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1. Inleiding 

De Zijlen vindt het belangrijk dat de zorg en ondersteuning aan cliënten naar tevredenheid verloopt. En 
dat medewerkers met een goed gevoel hun werk kunnen doen. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten 
gemaakt. Het is goed om het daar met elkaar over te hebben. Zowel medewerkers als cliënten en 
ouders/vertegenwoordigers kunnen last hebben van ongewenst gedrag of een ongewenste situatie. Dit 
kan leiden tot ontevredenheid of een klacht. De Zijlen neemt ontevredenheid en klachten serieus. Het zijn 
belangrijke signalen om kritisch te kijken hoe we ongewenste situaties kunnen voorkomen of verbeteren. 
Het biedt kansen onze zorg en ondersteuning en ons werkgeverschap structureel te verbeteren. Daarom 
stimuleren we iedereen om ontevredenheid en klachten te bespreken, klagen mag! 
 
In deze notitie staat verwoord hoe binnen De Zijlen met ontevredenheid en klachten van zowel cliënten, 
ouders/vertegenwoordigers als medewerkers wordt omgegaan, en welke personen en commissies hier 
een rol bij spelen. 

 

2. Kaders en samenhang  

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg en het Besluit klachtenbehandeling BOPZ geven de 
regelgeving omtrent het klachtenbeleid voor de cliënten in de zorgsector weer. Voor de medewerkers 
hangt het klachtenbeleid samen met de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. 
 
De volgende documenten binnen De Zijlen hebben een relatie met het klachtenbeleid.  
Cliënten en/of ouders/vertegenwoordigers 
- Klachtenprocedure voor cliënten en/of ouders/vertegenwoordigers (organisatiehandboek): hierin staat 

beschreven op welke wijze een cliënt of een ouder/vertegenwoordiger een klacht kan indienen en de 
manier waarop hiermee binnen De Zijlen wordt omgegaan. 

- Folders cliëntvertrouwenspersoon: versie cliënten, versie met picto’s  en versie voor medewerkers en 
ouders/vertegenwoordigers (organisatiehandboek) 

- Beleid cliëntvertrouwenspersoon (organisatiehandboek): hierin staat beschreven op welke wijze de 
functie cliëntvertrouwenspersoon binnen De Zijlen wordt vormgegeven. 

- Folders van de Interprovinciale Klachtencommissie (organisatiehandboek): hierin wordt de 
klachtencommissie voor cliënten beschreven en de manier waarop je een klacht kan indienen bij deze 
commissie: cliëntversie en versie voor medewerkers en ouders/vertegenwoordigers 

 
Medewerkers 
- Klachtenprocedure voor medewerkers (organisatiehandboek): hierin staat beschreven op welke wijze 

een medewerker of vrijwilliger een klacht kan indienen en de manier waarop hier binnen De Zijlen 
mee om wordt gegaan. 

- Folder vertrouwenspersoon voor medewerkers (organisatiehandboek) 
- Reglement vertrouwenspersoon medewerkers (organisatiehandboek): hierin staan de taken en 

bevoegdheden van de vertrouwenspersonen beschreven. 
- Folder van de gezamenlijke klachtencommissie voor medewerkers (organisatiehandboek): hierin 

wordt de klachtencommissie voor medewerkers beschreven en de manier waarop je een klacht kan 
indienen bij deze commissie. 

- Formulier van de gezamenlijke klachtencommissie voor medewerkers voor het indienen van een 
klacht (organisatiehandboek) 

- Reglement van de gezamenlijke klachtencommissie voor medewerkers (organisatiehandboek): hierin 
wordt de werkwijze van de klachtencommissie beschreven.  

 

3. Ontevredenheid en klachten van cliënten en/of ouders/vertegenwoordigers 

Ontevredenheid en klachten zijn uitingen van ongenoegen van een cliënt en/of zijn 
ouder/vertegenwoordiger over de zorg en ondersteuning, over de bejegening of over beslissingen door 
(medewerkers van) De Zijlen. 
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Stappen 

 Cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt: als de cliënt en/of ouders/vertegenwoordigers behoefte 
hebben aan een gesprek, advies en eventuele begeleiding bij ontevredenheid of een klacht, dan 
kunnen zij de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen.  

 Eerst bespreken: ontevredenheid of een klacht kan het beste eerst besproken worden met de 
persoon op wie dit betrekking heeft. Het bespreekbaar maken van de situatie leidt vaak al tot een 
oplossing.  

