Raad van Bestuur is bevoegd om deze termijn te verlengen. Indien de Raad 
van Bestuur van deze bevoegdheid gebruik maakt, meldt hij dit aan de klager, 
degene op wie de klacht betrekking heeft en aan de klachtencommissie. De Raad 
van Bestuur vermeldt hierbij waarom hij de termijn verlengd heeft en binnen welke 
termijn hij alsnog zal aangeven of hij maatregelen zal nemen naar aanleiding van 
de uitspraak van de klachtencommissie, en zo ja, welke dit zijn. 

 

Artikel 32  Klacht gericht op ernstige situatie met structureel karakter 
32.1 Als een klacht zich richt op een ernstige situatie met een structureel karakter, stelt 

de klachtencommissie de Zorgnijverij daarvan in kennis. Als de klachtencommissie 
niet is gebleken dat de Zorgnijverij ter zake maatregelen heeft getroffen, meldt de 
klachtencommissie deze klacht aan de op grond van de Jeugdwet met het toezicht 
belaste ambtenaren. Onder een klacht over een ernstige situatie wordt verstaan 
een klacht over een situatie waarbij sprake is van onverantwoorde hulp. 

 

Artikel 33  Klachtencommissie extern 
33.1 Voor afhandeling van een klacht inzake jeugdhulp is de Zorgnijverij aangesloten 

bij de klachtencommissie van Erisietsmisgegaan. Inzake de behandeling van de 
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klacht door de klachtencommissie extern is het reglement van de 
klachtencommissie van Erisietsmisgegaan van toepassing. 
 

33.2 Het reglement van de klachtencommissie van Erisietsmisgegaan is te vinden op 
de website van de Zorgnijverij www.zorgnijverij.nl onder Klachtenregeling of op de 
website van Erisietsmisgegaan www.erisietsmisgegaan.nl onder Klachtenregeling. 

 

5. Geheimhouding, privacy en registratie 
 

Artikel 34  Geheimhouding en privacy 
34.1 Alleen die bij de afhandeling van een klacht betrokken zijn (geweest), zijn tot 

geheimhouding verplicht van wat hen uit hoofde van die afhandeling bekend is 
geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. 
 

34.2 De geheimhouding geldt onder voorbehoud van enig wettelijk voorschrift dat een 
bij de afhandeling betrokkene tot bekendmaking verplicht en voor zover dit niet 
leidt tot een aantasting van het klachtrecht van de patiënt. 
 

34.3 De geheimhoudingsplicht van de klachtenfunctionaris intern en/of extern, de 
klachtencommissie intern en/of extern, de onafhankelijke vertrouwenspersoon, de 
geschillencommissie extern en de klachtencommissie intern en/of extern duurt ook 
voort na beëindiging van hun functie in het kader van de klachten-
/geschillenregeling. 

 
Artikel 35  Registratie klachten; bewaring klachtdossiers 
35.1 De klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie draagt zorg voor 

dossiervoering en registratie van de klachten die bij elk van hen zijn ingediend. 
 

35.2 De dossiervoering, -bewaring en de registratie geschiedt zodanig dat de privacy 
van klager, aangeklaagde en eventuele andere betrokkenen gewaarborgd os en 
onbevoegden geen inzage kunnen krijgen. 
 

35.3 De klachtenregistratie en de klachtendossiers worden gedurende twee jaar na 
afsluiting van de afhandeling van de klacht bewaard, tenzij er zwaarwegende 
redenen zijn om deze informatie/stukken langer te bewaren. 
Hierna vindt bewaring in geanonimiseerde versie plaats van kerngegevens en –
stukken. 
 

35.4 In het cliëntdossier van cliënt wordt geen aantekening bijgehouden over door de 
cliënt (of zijn naaste) ingediende klachten en de afhandeling van deze. 
Uit de klachtafhandeling volgende afspraken over de zorg worden wel in het 
cliëntendossier vastgelegd. 
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6. Bijdrage aan kwaliteitsverbetering – Leren van klachten 
 

Artikel 36   Signalering door betrokkene – bespreking van signalen uit   
  klachten 
36.1 Ieder die betrokken is bij (de afhandeling van) een individuele klacht over de 

Zorgnijverij overweegt tevens de betekenis van deze klacht als signaal voor 
kwaliteitsverbetering. Hij zorgt dat dit signaal, met inachtneming van de privacy 
van cliënt/klager en aangeklaagde, op de juiste plaats bekend wordt. 
 

