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  Klachtenbehandeling Zorgbedrijf Meetjesland 
 

1. Flowchart 
 

 
 

2. Doel 
 
Deze procedure heeft tot doel dat: 

• elke klacht op een uniforme wijze wordt behandeld; 
• elke klacht gemeld wordt; 
• elke klacht geregistreerd wordt; 
• elke klacht onderzocht wordt; 
• op elke klacht feedback wordt gegeven; 
• er naar aanleiding van elke gegronde klacht corrigerende maatregelen genomen worden; 
• er preventieve maatregelen genomen worden om herhaling van vastgestelde tekortkomingen te voorkomen; 
• goede ideeën welkom zijn om de kwaliteit van de dienstverlening en de werkorganisatie te bevorderen. 

 
Bij de afhandeling van klachten wordt gewaakt over: 

• de laagdrempeligheid waarbij de (potentiële) klant het zorgbedrijf op een eenvoudige manier kan bereiken om zijn 
klachten te uiten over de dienstverlening; 

• de openheid van alle medewerkers naar klachten. Alle klachten worden vriendelijk beantwoord waarbij de 
vooropgestelde termijnen gerespecteerd worden; 
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• de positieve bespreekbaarheid van klachten. De medewerkers worden ondersteund om constructief te reageren op 
klachten; 

• het beleidsmatig vertalen van klachten. Naast het individueel gevolg dat aan klachten wordt gegeven zijn er ook 
aanpassingen binnen de werking mogelijk. 

 
Bij het zoeken naar een oplossing wordt er geluisterd naar: 

• de visie van de klachtindiener, vanuit persoonlijke behoeften, verwachtingen, persoonlijke levenssfeer en eigen 
keuzes; 

• de visie van de dienst of medewerker. 
 
Er wordt rekening gehouden met de grenzen van de hulp- en dienstverlening: 

• wettelijke bepalingen van wet- en regelgeving, procedures, afspraken en huishoudelijke reglementen binnen de 
diensten; 

• organisatorische beperkingen; 
• financieel aspect; 
• kwaliteit die ook moet behouden blijven voor de andere (potentiële) klanten. 

 
Klachten worden behandeld op ambtelijk niveau. Indien er klachten aan leden van de Raad van Beheer of Algemene 
Vergadering worden gemeld informeren zij de (potentiële) klanten over de klachten- en meldingsprocedure. Leden van de 
Raad van Beheer of Algemene Vergadering kunnen de (potentiële) klanten ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de 
administratie. Zij kunnen de (potentiële) klanten helpen om, via de daartoe geëigende kanalen en procedures, een aanvraag 
te richten tot de administratie. Bij het ondersteunen en begeleiden van vraagstellers, respecteren de leden van de Raad van 
Beheer of Algemene Vergadering de onafhankelijkheid van de medewerkers en diensten, de objectiviteit van de procedures 
en de termijnen die als normaal worden beschouwd voor de afhandeling van soortgelijke dossiers. Zij stellen zich steeds 
neutraal en integer op t.o.v. de vraagsteller en de diensten. 
 

3. Toepassingsgebied 
 
Dit reglement is van toepassing op de ontvangst, behandeling en de afhandeling van alle klachten die mondeling of 
schriftelijk worden geformuleerd door alle klanten van het Zorgbedrijf Meetjesland. 
 

4. Definities  
 
Een klacht is een uiting van ontevredenheid met een behandeling of een bejegening die door de klant als onjuist wordt 
ervaren of wanneer een afspraak niet wordt nagekomen.  
 
Naast klachten zijn er nog verschillende andere soorten uitingen van ontevredenheid: melding, infovraag, hulpvraag, signaal 
en suggestie. Deze zijn geen klacht. Deze worden behandeld door het betrokken diensthoofd. Meldingen worden 
geregistreerd in het meldingsformulier. 
Indien op deze vragen geen antwoord wordt gegeven kan dit wel aanleiding geven tot een klacht. 
 
