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Een luisterend oor voor uw zorg 

Jaarverslag 2021 Klachtenadviescommissie Regionale Klachtencommissie Twente 

1. De commissie 

De Regionale Klachtencommissie Twente (verder to noemen: de commissie of klachtencommissie) 
behandelt onafhankelijk klachten van clienten en/of naaste betrokkenen van clienten van de in de 
adressering genoemde instellingen. Voor de werkwijze van de commissie wordt verwezen Haar de 
artikelen 5 tot en met 9 van het 8 september 2020 vastgestelde reglement Klachtenadvies-
commissie. 

De commissie bestond op 1 ianuari 2021 uit: 
Mw. mr. W.G. ten Brummelhuis (voorzitter) 
Dhr. mr. A.J. Morsink (vicevoorzitter) 
Mw. drs. G.M.M. Uijterwaal-Op't Roodt (psychiater) 
Mw. M.J. Abbink (specialist ouderen geneeskunde) 
Mw. H. Koppelman (orthopedagoog) 
Dhr. F.A. Alwon (Wzd-arts) 
Mw. B. Berkhoff (door clientenraad voorgedragen lid) 
Mw. J.M. Hofhuis (klinisch psycholoog) 
Dhr. J.B.M. Haverkate (door clientenraad voorgedragen lid) 

De voorzitter en vicevoorzitter zitten in beginsel beurtelings de commissie voor. De leden van de 
commissie worden zoveel mogelijk in gelijke mate ingezet. 
Mevrouw B. van Dam ondersteunt de klachtencommissie secretarieel. 

In 2021 is in het bestuurlijk overleg besloten tot definitieve (her)benoeming van: 
- Dhr. F.A. Alwon (Wzd-arts), herbenoeming; 
- Dhr. J.B.M. Haverkate (door clientenraad voorgedragen lid), herbenoeming; 
- Mw. M. Roek (orthopedagoog); benoeming. 

Omdat sommige commissieleden beperkt inzetbaar zijn, heeft de klachtencommissie nog steeds 
behoefte aan de volgende aanvullingen: 

- Een clientvertegenwoordiger rnet wat meer kennis en kunde. Het liefst wat meer 
onafhankelijk van de organisaties, maar wel met affiniteit en eigen ervaring met/in de 
zorg. 
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Plaats van de hoorzittin~en van de commissie 
In het bestuurlijk overleg van 29 maart 2016 is besloten dat hoorzittingen in beginsel worden 
georganiseerd op de standplaats van het secretariaat van de klachtencommissie (op dit moment is 
dat op locatie 't Bouwhuis to Enschede). In voorkomende gevallen kan op verzoek van de klager 
worden verzocht om de hoorzitting dichter bij de woonplaats van de klager plaats to laten vinden. 
Echter, de uiterste reisafstand wordt beperkt tot Hoogeveen. Leden van de klachtencommissie 
kunnen de gemaakte reiskosten declareren. 

Reis-/Kostenvergoedin~ 
Het Bestuurlijk overleg van de Regionale Klachtencommissie heeft op 13 oktober 2021 besloten 
om het tarief voor klachtbehandeling per 1 januari 2022 to verhogen. In die zin dat, in aanvulling 
op de eerder van kracht zijnde tarieven, vanaf deze datum ook de kosten voor de secretariele 
ondersteuning in rekening worden gebracht. De tarieven voor vacatiegeld en reiskosten voor de 

leden van de klachtencommissie zijn ongewijzigd gebleven. 

Per 1 januari 2022 wordt per behandelde klacht (hoorzitting) aan de betreffende zorgorganisatie 
in rekening gebracht: 

- Vacatiegeld voor de tijdens de hoorzitting optredende voorzitter (€ 300,-) 
- Vacatiegeld voor de deelnemende leden van de RKC (€150,- per deelnemend lidj 
- Reiskosten voor voorzitter en leden van en Haar de locatie van de hoorzitting (€ 0,19 per 

km) 

- Kosten voor secretariele ondersteuning (€ 300,-) 

In geval de voorzittersrol door een van de leden wordt waargenomen, geldt voor die 
klacht/hoorzitting voor dit betreffende lid het tarief van het voorzitterschap. 
Deze onkostenvergoeding is exclusief reiskostenvergoeding. 

Voor de reiskostenvergoeding van commissieleden geldt een maximum van het tarief voor de 
afstand Enschede-Hoogeveen. 
Voor zittende leden geldt dat zij bij verhuizen buiten de regio geen aanspraak kunnen maken op 
een hogere reiskostenvergoeding dan het maximaal gestelde. 

VOG voor commissieleden 
Door het bestuurlijk overleg is besloten dat (nieuwe) commissieleden wordt gevraagd om een VOG 
in to leveren voor hun werkzaamheden als lid van de regionale klachtencommissie. Dit gebeurt op 
de volgende momenten: 

a. nieuwe leden; bij benoeming 
b. herbenoembare leden; een nieuwe VOG inleveren bij herbenoeming 
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2. Werkwijze van de commissie 

Het secretariaat bevestigt schriftelijk de klacht per omgaande. 
In beginsel neemt de (fungerend) voorzitter van de commissie met klager/klaagster telefonisch 
contact op nadat een klacht is binnengekomen. In beginsel, omdat sours een telefoonnummer 
ontbreekt of omdat uit de ingediende klacht blijkt dat een interne klachtenprocedure al doorlopen 
is. 

