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Klachten- en geschillenregeling cliënten 

Aanpassing in het kader van Wkkgz en klachtenbemiddeling door AKJ 

 

Deze regeling is van toepassing op alle uitingen van onvrede van cliënten van De Twentse Zorgcentra, hun 

vertegenwoordigers en hun nabestaanden. En op uitingen van onvrede van verwanten, voor zover het 

gaat om een gebeurtenis die henzelf in de relatie met De Twentse Zorgcentra is overkomen. 

 

Uiting van onvrede of klachten 

- Wij vinden het belangrijk goede zorg en diensten te verlenen, zodat de cliënt kan doen waar hij of zij 

blij van wordt. Toch kan er sprake zijn van onvrede of klachten.  

- We nemen alle onvrede en klachten serieus. Het is belangrijk dat onvrede en klachten kunnen worden 

geuit. We luisteren goed naar de geuite onvrede en klachten. Dat betekent ook dat doorgevraagd 

wordt naar het probleem dat achter de onvrede of klacht kan zitten. 

- Het team (de driehoek van cliënt, cliëntvertegenwoordiger en medewerker) speelt een belangrijke rol 

bij het bespreekbaar maken en het vinden van een oplossing bij geuite onvrede en klachten. Het 

bespreken van onvrede en klachten met de betrokken medewerker(s) of team is een logische eerste 

stap. Daar kan de onvrede of klacht ook snel worden opgelost. Goede communicatie en het geven van 

(regelmatige) terugkoppelingen aan de klager zijn hierbij essentieel. 

- De behandeling van onvrede of een klacht is altijd gericht op “het bereiken van een voor de klager en 

zorgaanbieder bevredigende oplossing”.  

- Wanneer de onvrede of klacht niet met het team kan worden opgelost, dan kan deze door de klager 

worden voorgelegd aan de manager, regiomanager of de bestuurder van De Twentse Zorgcentra. Ook 

zij kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.  

 

Voorleggen van onvrede of klachten 

- De onvrede of klacht kan ook (en eventueel meteen) worden voorgelegd bij een van de onderstaande 

functionarissen of bij de Regionale Klachtencommissie.  

o De klachtenfunctionaris. Deze functionaris is in dienst van De Twentse Zorgcentra. De 

bestuurder waarborgt dat de klachtenfunctionaris de vrijheid heeft om de werkzaamheden 

rondom klachten te verrichten zonder zijn inmenging;  

o Een ombudsfunctionaris. Elke regio heeft een eigen ombudsfunctionaris, deze functionarissen 

zijn vrijwilliger en worden aangesteld door de Centrale Cliëntenraad van De Twentse Zorgcentra; 

o De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Deze functionaris is 

in dienst van AKJ. Het AKJ wordt door gemeenten betaald om de klachtbemiddeling en het 

vertrouwenswerk in het kader van de Jeugdwet uit te voeren; 

o De Regionale Klachtencommissie. De leden van de Regionale Klachtencommissie zijn vrijwilligers 

en de benoeming van deze leden is vastgelegd in een reglement. Het reglement van de 

Regionale Klachtencommissie bestaat uit: het reglement in het kader van de Wkkgz (Reglement 

klachtenadviescommissie) en het reglement in het kader van de wet Bopz (Reglement Bopz-

klachtencommissie). 

- De klachtenfunctionaris, de ombudsfunctionarissen en vertrouwenspersoon van het AKJ adviseren, 

bemiddelen en bieden de klager aan om hem of haar bij te staan bij het bespreekbaar maken van de 
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klacht. De klachtenfunctionaris is daarnaast beschikbaar voor medewerkers voor een toelichting op 

de klachtenprocedure en voor het bespreken van de mogelijkheden voor ondersteuning wanneer een 

medewerker bij een klacht de aangeklaagde is.  

- De Regionale Klachtencommissie onderzoekt de klacht, hoort de klager en de aangeklaagde en geeft 

een onafhankelijke advies over de klacht. Dit advies omvat eventueel ook aanbevelingen aan de 

bestuurder van De Twentse Zorgcentra. Wanneer de klacht zich richt tegen een beslissing als 

omschreven in artikel 41 Wet Bopz (vrijheidbeperkende maatregelen), zijn de aanbevelingen van de 

Regionale Klachtencommissie voor De Twentse Zorgcentra bindend.  

- Al deze functionarissen en de Regionale Klachtencommissie mogen niets doen zonder toestemming 

van de klager. Zij mogen ook gegevens niet zonder toestemming verspreiden, tenzij het wettelijk 

verplicht is om informatie aan derden te overhandigen. Zo’n wettelijke verplichting geldt bij een 

calamiteit, een (ernstig vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik of een 

misdrijf. Dan meldt de functionaris dit aan de bestuurder. 

