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De medewerkers en vr�willigers van de Zorgn�ver� zetten zich in
voor de beste zorg en dienstverlening. W� vinden het belangr�k
dat u zich prettig voelt b� ons. Toch kan het voorkomen dat u niet
tevreden bent. 

Om op een juiste w�ze met uw onvrede om te
gaan, hebben w� een klachtenregeling
opgesteld. Deze past binnen de kwaliteitsregels
zoals bepaald in de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen in de zorg (Wkkgz) en de aanvullende
regels zoals bepaald in de Jeugdwet (Jw). De
Zorgn�ver� biedt Wlz-zorg en Jeugdzorg,
waardoor zowel de Wkkgz als de Jeugdwet van
toepassing z�n. De Wkkgz en de Jeugdwet
bieden regels over het leveren van goede zorg
en het klachtrecht. 
 
Deze klachtenbrochure geeft een kort overzicht
van de klachtenregeling van de Zorgn�ver�. De
uitwerking van onze klachtenregeling is onder
meer opgenomen in het klachtenreglement
cliënten en naasten. Het beleid van onze
klachtenregeling is te vinden op onze website
www.zorgn�ver�.nl/klachtenregeling.

 
Opmerkingen, onvrede, vragen of tw�fels?
Meld het ons!
Door uw vragen en klachten te uiten, stelt u ons
in de gelegenheid om de kwaliteit van de zorg-
en dienstverlening te verbeteren. We gaan graag
met u in gesprek om samen naar een oplossing
te zoeken. 
 
Ook wanneer u tips of algemene verbeterpunten
heeft kunt u dit b� ons aangeven door een
gesprek met ons aan te gaan of te mailen naar
info@zorgn�ver�.nl. Of juist wanneer u tevreden
bent over de dienstverlening. 
. 

 
Direct betrokken medewerker of
leidinggevende
Het is van belang dat u als cliënt,
vertegenwoordiger of naaste vroegt�dig in
gesprek gaat over uw onvrede of tw�fels. Praat
daarom zo snel mogel�k met de betrokken
medewerker of leidinggevende. Samen met u
k�ken z� naar antwoorden en oplossingen. 
. 

http://www.zorgnijverij.nl/


Waar kunt u een klacht over indienen?
Een klacht kan over uiteenlopende zaken gaan
zoals begeleiding, ondersteuning, bejegening en
andere zaken die betrekking hebben op onze
dienstverlening. 

Wie kan een klacht indienen?
Naast cliënten kan een (wettel�k)
vertegenwoordiger of een naaste een klacht
indienen. B� het beantwoorden van de klachten
houden w� uiteraard rekening met de (wettel�ke)
mogel�kheden en de privacy van de betreffende
cliënt. 

Wat wordt er gedaan met
klachteninformatie?
De klachtenfunctionaris en/of de
klachtencommissie gaan zorgvuldig om met de
gegevens die u verstrekt. Uw klachtenbrief en de
aantekeningen die z�n gemaakt t�dens het
contact met de klachtenfunctionaris en/of de
klachtencommissie worden bewaard in een
klachtendossier. De afhandeling van uw klacht
wordt niet opgenomen in het cliëntendossier.
Nadat uw klacht is opgelost, wordt het
klachtendossier nog v�f jaar bewaard. 

Hoe werkt onze klachtenprocedure?
De Zorgn�ver� levert Wlz-zorg en Jeugdzorg. Dit
betekent dat zowel de Wkkgz als de Jeugdwet
van toepassing z�n op de Zorgn�ver�. De Wkkgz
kent een andere klachtenprocedure dan de
Jeugdwet. Onderstaand staan beide
klachtenprocedures beschreven. De
klachtenprocedure van de Wkkgz is van
toepassing op klachten inzake Wlz-zorg en de
klachtenprocedure van de Jeugdwet is van
toepassing op klachten inzake Jeugdzorg. 
. 

De klachtenfunctionaris
en de klachtencommissie
z�n onafhankel�k, kiezen

geen part� en gaan
zorgvuldig om met de

gegevens die u verstrekt





Een klacht indienen b� de
klachtenfunctionaris
Komt u er met de betrokken medewerker niet
uit? Dan kunt u een klacht indienen b� de
klachtenfunctionaris. U kunt de klacht indienen
b� onze interne klachtenfunctionaris of  onze
externe klachtenfunctionaris. De
klachtenfunctionaris bemiddelt en onderzoekt de
mogel�kheden om uw klacht naar tevredenheid
op te lossen. Ook formuleert de
klachtenfunctionaris verbeterpunten voor de
Zorgn�ver� die uw klacht voorkomen. De
klachtenfunctionaris is onafhankel�k en kiest
geen part�. Aan de werkzaamheden van de
klachtenfunctionaris z�n geen kosten verbonden. 

