
 

Behandeling klachten van cliënten  

1. Inleiding 
In dit document wordt beschreven wat de route is van de behandeling van klachten die door cliënten 

worden ingediend. Deze werkwijze is van toepassing op alle cliënten van Thuisgenoten, inclusief de 

cliënten in de woon-zorglocaties.  

De klachtenprocedure is opgesteld conform de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Wet kwaliteit 

klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  

Via de algemene voorwaarden en informatie over de behandeling van klachten in het dossier van de 

cliënt en de algemene informatie op de website van Thuisgenoten, wordt naar deze klachtenprocedure 

verwezen en worden cliënten geïnformeerd over de klachtenprocedure.  

2. Verantwoordelijkheden 
Bij de behandeling van klachten van cliënten zijn de volgende afdelingen en functionarissen betrokken, 

met bijbehorende verantwoordelijkheden.  

Functionaris Verantwoordelijk voor 

Directie   Handelt klachten af volgens de geldende wet- en regelgeving  

Klager   Dient klacht in (telefonisch of schriftelijk)  

Coördinator / planner   Probeert telefonische klacht op te lossen  

 Registreert telefonische en schriftelijke klacht in Recare  

 Stuurt schriftelijke klachten door naar de afdeling Kwaliteit  

 Zorgt, indien nodig en mogelijk, voor afhandeling van de klacht 

 Registreert de afhandeling van de klacht in Recare  

Klachtenfunctionaris   Registreert schriftelijke en telefonische klachten in het  
meldingenoverzicht en Recare  

 Stuurt een ontvangstbevestiging naar de klager 

 Stuurt de klacht door naar de betreffende proceseigenaar  

 Adviseert op verzoek over afhandeling klacht  

 Ontvangt de oplossing van de klacht van de proceseigenaar  

 Stuurt een bevestiging van de afhandeling naar de klager  

 Borgt dat de klacht wordt opgelost binnen de vastgestelde termijn  

 Rapporteert in de kwartaalrapportage en jaarlijks over de trends in 
de klachten en adviseert de directie over organisatie breed te 
nemen corrigerende en preventieve maatregelen  

Proceseigenaar (afhankelijk van de 

aard en inhoud van de klacht betreft 
dit verschillende functionarissen)  

 Afhandeling van de klacht binnen de gestelde termijnen  

Geschillencommissie   Behandelt de klacht zoals beschreven in het klachtenreglement  

 

3. Procedure 

3.1 Definitie en toepassingsgebied 
Deze procedure is van toepassing op klachten met betrekking tot:  

 onvrede over de behandeling of bejegening door medewerkers van Thuisgenoten  

 onvrede over een team of de manier van werken van Thuisgenoten als organisatie  

 onvrede over de zorg- of dienstverlening door Thuisgenoten  



 

De procedure is van toepassing op alle door Thuisgenoten verleende diensten of door Thuisgenoten aan 

derden uitbestede diensten.  

Klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ), de 

gemeente, de zorgverzekeraar, het Centraal Administratiekantoor (CAK) of anderen niet door 

Thuisgenoten bij de zorgverlening betrokken instanties, vallen buiten deze procedure.  

De klager kan zowel een cliënt als de wettelijke vertegenwoordiger of nabestaande van de cliënt zijn. 

Derden, bijvoorbeeld familieleden, kunnen geen aanspraak doen op deze klachtenregeling.  

3.2 Interne route klachten 
De klacht dient, zover mogelijk, eerst te worden besproken met diegene die de klacht heeft veroorzaakt, 

dus degene die de omstreden handeling heeft gedaan. Wanneer dit overleg niet tot het gewenste 

resultaat leidt, dan kan een klacht op verschillende manieren binnenkomen bij Thuisgenoten.  

1. Telefonische klacht komt binnen bij het team of de coördinator / planner  

2. Schriftelijke klacht komt binnen bij het team of de coördinator / planner  

3. Telefonische of schriftelijke klacht bij de klachtenfunctionaris binnen het Centraal Bureau 

Hieronder wordt de afhandeling van de verschillende klachten beschreven, tevens wordt aangegeven 

welke vervolgstappen moeten worden doorlopen als de klager niet tevreden is over de afhandeling.  

3.2.1 Telefonische klacht bij het team of de coördinator / planner 
1. Wanneer er een telefonische klacht binnen komt bij het team of de coördinator / planner, dan wordt 

deze zo mogelijk direct opgelost door degene die de telefoon beantwoord.  

2. Elke klacht dient geregistreerd te worden in Recare op het tabblad Notities met typenotitie Klacht.  

3. Wil de klager iemand anders spreken, dan wordt dit aan de desbetreffende persoon doorgegeven.  

4. Deze belt vervolgens zo snel mogelijk (bij voorkeur dezelfde dag) terug.  

5. De klacht wordt door het team of de coördinator / planner binnen twee weken afgehandeld. 

6. De afhandeling van de klacht wordt geregistreerd in Recare op het tabblad Notities met typenotitie 

Klacht.  

3.2.2 Schriftelijke klacht bij het team of de coördinator / planner 
1. De medewerker van het team of de coördinator / planner scant en mailt de schriftelijke klacht op 

de dag van ontvangst direct naar de klachtenfunctionaris.  

2. De medewerker van het team of de coördinator / planner registreert de klacht in Recare op het 

tabblad Notities met typenotitie Klacht: schriftelijke klacht ontvangen  

3. De klachtenfunctionaris registreert de ontvangen klacht in de meldingenregistratie en stuurt de 

klager binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (brief), waarin tevens de proceseigenaar 

wordt vermeld.  

