
Werkinstructie  
 Schade afhandeling  

 

Versie 003 (15-02-2018) / Documenteigenaar: TGG Controller  Pagina 1 van 2 
 

 

Soort document 

Werkinstructie bij een schademelding door een cliënt. 

Doel 

Eenduidige en duidelijke werkwijze zodat de schade tijdig afgehandeld kan worden. 

Betrokkenen 

Coördinator /Wijkverpleegkundige 
Managers 
Facilitair medewerker 
Financiële administratie 
Salarisadministratie 
Schadeverzekeraar 

Middelen 

Ons Administratie 
Schadeformulier 

Inleiding 

Als er tijdens het werk schade ontstaat aan de eigendommen van de cliënt is het belangrijk 
om te kijken wat de oorzaak en aard is van de schade. Samen met de cliënt wordt het 
schadeformulier ingevuld. De coördinator/wijkverpleegkundige neemt de zaak in behandeling 
volgens afgesproken werkwijze. 

Werkwijze 

Stap Nr. Functie Activiteit 

1.  Coördinator/ 
Wijkverpleegkundige 

Schademelding cliënt opnemen en het schadeformulier 
invullen. 
 

2.  Coördinator/ 
Wijkverpleegkundige 

Schademelding verifiëren bij medewerker en de omschrijving 
van de toedracht volgens de medewerker noteren op het 
schadeformulier. 
 

3.  Manager 
 

Beoordelen schadeformulier binnen 7 dagen en keuze maken 
uit de volgende opties: 

- Toewijzen, ga naar nr. 4 
- Inschakelen facilitair medewerker, ga naar nr. 5 
- Inschakelen verzekeraar, ga naar nr. 6  
- Afwijzen, ga naar nr. 7 

 

4.  Manager 
 
 
 
Financiële 
administratie 

Toewijzen: 
Controleren of alle benodigde gegevens op schadeformulier 
staan. 
 
Betalen vergoeding aan cliënt of indienen bij verzekeraar. 
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Stap Nr. Functie Activiteit 

5.  Manager 
 
 
Facilitair medewerker 

Inschakelen facilitair medewerker: 
Verzoeken aan facilitair medewerker om schade bij cliënt te 
beoordelen. 
 
Beoordelen schade bij cliënt: 

- Toewijzen, ga naar nr. 4 
- Inschakelen verzekeraar, ga naar nr. 6 
- Afwijzen, ga naar nr. 7 

 

6.  Manager 
 
 
Financiële 
administratie 
 
Schadeverzekeraar 

Inschakelen verzekeraar: 
Verzoeken aan financiële administratie om schade te melden 
bij verzekeraar. 
 
Schade indienen bij verzekeraar. 
 
Contact opnemen met cliënt en schade afwikkelen. 
 

7.   
Manager 

Afwijzen: 
Schademelding afwijzen. 
 

8.  Manager Informeren cliënt binnen 14 dagen na melding of schade wordt 
toegewezen, afgewezen of gemeld is bij de verzekeraar. 

9.  Manager 
 

Archiveren schademelding in Ons Administratie. 

 