 Bespreken met leidinggevende: wanneer de cliënt en/of ouders/vertegenwoordigers niet tevreden 
zijn over het gesprek met de direct betrokkene, dan kunnen zij hun ontevredenheid bespreken 
met een persoon in de interne hiërarchische lijn (leidinggevende, manager, raad van bestuur). 
Geprobeerd wordt om samen met hen naar een passende oplossing te zoeken.  

 Klacht indienen bij klachtencommissie: als de cliënt en/of ouders/vertegenwoordigers niet 
tevreden zijn over wat de gesprekken hebben opgeleverd, of als zij deze stappen willen 
overslaan, dan kunnen zij terecht bij de klachtencommissie voor cliënten en 
ouders/vertegenwoordigers. Ook hierbij kan de cliëntvertrouwenspersoon hen ondersteunen. De 
klachtencommissie waarbij De Zijlen is aangesloten is de IPKC (interprovinciale 
klachtencommissie). 

 
Precieze informatie over de stappen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers is opgenomen in de 
Klachtenprocedure voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers. 
 
Bij bepaalde ongewenste situaties waarbij een cliënt en/of ouder/vertegenwoordiger betrokken is, wordt 
gehandeld volgens bepaalde protocollen. Denk hierbij aan calamiteiten, geweld in de zorgrelatie (inclusief 
(vermoeden van) seksueel misbruik), het toepassen van middelen of maatregelen of ongewenste 
gebeurtenissen zoals brand, een ongeval of fysiek gewelddadig gedrag. Los van het toepassen van deze 
protocollen is het altijd mogelijk om de cliëntvertrouwenspersoon in te schakelen en/of een klacht bij de 
klachtencommissie in te dienen. 
 
Cliëntvertrouwenspersoon 
De cliëntvertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt bij ontevredenheid of klachten en is beschikbaar 
voor een gesprek, advies en eventuele begeleiding. De vertrouwenspersoon luistert en helpt zoeken naar 
mogelijkheden om de situatie op te lossen. De vertrouwenspersoon heeft geen binding met de 
klachtencommissie voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers, maar vervult een onafhankelijke rol bij 
het zoeken naar een oplossing. 
 
De werkwijze van de cliëntvertrouwenspersoon staat beschreven in het beleid Cliëntvertrouwenspersoon. 
Daarnaast zijn er folders beschikbaar op intranet en de website van De Zijlen waarin staat beschreven wat 
de cliëntvertrouwenspersoon voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers kan betekenen en hoe contact 
kan worden opgenomen met de cliëntvertrouwenspersoon. Er is een folder voor cliënten met 
pictogrammen, en een folder voor medewerkers en ouders/vertegenwoordigers. 
 
Klachtencommissie voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers 
Een cliënt en/of ouder/vertegenwoordiger kan een klacht indienen bij de klachtencommissie voor cliënten. 
De Zijlen maakt voor de afhandeling van klachten van cliënten en ouders/vertegenwoordigers gebruik van 
de Interprovinciale Klachtencommissie (IPKC). De werkwijze van de IPKC is gebaseerd op de wet 
Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Als een klacht binnenkomt dan bekijkt de IPKC de klacht: 
is er nog bemiddeling mogelijk? Als de IPKC denkt dat de klacht door bemiddeling opgelost kan worden, 
dan stellen ze dit voor aan de betrokkenen. Op basis van de reacties wordt bemiddeling ingezet, of de 
klacht wordt onderzocht waarna de IPKC een uitspraak doet over de klacht.  
 
De IPKC behandelt ook klachten over (de toepassing van) de wet Bopz. De IPKC werkt voor meerdere 
zorgorganisaties. De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk, dus niet verbonden aan 
zorgorganisaties. De leden van de klachtencommissie hebben zelf lange tijd in de zorg voor mensen met 
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een verstandelijke beperking gewerkt, of zijn om andere redenen deskundig. De IPKC beoordeelt de 
klacht op een eerlijke en objectiever manier. Aan het indienen van een klacht zijn voor de cliënt en/of 
ouder/vertegenwoordiger geen kosten verbonden.  
 
Informatie over de IPKC is te vinden op hun website www.ipkc.nl. Daarnaast is er een folder voor cliënten 
en een folder voor medewerkers en ouders/vertegenwoordigers waarin staat beschreven hoe een klacht 
kan worden ingediend.  
 