- Op het moment dat de onvrede of klacht wordt neergelegd bij een van bovenstaande functionarissen 

of de Regionale Klachtencommissie, wordt de klacht geregistreerd. Jaarlijks wordt over de 

geregistreerde klachten anoniem en op hoofdlijnen gerapporteerd aan de bestuurder. De 

klachtenfunctionaris verzamelt en bundelt de rapportage van de diverse functionarissen en de 

Regionale Klachtencommissie, zodat 1 jaarlijkse rapportage klachtbehandeling cliënten ontstaat. Deze 

rapportage helpt bij het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg.   

 

Formele behandeling van een klacht 

- Met de klager wordt besproken of de klacht formeel wordt ingediend. Bij een formele indiening wordt 

een melding van de klacht aan de bestuurder van De Twentse Zorgcentra gestuurd.  

- Binnen zes weken nadat de bestuurder de formele melding van een klacht heeft ontvangen, geeft de 

bestuurder een schriftelijk oordeel. Indien noodzakelijk kan deze termijn worden verlengd met uiterlijk 

vier weken, bijvoorbeeld in verband met een onderzoek. De klager wordt voor het verstrijken van de 

termijn van zes weken schriftelijk op de hoogte gebracht van het verlengen van deze termijn.  

- De bestuurder kan zich bij zijn oordeel laten adviseren door de Regionale Klachtencommissie. Het 

verzoek om dit advies wordt ook schriftelijk aan de klager mede gedeeld. Binnen zes weken na 

ontvangst van het verzoek vindt een hoorzitting door de Regionale Klachtencommissie plaats. In het 

reglement van de Regionale Klachtencommissie staat beschreven welke werkwijze daarbij wordt 

gehanteerd. 

- In zijn schriftelijk oordeel geeft de bestuurder gemotiveerd aan: 

o of degene die de klacht heeft ingediend ontvankelijk is. Met ontvankelijk wordt bedoeld dat de 

klacht is ingediend door een cliënt, een vertegenwoordiger of een nabestaande van een cliënt. 

Of door een verwant voor zover de klacht gaat om een gebeurtenis die hemzelf in de relatie met 

De Twentse Zorgcentra is overkomen. 

o of de klager bij De Twentse Zorgcentra aan het juiste adres is. De klacht moet gaan over gedrag 

van of bejegening door medewerkers van De Twentse Zorgcentra of door onder de 

verantwoordelijkheid van De Twentse Zorgcentra werkzame personen of organisaties. Of de 

klacht kan gaan over het proces van klachtbehandeling zelf.  
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o of de klacht gegrond of ongegrond is. Een klacht kan bijvoorbeeld ongegrond zijn als De Twentse 

Zorgcentra volgens wet- en regelgeving juist heeft gehandeld of wanneer de klacht is gebaseerd 

op een feitelijk onjuiste weergave van de situatie. 

o welke maatregelen naar aanleiding van de klacht worden genomen. 

o binnen welke termijn deze maatregelen worden uitgevoerd.  

- Indien degene die de klacht heeft ingediend na het schriftelijk oordeel van de bestuurder van mening 

blijft dat de klacht onvoldoende is opgelost, kan de klacht worden ingediend bij de 

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De klacht kan ook altijd worden voorgelegd aan de burgerlijk 

rechter. 
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Stroomdiagram 
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Belangrijke contactgegevens 
 

Ina de Groot 
Contactadres klachtenfunctionaris  
T 088 430 4308 / 06 4300 8370  
E klachtenfunctionaris@detwentsezorgcentra.nl 
 
Frans Koel 
Ombudsfunctionaris Regio Almelo  
T 053 538 2154  
E f.koel@kpnplanet.nl 
 
Truus Kamphuis-Heerdink 
Ombudsfunctionaris Regio Enschede  
T 053 432 6239  
E truus.kamphuisheerdink@kpnmail.nl 
 
Jan Mistrate Haarhuis 
Ombudsfunctionaris Regio Losser  
T 0541 518 656  
E mistrate.haarhuis@concepts.nl 
 
Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) 
Vertrouwenspersoon Annemieke Bijkerk 
T 0570 671661 of 06 25 64 49 48 
E a.bijkerk@akj.nl 
W www.akj.nl 
 
Regionale Klachtencommissie Twente 
Secretariaat  
T 088 430 4001 
E secretariaat@regionaleklachtencommissietwente.nl 
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