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Klachtenregeling intern Veld-Zicht 
 

Inleiding 
Bewoners van een zorginstelling klagen niet graag en dat is ook niet altijd makkelijk. Dat wil niet altijd zeggen dat alles 
naar wens is. Daarom is het belangrijk te weten dat zij als bewoner rechten hebben. De Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) 
regelt dat zorginstellingen open moeten staan voor vragen en klachten en is zo een hulpmiddel voor de instelling om de 
bewoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uit de WCZ, artikel 31: “de cliënt heeft jegens de zorgaanbieder recht op een 
effectieve, laagdrempelige behandeling van zijn klachten en geschillen.” Een zorginstelling kan via klachten rekening 
houden met wat de bewoners willen. Veld-Zicht wil klachten zorgvuldig behandelen en zich inzetten om tegemoet te 
komen aan de wensen van de bewoners. Veld-Zicht heeft met meerder Kleinschalig woonvoorzieningen een centrale 
klachtencommissie. Deze klachtencommissie voldoet aan de eisen die de WCZ , de WZD en Wmcz *stelt. Deze 
klachtenregeling is een interne regeling om klachten zo dicht mogelijk bij de bron af te handelen. De klachtenrichtlijn van 
de WCZ vormt het uitgangspunt. 

Doel interne klachtenregeling 
 

• Het bieden van een procedure voor laagdrempelige opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van 
cliënten;   

• Klachten worden aangewend om verbeteringen in de zorg- en dienstverlening aan te brengen. 

Wat is een klacht 
Een klacht is een uiting van onvrede van een bewoner over de zorg- en/of dienstverlening of bejegening door de 
zorgaanbieder of door onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder werkzame personen jegens de bewoner. Die 
onvrede kan te maken hebben met de verzorging of behandeling maar ook met organisatorische zaken of bejegening 
door de medewerkers. Het kan soms gaan om (grove) fouten, maar vaak ook om ogenschijnlijk kleinere zaken die toch 
heel hinderlijk kunnen zijn. Om wat voor soort onvrede het ook gaat, het heeft meestal te maken met hoe de bewoner de 
zorg- en dienstverlening ervaart. Door te klagen laat de bewoner weten dat hij iets niet prettig vindt of dat hij het niet 
eens is met de gang van zaken. Klagen wordt gedaan met de bedoeling dat er iets verandert. Vaak denken mensen bij 
klachten aan fouten. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Soms voldoet iets niet aan de verwachting die iemand heeft. 
Het begrip klacht moet dus ruim opgevat worden. 

Wie kan een klacht indienen  
KLACHTEN KUNNEN WORDEN INGEDIEND DOOR:  

• De bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger. 
• De nabestaande van een overleden bewoner. 

Ingediende klachten worden beoordeeld op ontvankelijkheid. 

 

mailto:woonzorg@veld-zicht.nl
https://www.veld-zicht.nl/
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Waarover kan geklaagd worden 
HET BETREFT KLACHTEN DIE  BETREKKING HEBBEN OP  VELE  ONDERWERPEN, ZOALS :  

• De individuele zorg- en dienstverlening aan de bewoner. 
• Zaken die van invloed zijn op het welzijn van de bewoner. 
• Een (vermeend) onrechtmatig handelen van medewerkers. 
• De bejegening. 
• De zeggenschap. 

Bij wie kan een klacht ingediend worden 
EEN KLACHT KAN, ZOWEL  SCHR IFTELI JK  ALS M ONDELING,  GEUIT  WORDEN BI J :  

1. de direct betrokkene; 
2. de leidinggevende; 
3. de vertrouwenspersoon; 
4. de klachtencommissie van Veld-zicht; 
5. het bestuur; 
6. de geschillencommissie 

Ad 1 en 2. Direct betrokkene en leidinggevende 
Het uitgangspunt van Veld-zicht is dat een klacht besproken moet kunnen worden waar die ontstaan is. Dit kan zijn bij de 
direct betrokken medewerker of bij de leidinggevende. In onderling overleg wordt bekeken hoe de klacht kan worden 
weggenomen. Hoewel dit een directe en eenvoudige manier is om te proberen een oplossing te vinden, is het voor 
bewoners niet altijd makkelijk om er gebruik van te maken.  

Ad 3. Vertrouwenspersoon 
Het kan zijn dat de bewoner niet met de medewerker wil praten of niet tevreden is over het resultaat. Ook kan het zijn 
dat de bewoner niet weet waar hij zijn klacht of onvrede kenbaar kan maken of dat hij dat eerst wil bespreken. In die 
gevallen kan hij gebruik maken van klachtenopvang door de vertrouwenspersoon. Veld-zicht maakt gebruik van de 
vertrouwenspersonen en klachtencommissie van Riant Verzorgd Wonen (RVW) waarvan Veld-zicht deel van uitmaakt. 

RVW is een branche organisatie waar veel kleinschalige voorzieningen zoals Veld-zicht bij aangesloten zijn.  