Geschillencommissie Gehandicaptenzorg 
Als na het doorlopen van de klachtenprocedure De Zijlen en de cliënt en/of ouder/vertegenwoordiger er 
nog niet samen uitgekomen zijn, dan is er sprake van een geschil. In dat soort gevallen kan de cliënt en/of 
ouder/vertegenwoordiger terecht bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, waarbij De Zijlen is 
aangesloten.  
 
Informatie over de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, hun werkwijze, en het aanmelden van een 
geschil is te vinden op hun website www.degeschillencommissiezorg.nl.  
 
Bescherming 
De raad van bestuur zorgt ervoor dat het indienen van een klacht niet leidt tot benadeling van de cliënt 
en/of ouder/vertegenwoordiger. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van het klachtenbeleid en 
beschikt over vertrouwelijke gegevens, moet deze geheim houden. De persoonlijke levenssfeer van 
betrokkenen wordt beschermd. 
 

4. Ontevredenheid en klachten van medewerkers 

Medewerkers kunnen last hebben van ongewenst gedrag of een ongewenste situatie. Dit kan leiden tot 
een klacht. De Zijlen neemt ontevredenheid en klachten serieus en stimuleert medewerkers om hier iets 
mee te doen.  
 
Onder een medewerker wordt verstaan een persoon die een arbeidsrelatie heeft met de organisatie. 
Hieronder vallen ook invalkrachten, stagiaires en vrijwilligers. Voor het gemak wordt in het vervolg 
gesproken over medewerker. 
 
Een klacht is een tot uiting gebracht gevoel van onvrede of gekwetstheid dat een werknemer heeft 
wanneer hij van mening is dat hij niet op een rechtvaardige en redelijke manier is behandeld, dan wel van 
mening is dat een maatregel of situatie in strijd is met een bepaling in een wet, CAO, reglement, 
arbeidsovereenkomst, huisregel of met een algemeen aanvaarde gewoonte of gebruik. Een klacht kan 
betrekking hebben op het functioneren van een medewerker of (een deel van) de organisatie of de 
arbeidsomstandigheden. 
 
Stappen 

 Medewerkersvertrouwenspersoon ondersteunt: als de medewerker behoefte heeft aan een 
gesprek, advies en eventuele begeleiding bij ontevredenheid of een klacht, dan kan hij/zij één van 
de vertrouwenspersonen voor medewerkers inschakelen.  

 Eerst bespreken: ontevredenheid of een klacht kan het beste eerst besproken worden met de 
persoon op wie dit betrekking heeft. Het bespreekbaar maken van de situatie leidt vaak al tot een 
oplossing.  

 Bespreken met leidinggevende: wanneer de medewerker niet tevreden is over het gesprek met de 
direct betrokkene, dan kan hij/zij de ontevredenheid bespreken met een persoon in de interne 
hiërarchische lijn (leidinggevende, manager, raad van bestuur). Geprobeerd wordt om samen met 
hem/haar naar een passende oplossing te zoeken.  

 Klacht indienen bij klachtencommissie: als de medewerker niet tevreden is over wat de 
gesprekken hebben opgeleverd, of als de medewerker deze stappen over wil slaan, dan kan hij/zij 

http://www.ipkc.nl/
http://www.degeschillencommissiezorg.nl/
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een klacht indienen bij de klachtencommissie voor medewerkers. Ook hierbij kan de 
vertrouwenspersoon voor medewerkers ondersteunen. De klachtencommissie waarbij De Zijlen is 
aangesloten is de gezamenlijke klachtencommissie voor medewerkers. 

 
Medewerkers kunnen bij ontevredenheid of klachten ook terecht bij een P&O-adviseur.  
 
Precieze informatie over de stappen voor medewerkers is opgenomen in de Klachtenprocedure voor 
medewerkers. 
 
Bij bepaalde ongewenste situaties waarbij een medewerker betrokken is, wordt gehandeld volgens 
bepaalde protocollen. Denk hierbij aan calamiteiten, geweld in de zorgrelatie (waaronder (vermoeden van) 
seksueel misbruik) of ongewenste gebeurtenissen zoals brand, een ongeval of fysiek gewelddadig 
gedrag. Los van het toepassen van deze protocollen is het altijd mogelijk om de vertrouwenspersoon in te 
schakelen en/of een klacht bij de klachtencommissie in te dienen. 
 