36.2 Medewerkers bespreken in teamverband de signalen van onvrede waarmee zij te 
maken krijgen en de betekenis daarvan in termen van kwaliteitsverbetering. 
 

36.3 De kwaliteitsmedewerker waarborgt dat een systematische bewaking vanuit de 
signalering volgende acties plaatsvindt. Hij informeert de leidinggevenden over 
kwaliteitssignalen en acties die voor deze van belang (kunnen) zijn. 

 

Artikel 37   Klachtenrapportage en vervolg daarop 
37.1 De klachtenfunctionaris stelt per kwartaal op basis van geregistreerde klachten 

een geanonimiseerde klachtenrapportage op voor de directie. Hij voorziet deze 
kwartaalrapportage zo nodig van aanbevelingen. 
 

37.2 De kwaliteitsmedewerker en de leidinggevenden bespreken deze 
kwartaalrapportage. Zij rapporteren in de periodieke kwartaalrapportage en in het 
kwartaalgesprek met de Raad van Bestuur en de klachtenfunctionaris, over hun 
conclusies, voorgenomen en gerealiseerde maatregelen. 
 

37.3 De klachtenfunctionaris stelt voor 1 maart van het opvolgende kalenderjaar een 
(gecombineerde) geanonimiseerde klachtenjaarverslag beschikbaar aan de Raad 
van Bestuur en de cliëntenraad. 
De Raad van Bestuur draagt zorg voor verdere bespreking van dit 
klachtenjaarverslag met de cliëntenraad en de klachtenfunctionaris, in combinatie 
met verstrekking van informatie over genomen en te nemen maatregelen. 
 

37.4 Als bij het opstellen van de klachtenrapportages blijkt dat sprake is van specifieke 
medewerkers of onderdelen van de Zorgnijverij waarover zich relatief meer 
klachten voordoen, informeert de klachtenfunctionaris de verantwoordelijke 
leidinggevende over deze situatie met vermelding van de naam van de betreffende 
medewerker/afdeling. De genoemde medewerker/afdeling ontvangt hiervan een 
kopie. De leidinggevende c.q. de Raad van Bestuur van de Zorgnijverij neemt zo 
nodig passende maatregelen. 
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7. Slotbepalingen 
 

Artikel 38  Vaststelling, evaluatie, wijziging beslissing klachtenregeling 
38.1 Evaluatie van de klachtenregeling zal plaatsvinden één jaar na inwerkingtreding 

van de klachtenregeling en vervolgens om de twee jaar. 
De bestuurder hoort in het kader van de evaluatie tenminste de 
klachtenfunctionaris, de kwaliteitsmedewerker en de cliëntenraad. 
 

38.2 Dit klachtenreglement kan door de Zorgnijverij worden gewijzigd of ten gunste van 
een nieuw reglement worden ingetrokken, op voorstel van belanghebbenden. 
 

38.3 Alvorens tot vaststelling, wijziging of intrekking van het klachtenreglement te 
besluiten, vraagt de Raad van Bestuur van de Zorgnijverij om advies van de 
klachtenfunctionaris, de kwaliteitsmedewerker en de cliëntenraad. Daarbij worden 
de wettelijke bepalingen omtrent het advies- en instemmingsrecht van de 
cliëntenraad in acht genomen. 
 

38.4 In alle gevallen waarin dit klachtenreglement niet voorziet, beslist de Raad van 
Bestuur van de Zorgnijverij; dit na overleg met de 
klachteninstantie/belanghebbenden die bij de uitvoering van het betreffende 
onderdeel van de klachtenregeling is/zijn betrokken. 

 

Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur op 30 augustus 2022. 

 

Versiebeheer 
 

Versie 3.0 JdW – Het Klachtenreglement cliënten en naasten van de Zorgnijverij is opgesteld 
conform de Model klachtenregeling Wkkgz en Jeugdwet – VGN / LSR, geactualiseerde versie 
2019 variant A Behandeling van klachten zonder klachtencommissie en B.3 Behandeling van 
klachten over jeugdhulp. 


