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Soort document 

Werkinstructie waarin beschreven staat hoe de organisatie omgaat met de afhandeling van eventuele 
klachten en verbetervoorstellen. 

Doel 

Het op de juiste wijze afhandelen, administreren en registreren van ontvangen klachten en 
verbetervoorstellen. 

Betrokkenen 

Alle cliënten en medewerkers van Thuiszorg Groot Gelre 
Klachtenfunctionaris 
DGG 
Externe klachtencommissie regio Arnhem 
Geschillen commissie 

Middelen 

Kwaliteitsinformatiesysteem 
Triasweb, verbetervoorstel 
(beveiligde) E-mail 
Beveiligde map G-schijf 

Inleiding 

Het is voor Thuiszorg Groot Gelre belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Klachten zijn één van de 
belangrijkste indicatoren waarop de zorg- en dienstverlening verbeterd kan worden. Echter, klagers en 
hulpverleners hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het wegnemen van problemen. Immers, 
daar waar de klacht ontstaat, liggen eveneens de mogelijkheden voor een oplossing hiervan. Daarom 
is het advies dat zij eerst samen proberen een oplossing te vinden voor gerezen problemen. Mocht dit 
geen oplossing bieden of de klager geeft er de voorkeur aan zijn/haar klacht bij een ander te uiten, 
dan kan de klager rechtstreeks contact opnemen met één van de volgende functionarissen (niet 
impliciet in deze volgorde). 

 Eerst verantwoordelijk zorgverlener  

 Afhandelaar meldingen per team 

 Wijkverpleegkundige 

 Verantwoordelijk manager 

 Klachtenfunctionaris  

 Externe Klachtencommissie Regio Arnhem 

 Geschillencommissie 
 

Volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg), dient de klacht binnen een termijn van 6 
weken, doch uiterlijk 10 weken beoordeeld dienen te zijn door de zorgaanbieder. Thuiszorg Groot 
Gelre heeft een gezamenlijke klachtenregeling met DrieGasthuizenGroep 

Werkwijze 

Stap 
Nr. 

Functie Activiteit 

1.  Cliënten 
Familie/mantelzorge
r 
Medewerkers 

 Kunnen zowel telefonisch als schriftelijk (brief, e-mail, 
verbeterformulier) een klacht of verbetervoorstel indienen.  

2.  Coördinator 
Wijkverpleegkundig
e 
 
Klachtenfunctionaris 
Beleidsmedewerker 
kwaliteit 

Verbetervoorstel (op/aanmerkingen) registratie en verwerking 

 Een verbetervoorstel (op/aanmerking) wordt aangenomen 
door betrokken medewerker. 

 Wordt genoteerd in Triasweb 

 De genomen actie wordt genoteerd op het verbeterformulier 
in Triasweb ingevuld 
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Stap 
Nr. 

Functie Activiteit 

Manager  Mocht dit niet tot tevredenheid worden opgelost dan wordt de 
klager gewezen op de mogelijkheden om de klacht (cliënt) in 
te dienen bij de klachtenfunctionaris. 

3.  Klager Verwerking klacht ingediend bij klachtenfunctionaris 

 De klager dient de klacht telefonisch, schriftelijk via brief/mail 
of mondeling in bij de klachtenfunctionaris. 

4.  Klachtenfunctionaris  Een klacht wordt geregistreerd op de beveiligde G-schijf. (is 
alleen toegankelijk voor de klachtenfunctionaris en diens 
vervanger). 

5.  Klachtenfunctionaris  Binnen 5 dagen ontvangt de klager telefonisch of schriftelijk 
bericht van de klachtenfunctionaris dat de klachtmelding is 
ontvangen. 

6.  Klachtenfunctionaris  De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht en past hoor en 
wederhoor toe bij beide partijen en schakelt zo nodig 
deskundigen in. 

7.  Klachtenfunctionaris  Bij complexe vraagstukken wordt er een verslag opgemaakt 
en verstuurd naar betrokkenen zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat het onderzoek heeft 
plaatsgevonden. Indien klachtenfunctionaris verwacht dat er 
niet aan de gestelde zes weken termijn kan worden voldaan, 
krijgen de klager, degene waartegen de klacht zich richt en 
de Raad van Bestuur hiervan schriftelijk bericht van de 
klachtenfunctionaris, dat de termijn met maximaal 4 weken is 
verlengd. 

8.  Klachtenfunctionaris  De Raad van Bestuur ontvangt van de klachtenfunctionaris 
een rapportage waarin de aanbevolen maatregelen en advies 
vermeld staan. 

9.  Raad van Bestuur   Binnen een week na ontvangst van de rapportage van de 
klachtenfunctionaris bericht de Directeur (-bestuurder) 
schriftelijk de klachtenfunctionaris en betrokkenen over de 
genomen beslissing. 

10.  Klachtenfunctionaris  Indien klager niet tevreden is met het genomen besluit, 
informeert klachtenfunctionaris klager over vervolg 
mogelijkheden, zie klachtenregeling 

11.  Beleidsmedewerker 
kwaliteit 

 1x per jaar wordt er een rapportage gemaakt van de binnen 
gekomen klachten/verbetervoorstellen. 

12.  Verbetercommissie  1x per kwartaal wordt de rapportage van de 
verbetervoorstellen besproken in de verbetercommissie. 

 Eventueel worden er verbetermaatregelen voorgesteld. 

13.  Managers  De rapportages wordt met de managers besproken, indien 
nodig wordt er een besluit genomen m.b.t. ingediende 
verbetervoorstellen 

 Afgesproken wordt wie welke actie onderneemt, dit wordt 
vastgelegd op de actie- en besluitenlijst 

14.  Raad van Bestuur 
Cliëntenraad 

 1x per jaar wordt de jaarrapportage m.b.t. klachten en 
verbetervoorstellen besproken met de cliëntenraad 

15.  Klachtenfunctionaris  De klachtenfunctionaris brengt jaarlijks een jaarverslag uit 
aan de Raad van Bestuur en de centrale cliëntenraad (DGG). 
Dit jaarverslag bevat het aantal klachten, de aard van de 
klachten en de wijze van afhandelen. 

Referenties 

 Wkkgz 