Vertrouwenspersonen voor medewerkers 
Om medewerkers ondersteuning te bieden bij ontevredenheid of klachten is er een interne en een externe 
vertrouwenspersoon voor medewerkers. De interne vertrouwenspersoon is werkzaam binnen De Zijlen. 
De externe vertrouwenspersoon is iemand van buiten de organisatie. De medewerker kan zelf kiezen tot 
wie hij/zij zich wendt. De vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt bij ontevredenheid of klachten 
en is beschikbaar voor een gesprek, advies en eventuele begeleiding. De vertrouwenspersonen hebben 
geen binding met de klachtencommissie voor medewerkers, maar vervullen een onafhankelijke rol bij het 
zoeken naar een oplossing. 
 
De werkwijze en bevoegdheden van de vertrouwenspersonen voor medewerkers staat beschreven in het 
reglement vertrouwenspersoon medewerkers. Daarnaast is er een folder beschikbaar op intranet en de 
website van De Zijlen waarin staat beschreven wat de vertrouwenspersonen voor medewerkers kunnen 
betekenen en hoe contact kan worden opgenomen. 
 
Klachtencommissie voor medewerkers 
Een medewerker kan een formele klacht indienen bij de gezamenlijke klachtencommissie voor 
medewerkers. De vertrouwenspersoon kan de medewerker ondersteunen bij het indienen van een 
formele klacht.  
 
In de Klachtenprocedure voor medewerkers staat beschreven op welke wijze een medewerker een klacht 
kan indienen bij de klachtencommissie voor medewerkers, en hoe de klachtencommissie werkt. Aan het 
indienen van een klacht zijn voor de medewerker geen kosten verbonden.  
 
Naast de klachtencommissie voor medewerkers zijn binnen De Zijlen twee commissies werkzaam waar 
medewerkers met specifieke klachten en/of bezwaren terecht kunnen: 

- Adviescommissie Sociale begeleiding: een commissie die in het kader van het sociaal plan is 
overeengekomen en waarbij medewerkers terecht kunnen die klachten ervaren in het kader van 
reorganisaties. Deze commissie is alleen in werking bij een reorganisatie met een sociaal plan. 

- Interne bezwarencommissie (IBC-FWG): een adviescommissie die de werkgever adviseert bij 
bezwaren in het kader van FWG. Deze commissie vloeit voort uit de CAO. 

 
Bescherming 
De raad van bestuur zorgt ervoor dat het indienen van een klacht niet leidt tot benadeling van de 
medewerker in zijn of haar positie. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van het klachtenbeleid en 
beschikt over vertrouwelijke gegevens, moet deze geheim houden. De persoonlijke levenssfeer van 
betrokkenen wordt beschermd. 
 

http://www.dezijlen.nl/de-zijlen-2/klachten/
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5.  Verantwoording en monitoring 

 
Jaarverslagen 
De vertrouwenspersonen en klachtencommissies verrichten werkzaamheden naar aanleiding van 
verzoeken van cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers. Naast deze individuele benadering 
kunnen alle verzoeken bij elkaar mogelijk ook signalen bevatten. Jaarlijks stellen de vertrouwenspersonen 
en klachtencommissies een jaarverslag op. Hierin wordt enerzijds verantwoording afgelegd over het werk, 
en anderzijds wordt beschreven of en welke signalen, trends, of aandachtspunten opvallen in de 
verzoeken van het afgelopen jaar.  
 
De jaarverslagen worden aangeboden aan de bestuurder. De bestuurder bespreekt het jaarverslag met 
de desbetreffende persoon of commissie. Als er aanbevelingen worden gedaan reageert de bestuurder 
hierop. De jaarverslagen worden ter kennisneming aangeboden aan ST, OR, CMR en RvT. De 
jaarverslagen worden op intranet geplaatst zodat alle medewerkers de verslagen kunnen lezen. 
 
Monitoring 
Het aantal klachten, de aard ervan en de aanbevelingen of aandachtspunten zijn belangrijke 
kwaliteitsinformatie. Naast het jaarverslag van vertrouwenspersonen en klachtencommissies houdt de 
bestuurder een overzicht bij van de klachten die bij de bestuurder terecht komen. De geanonimiseerde 
informatie over klachten wordt in relatie gebracht met andere kwaliteitsinformatie, zoals de tevredenheid 
van cliënten, met als doel om eventuele verbanden te leggen en verbeteringen aan te brengen. 


