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Klager meldt zijn onvrede/klacht 
Omschrijving: Een cliënt, diens vertegenwoordiger of nabestaande kan zijn ontevredenheid 

bespreken met:  
a. de medewerker over wie hij niet tevreden is;  
b. diens leidinggevende;  
c. de klachtenfunctionaris; 
d. de cliëntvertrouwenspersoon; 
e. de vertrouwenspersoon AKJ; 
f. de raad van bestuur; 
g. de Regionale Klachtencommissie Twente  
 
Wanneer de onvrede/klacht wordt besproken met de klachtenfunctionaris, de 
cliëntvertrouwenspersoon, de vertrouwenspersoon AKJ, de raad van bestuur of de 
Regionale Klachtencommissie Twente wordt deze geregistreerd.  

Verwijzing: Document "Klachtenregeling cliënten" 
Bemiddeling 
Omschrijving:  Bemiddeling is gericht 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. 

  
Onvrede/klacht opgelost 
Omschrijving: Zijn de klager en de aangeklaagde tot een overeenstemming gekomen? 
  
Archivering klacht 
Omschrijving: De raad van bestuur bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht gedurende 

maximaal twee jaar. De raad van bestuur is bevoegd deze bewaartermijn te verlengen.  
 
Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de cliënt 
bewaard.  

  
STOP 
-  
Bemiddeling door de RvB 
Omschrijving: De raad van bestuur kan ook door bemiddeling proberen om tot een duurzame 

oplossing van de onvrede te komen en zich richten op herstel van de relatie tussen 
degene die een beroep op hem doet en degene op wie diens onvrede betrekking heeft. 

Indienen klacht bij raad van bestuur 
Omschrijving: Een klacht kan schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij de raad van bestuur. 

Een klacht kan worden ingediend bij de geschillencommissie, indien van de klager in 
redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden zijn 
klacht bij de raad van bestuur indient.  
De Regionale Klachtencommissie kan worden ingeschakeld om een onafhankelijk 
advies ten aanzien van de beoordeling van een klacht te verkrijgen.  
Een Bopz-klacht dient altijd voor beoordeling aan de Regionale Klachtencommissie te 
worden voorgelegd. 

  
Indienen klacht bij Reg. Klachten-Commissie 
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Omschrijving: Wanneer de klacht rechtstreeks wordt ingediend bij de Regionale Klachtencommissie, 
kan deze verzoeken om eerst te starten met bemiddeling door de klachtenfunctionaris.  

  
Behandeling door de Regionale Klachtencommissie Twente 
Omschrijving: De Regionale Klachtencommissie Twente heeft een eigen klachtenregeling. Deze 

beschrijft de procedure voor de behandeling van klachten door de Regionale 
Klachtencommissie Twente.  
De Regionale Klachtencommissie Twente heeft twee functies: 
- de klachtenadviescommissie die kan worden ingeschakeld om een onafhankelijk 
advies ten aanzien van de beoordeling van een klacht te verkrijgen; 
- de Bopz-klachtencommssie die is belast met de afhandeling van een klacht zoals 
bedoeld in art 41 Wet Bopz. 

  
Regionale klachten- commissie 
Documenten: Verwijzing naar document 'Extern document Reglement klachtenadviescommissie 

Twente'. 
Verwijzing: Document "Extern document Reglement BOPZ-klachtencommissie" 
  
Beoordeling klacht door RvB 
Omschrijving: De raad van bestuur zendt de uitkomst van de afhandeling van de klacht aan de klager 

en aan degene op wie de klacht betrekking heeft.  
Hij geeft in zijn uitkomst weer hoe de klacht is afgehandeld, hij motiveert de 
afhandeling van 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.  
 
De raad van bestuur vermeldt dat de klager, indien hij niet tevreden is over de uitkomst 
van de klachtenprocedure, zoals hierboven beschreven in de 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.  

  
Naar tevredenheid opgelost? 
-  
Geschilen-commssie 
Omschrijving: Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de klager zich wenden tot de 

Geschillencommissie 
  
Archivering klacht 
Omschrijving: De raad van bestuur bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht gedurende 

maximaal twee jaar. De raad van bestuur is bevoegd deze bewaartermijn te verlengen.  
 
Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de cliënt 
bewaard.  

  
STOP 
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