Een klacht indienen b� de directie
Als u een klacht indient b� de directie van de
Zorgn�ver�, legt deze uw klacht in eerste
instantie voor aan de klachtenfunctionaris. De
klachtenfunctionaris neemt contact met u op en
stelt zo nodig vragen ter verheldering van uw
klacht. Ook stemt de klachtenfunctionaris met u
af wat er nodig is om uw klacht op te lossen. 

. 

Klachtenprocedure Wkkgz

De directie neemt uw klacht in behandeling
Na het formeel indienen van uw klacht ontvangt
u van ons een bevestiging van ontvangst van uw
klacht. W� reageren binnen zes weken op de
inhoud van uw klacht met een oordeel. We gaan
een gesprek aan om te k�ken naar eventuele
oplossingen of veranderingen of we schr�ven u
een brief waarin we laten weten wat we met uw
klacht hebben gedaan.  

Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met de uitkomst van de
klachtenprocedure kunt u uw klacht voorleggen
aan de geschillencommissie van
Erisietsmisgegaan. De geschillencommissie doet
een bindende uitspraak over de klacht en is
bevoegd een schadevergoeding toe te kennen.
Als de geschillencommissie uw klacht in
behandeling neemt, z�n hier kosten aan
verbonden.  

. 





Een klacht indienen b� de klachtencommissie
Komt u er met de betrokken medewerker niet
uit? Dan kunt u een klacht over jeugdhulp
indienen b� de klachtencommissie. U kunt de
klacht indienen b� onze interne
klachtencommissie of onze externe
klachtencommissie.
De klachtencommissie beoordeelt vervolgens of
deze uw klacht in behandeling kan nemen.  
 
U ontvangt van de klachtencommissie
bevestiging van de ontvangst van uw klacht. De
interne klachtencommissie neemt uw klacht in
behandeling en doet binnen zes weken
uitspraak. De externe klachtencommissie neemt
uw klacht in behandeling en doet binnen drie
maanden uitspraak. Het is voor de
klachtencommissie mogel�k deze term�n te
verlengen, en waar nodig, een hoorzitting te
houden ter behandeling van uw klacht. De
klachtencommissie is onafhankel�k en kiest geen
part�. Aan de werkzaamheden van de interne
klachtencommissie z�n geen kosten verbonden.
Als de externe klachtencommissie uw klacht in
behandeling neemt, z�n hier kosten aan
verbonden.

Een klacht indienen b� de directie
Als u een klacht indient b� de directie van de
Zorgn�ver�, legt deze uw klacht in eerste
instantie voor aan de interne klachtencommissie.
De interne klachtencommissie neemt contact
met u op over de verdere afhandeling van uw
klacht conform de procedure voor
klachtenafhandeling door de interne
klachtencommissie. 
 

. 

Klachtenprocedure Jeugdwet

informatie geven over de rechten van de
cliënt;
advies en ondersteuning geven als u
intevreden bent over de bejegening of
begeleiding; en
ondersteuning geven b� het indienen van
klachten. 

Vertrouwenspersoon Advies- en
Klachtbureau Jeugdzorg
Voor bepaalde vragen kunnen cliënten (en hun
vertegenwoordigers) die zorg ontvangen vanuit
de Jeugdwet, ook (gratis) terecht b� de
onafhankel�ke vertrouwenspersoon van het
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Wat kan
het AKJ voor u doen:

De directie koppelt terug
De directie deelt binnen één maand na het
oordeel van de klachtencommissie mee of z�
maatregelen zal nemen naar aanleiding van de
uitspraak van de klachtencommissie, en zo ja,
welke dit z�n.





Contactinformatie
 

Klachtenfunctionaris intern
Stephany Noord�k
klachten@zorgn�ver�.nl

Klachtenfunctionaris extern
www.erisietsmisgegaan.nl
035 - 2031585
info@erisietsmisgegaan.nl

Klachtencommissie intern
klachtencommissie@zorgn�ver�.nl

Klachtencommissie extern
www.erisietsmisgegaan.nl
035 - 2031585
info@erisietsmisgegaan.nl

Geschillencommissie
www.erisietsmisgegaan.nl
035 - 2031585
info@erisietsmisgegaan.nl

Vertrouwenspersoon Advies- en
Klachtenbureau Jeugdzorg
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot
17.00 uur via 088 – 555 1000. 
Via chat op maandag t/m donderdag van 16.00
uur tot 20.00 uur en op vr�dag van 15.00 uur tot
17.00 uur. 
Of vul het contactformulier in op
www.akj.nl/algemeen/contact/contactformulier  
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