In het telefonisch contact bevestigt de voorzitter nogmaals de ontvangst, legt de formele 
procedure uit, informeert, voor zover dat niet duidelijk is, of klager/klaagster over de klacht 
contact heeft gehad met de (bege)leiding, management, vertrouwenspersoon of 
klachtenfunctionaris binnen de instelling, vraagt eventueel of dat nog zinvol zou kunnen zijn en 
informeert klager/klaagster over de (gezamenlijke) hoorzitting die wordt gepland. 
Ingeval klager/klaagster geen contact heeft gehad met een vertrouwenspersoon of 
klachtenfunctionaris, maar dit nog wel wil, brengt het secretariaat deze functionaris daarvan op de 
hoogte of worden aan de klager/klaagster de contactgegevens uan de betreffende 
vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris verstrekt. 
Uitdrukkelijk wordt klager/klaagster meegedeeld dat hij/zij altijd het recht op een formele 
uitspraak van de commissie blijft houden. Indien en voor zover de klager/klaagster aangeeft alsnog 
de klacht binnen de instelling bespreekbaar to willen maken dan wel opgelost to krijgen, wordt 
met de klager/klaagster afgesproken dat de klacht formeel als ingetrokken zal worden beschouwd, 
in afwachting van de gesprekken binnen de betreffende organisatie. Zulks in verband met de in de 
klachtenregeling opgenomen termijnen. Deze afspraak wordt schriftelijk aan de klager/klaagster 

bevestigd. Voorts wordt met de klager/klaagster besproken dat als deze gesprekken niet tot een 

bevredigende oplossing leiden, klager/klaagster zich weer tot de klachtencommissie kan wenden, 

waarna de klacht formeel opnieuw in behandeling wordt genomen, waarbij de termijnen van de 
klachtenregeling beginnen to lopen en een hoorzitting wordt gepland. 
Als een klacht in behandeling wordt genomen, wordt het door de instelling voor de zitting 

ingediende verweerschrift ook in kopie aan de klager/klaagster verstrekt. 
Voorts worden zowel de klager als de instelling tegen wie de klacht is ingediend uiterlijk vijf 
werkdagen voor de behandeling van de klacht ge'informeerd over de samenstelling van de 

klachtenadviescommissie (namen en functies) die de klacht gaat behandelen. Indien de deelname 
van bepaalde leden binnen de klachtencommissie op bezwaren zou stuiten, kan daartegen door 
zowel de klager als de aangeklaagde bezwaar worden gemaakt. 
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Binnen zes weken na ontvangst van de klacht wordt het advies van de klachtencommissie 
schriftelijk meegedeeld aan de klager/klaagster, de aangeklaagde (instelling) en de raad van 
bestuur van de zorgaanbieder. 

Wanneer de commissie in een uitspraak aanbevelingen doet, verzoekt zij de betreffende instelling 
standaard om binnen een maand na de uitspraak een terugkoppeling to geven met betrekking tot 
de opvolging van de aanbevelingen, zulks gelet op de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk 
overleg van 29 maart 2016. 

3. De klachten 

In 2021 is er slechts een klacht voor De Twentse Zorgcentra bij de klachtenadviescommissie 
binnen gekomen. 

Ter vergelijking het totale aantal klachten (ongeacht voor Welke organisatie) de laatste vijf jaar: 
2016; 8 
2017; 5 
2018; 7 
2019; 8 
2020; 4 

Formele afhandelin~ 
De in 2021 ingediende klacht tegen De Twentse Zorgcentra is niet behandeld. Het betrof het 
testen van een cliente op Covid, zonder dat zij klachten of symptomen had en zonder dat klager 
hiervoor toestemming had gegeven. De klacht is alsnog intern bij de klachtenfunctionaris uan de 
instelling aanhangig gemaakt en afgehandeld. 

Aard van de klachten 
In het vorenstaande is al summier op de specifieke klacht ingegaan. In zijn algemeenheid hebben 
de klachten over de laatste vijf jaar bezien betrekking op zorginhoudelijke, organisatorische en 
personeelsfactoren en op de factor communicatie. 

Bekendheid Re~ionale Klachtencommissie/de klachtenre~elin~ 
Tot slot zij opgemerkt dat in het Bestuurlijk Overleg van de Regionale Klachtencommissie van 
15 februari 2021 van gedachten is gewisseld over de vraag wat de oorzaak zou kunnen zijn van de 
dating van het aantal klachten dat aan de Klachtencommissie wordt voorgelegd. 
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Een aantal van de aangesloten organisaties heeft in dat kader aangegeven dat er veel meer 
klachten in het voorportaal door de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon worden 
afgehandeld. Indien op deze wijze de klachten laagdrempelig, adequaat en Haar tevredenheid van 
beide partijen worden afgehandeld, dan verdient zulks uiteraard de voorkeur. Alsdan zou 
geconcludeerd kunnen worden dat de interne klachtenafwikkeling na verloop van jaren beter is 
gaan functioneren. 

In voormeld Bestuurlijk Overleg van de Regionale Klachtencommissie is echter eveneens 
besproken dat uitgesloten dient to worden dat het geringe aantal klachten veroorzaakt wordt 
door onbekendheid met de Klachtencommissie. Teneinde dit laatste uit to sluiten is zowel in het 
Bestuurlijk Overleg van de Regionale Klachtencommissie van 15 februari 2021 als in het Bestuurlijk 
Overleg van 13 oktober 2021 besproken op Welke wijze de Regionale Klachtencommissie beter 
onder de aandacht gebracht zou kunnen worden bij de verschillende zorginstellingen. 

Namens de Regionale Klachtencommissie Twente, 

Mw. mr. W.G. ten Brummelhuis 
Voorzitter 
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