EEN GESPREK AANGAAN MET DE  VERTROUWENSPERSOON BIEDT EEN AANTA L MOGELIJKHEDEN:  

a. Een luisterend oor voor de bewoners/ contactpersonen. 
b. De vertrouwenspersoon kan de bewoner adviseren hoe ze hun vragen, klachten kunnen oplossen en bij wie ze 

daarvoor terecht kunnen. 
c. Zo nodig ondersteunt de vertrouwenspersoon de bewoner  in – het aangaan van - het contact met de 

zorgverlener of leidinggevende als het gaat om een klacht. 
d. Signalering als bijdrage aan structurele verbetering van de kwaliteit van zorg; registreert – anoniem – de 

bevindingen en klachten van cliënten en de afhandeling ervan. 

De vertrouwenspersoon heeft conform de WCZ een geheimhoudingsplicht en mag alleen handelen na toestemming van 
de bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. Het volledig 
profiel van de vertrouwenspersoon staan vermeld in een aparte omschrijving.  

Zie documenten op de website. 

mailto:woonzorg@veld-zicht.nl
https://www.veld-zicht.nl/
https://www.veld-zicht.nl/woonzorg/#documenten
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Ad 4. Klachtencommissie 
De bewoner kan ook rechtstreeks contact opnemen met de klachtencommissie van Veld-zicht (schriftelijk, mondeling). Of 
er naar toe verwezen worden door de medewerker, leidinggevende of vertrouwenspersoon.  

De bewoner kan terecht bij de klachten commissie voor dezelfde mogelijkheden als bij de vertrouwenspersoon. Echter de 
klachten commissie kan ook bemiddelen bij het oplossen van een klacht of de vertrouwenspersoon daarbij 
ondersteunen. Zo nodig kan de klachtenfunctionaris ook behulpzaam zijn bij het indienen van de klacht bij centrale 
klachtencommissie.  

Ad 5. Bestuur 
Het is desgewenst mogelijk om een klacht schriftelijk in te dienen bij het bestuur. 

Al dan niet in overleg met de klachten commissie handelt het bestuur de klacht af. Het is mogelijk dat de klager niet 
tevreden is over de wijze van afhandeling door de klachten commissie en/of vertrouwenspersoon. 

Ad 6. Geschillencommissie 
Indien wenselijk is het altijd mogelijk de klacht rechtstreeks in te dienen bij de geschillencommissie. Deze commissie 
bestaat in totaal uit zes personen. Allen zijn onafhankelijk en niet werkzaam voor Veld-Zicht. 

Desgewenst kan de klachtencommissie van Veld-Zicht de klager behulpzaam zijn bij het indienen van de klacht. Zij kan 
ook verdere informatie verschaffen over – de werkwijze van – de centrale geschillencommissie.  

Ad 7. Overigen 
De Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan aangeschreven worden voor complimenten en/of klachten. Ook 
zijn er websites waarop men e.e.a. kwijt kan. (bijvoorbeeld via KiesBeter.nl)  

WERKWIJZE   

• De klacht wordt mondeling gemeld bij een van bovengenoemde functionarissen. In de meeste gevallen zal de 
klacht direct, in overleg met de direct betrokkene, opgelost kunnen worden. 

• De klacht kan ook schriftelijk ingediend worden. Voor adressen, zie de website. 

Zo spoedig mogelijk ontvangt de klager een reactie. 

• Wordt de klacht gericht aan de geschillencommissie dan wordt daarvoor de betreffende regeling gevolgd.  

Registratie van klachten 
Registratie van klachten, vragen of onvrede van bewoners is van belang voor de zorgvuldige afhandeling ervan. Daarnaast 
draagt registratie bij aan het verkrijgen van inzicht in mogelijke structurele tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening. 
Deze signalen kunnen dan benut worden om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Per half jaar 
leveren, leveren de vertrouwenspersonen en de klachtencommissie via RVW een anoniem overzicht van de klachten die 
aldaar binnengekomen en afgehandeld zijn aan. Met de persoons- en klachtgegevens wordt omgegaan conform de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens.  

  

mailto:woonzorg@veld-zicht.nl
https://www.veld-zicht.nl/
https://www.veld-zicht.nl/woonzorg/#contact
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ARCHIVERING KLACHTEN/DOSSIERS  

• Registraties middels kwaliteitsverslag. 
• Cliëntgebonden correspondentie, afspraken/verbeteracties: in zorgleefplan bewoner. 
• Werkaantekeningen / dossiers van vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris m.b.t. voortgang afhandeling 

klachten: 7 jaar bewaren. 

VERWIJZINGEN 

• Klachtenrichtlijn WCZ, wet Zorg en Dwang en wet Medezeggenschap cliënten in de zorg 
• Klachtenreglement en brochure klachtenregeling voor de cliënt 
• Privacyreglement – Bewoners 

MEDEWERKERS 

De klachtenregeling zoals hierboven omschreven is ook van toepassing voor de medewerkers. 

mailto:woonzorg@veld-zicht.nl
https://www.veld-zicht.nl/
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