4. De proceseigenaar is verantwoordelijk dat de klacht binnen twee weken wordt afgehandeld. De 

klachtenfunctionaris bewaakt dit.  

5. Op verzoek van de proceseigenaar, adviseert de klachtenfunctionaris bij de afhandeling van de 

klacht.  

6. Zodra de klacht is afgehandeld, stuurt de proceseigenaar de klager een schriftelijke bevestiging dat 

de klacht is afgehandeld met daarin een verwijzing naar de oplossing, tenzij er direct kan worden 

volstaan met een standaard afsluitende brief van de klachtenfunctionaris.  

7. Zodra de klacht is afgehandeld, stuurt de proceseigenaar de klachtenbrief met afhandeling en 

bijbehorende documenten / brieven naar de klachtenfunctionaris ter archivering.  

8. De klachtenfunctionaris registreert de klacht als afgehandeld.  



 

Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan de klager de klacht schriftelijk 

of telefonisch indienen bij de objectieve klachtenfunctionaris binnen het Centraal Bureau. De 

proceseigenaar zal de klager hierop wijzen.  

3.2.3 Telefonische of schriftelijke klacht bij de klachtenfunctionaris binnen het Centraal 

Bureau 
1. De klachtenfunctionaris registreert een telefonische klacht in Recare op het tabblad Notities met 

typenotitie Klacht.  

2. De klachtenfunctionaris registreert schriftelijke klachten in Recare op het tabblad Notities met 

typenotitie Klacht: schriftelijke klacht ontvangen. Daarnaast registreert de klachtenfunctionaris de 

schriftelijke klacht in de meldingenregistratie en stuurt deze de klager binnen twee werkdagen een 

ontvangstbevestiging (brief), waarin tevens de proceseigenaar wordt vermeld.  

3. De proceseigenaar is verantwoordelijk dat de klacht binnen twee weken wordt afgehandeld. De 

klachtenfunctionaris bewaakt  

4. Op verzoek van de proceseigenaar, adviseert de klachtenfunctionaris bij de afhandeling van de 

klacht.  

5. Zodra de klacht is afgehandeld, stuurt de proceseigenaar de klager een schriftelijke bevestiging dat 

de klacht is afgehandeld met daarin een verwijzing naar de oplossing, tenzij er direct kan worden 

volstaan met een standaard afsluitende brief van de klachtenfunctionaris.  

6. Zodra de klacht is afgehandeld, stuurt de proceseigenaar de klachtenbrief met afhandeling en 

bijbehorende documenten / brieven naar de klachtenfunctionaris ter archivering.  

7. De klachtenfunctionaris registreert de klacht als afgehandeld en bevestigt de afhandeling van de 

klacht middels een afsluitende brief. Indien het een telefonische klacht betrof, wordt de afhandeling 

vastgelegd in Recare op het tabblad Notities onder typenotitie Klacht.  

8. Indien er na twee weken geen afhandeling van de klacht heeft plaatsgevonden, zal de 

klachtenfunctionaris vragen om een update en vragen naar de oorzaak van de vertraging en indien 

noodzakelijk de klager hierover informeren.  

Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris, kan de 

klager de klacht schriftelijk indienen bij de geschillencommissie.  

3.2.4 Geschillencommissie 
Een klager kan een geschil met Thuisgenoten schriftelijk voorleggen aan de geschillencommissie ter 

beslechting, indien:  

 er geen adequate klachtenregeling bestaat binnen een organisatie (dit is bij Thuisgenoten niet het 

geval, aangezien de organisatie deze procedure en een klachtenreglement kent);  

 de klager van oordeel is dat de afhandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris van 

Thuisgenoten de klacht in onvoldoende mate heeft weggenomen;  

 van de klager in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden 

zijn klacht over een hem betreffende gedraging van Thuisgenoten in het kader van de zorgverlening 

bij Thuisgenoten indient.  

Conform de geldende wet- en regelgeving geldt dat in de volgende gevallen een geschil eveneens 

voorgelegd kan worden aan de geschillencommissie:  

 Voorts kan een geschil schriftelijk ter beslechting aan de geschillencommissie worden voorgelegd 

door een persoon die door Thuisgenoten ten onrechte niet als vertegenwoordiger is beschouwd, 

indien de afhandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris van Thuisgenoten de klacht in 

onvoldoende mate heeft weggenomen.  



 

 Voorts kan een geschil schriftelijk ter beslechting aan de geschillencommissie worden voorgelegd 

door een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, mits een belang in het geding is 

dat de stichting of vereniging volgens haar statuten behartigt.  

De klachtenfunctionaris van Thuisgenoten zal een cliënt doorverwijzen naar de geschillencommissie 

wanneer de cliënt kenbaar maakt niet tevreden te zijn over de afhandeling van de klacht.  

De geschillencommissie heeft tot taak alle geschillen tussen een cliënt en zorgaanbieder te beslechten. 

De geschillencommissie is bevoegd een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval  

€ 25.000,-. Uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend, beide partijen moeten zich hieraan 

houden.  

Thuisgenoten is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de zorg, zie www.geschillencommissie.nl.  

4. Rapportage  
Klachten worden per kwartaal en jaarlijks gerapporteerd in de meldingenrapportage. In het 

Jaardocument wordt voor zover nodig en conform de geldende wet- en regelgeving door Thuisgenoten 

verslag gedaan over de afhandeling van klachten. Op basis van de rapportage worden indien 

noodzakelijk corrigerende en preventieve maatregelen doorgevoerd.  

 

 

 

http://www.geschillencommissie.nl/