Een klant is iedere gebruiker van de dienstverlening van het Zorgbedrijf Meetjesland. Een klant kan worden bijgestaan door 
familieleden, medewerkers, vrijwilligers of externe zorgverleners. 
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5. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 
De klachtencoördinator is de adviseur organisatiebeheersing en kwaliteit van het Zorgbedrijf Meetjesland. De 
klachtencoördinator registreert en dispatcht de klachten. De klachtencoördinator formuleert een antwoord op de klacht in 
overleg met de klachtenbehandelaar. De klachtencoördinator ziet er op toe dat de behandeling van een klacht conform het 
klachtenreglement verloopt.  
Indien de klacht betrekking heeft op het werkdomein van de klachtencoördinator dan zal er voor deze klacht een andere 
klachtencoördinator worden aangesteld.  
Indien de klachtencoördinator afwezig is, wordt er een plaatsvervanger aangeduid. 
 
De klachtenbehandelaar is de hiërarchisch overste van de afdeling/proces waarop de klacht betrekking heeft. 
 

6. Procesbeschrijving 
 
Een klacht wordt bij voorkeur schriftelijk of per mail ingediend. Dit kan via het klachtenformulier.  
Mondelinge klachten zijn mogelijk, bij voorkeur wordt gevraagd deze schriftelijk in te dienen. De klachtindiener kan hiervoor 
worden bijgestaan door een medewerker of de klachtencoördinator. Elke medewerker heeft de plicht om een klacht door te 
sturen naar de klachtencoördinator. 
 
In volgende gevallen zal een klacht als inhoudelijk onontvankelijk worden beoordeeld: 

• wanneer het een melding, vraag, signaal of suggestie is. Deze worden bezorgd aan het diensthoofd van de 
desbetreffende dienst; 

• klachten die al eens eerder werden behandeld, tenzij de feiten zich opnieuw voordoen; 
• klachten waarbij de klachtindiener geen belang kan aantonen. Een klacht kan niet zonder meer geweigerd worden 

omdat het belang niet duidelijk aangegeven wordt. Bij gegronde twijfel kan de klachtencoördinator de 
klachtindiener vragen zijn/haar belang aan te tonen; 

• klachten van personeel over de eigen tewerkstelling, de arbeidsbetrekkingen en de rechtspositieregeling; 
• klachten van personeel over de klanten; 
• klachten over regelgeving, die niet zijn opgesteld door het Zorgbedrijf Meetjesland; 
• klachten die geen betrekking hebben op het Zorgbedrijf Meetjesland; 
• klachten over algemene ontevredenheid over het beleid van het Zorgbedrijf Meetjesland. Klachten over het beleid 

kunnen schriftelijk (brief of mail) worden gericht aan de voorzitter van het Zorgbedrijf Meetjesland.  
• “kennelijk” ongegronde klachten: wanneer het meteen duidelijk is dat er geen fout kan gemaakt zijn door de 

betrokken dienst; 
• uitingen van ongenoegen die niet rechtstreeks in verband staan met de dienstverlening zoals: 

o persoonlijke negatieve gevoelens; 
o eigen lichamelijke klachten die niet het gevolg zijn van de dienstverlening; 

• klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor is een aparte procedure van toepassing. 
 
De klachtencoördinator onderzoekt of de klacht ontvankelijk is.  
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Indien de klacht niet voldoet aan de ontvankelijkheidsvereisten, wordt ze geregistreerd, maar niet verder behandeld. Het 
betrokken diensthoofd wordt louter informatief op de hoogte gebracht van de ingediende klacht. 
De klachtencoördinator brengt de klachtindiener binnen de 10 kalenderdagen, na de registratie van de klacht, schriftelijk en 
gemotiveerd over de onontvankelijkheid op de hoogte.  
 
Indien een klacht voldoet aan de ontvankelijkheidsvereisten vindt er een gegrondheidsonderzoek plaats. 
Binnen de 10 kalenderdagen wordt een schriftelijke ontvankelijkheidsbevestiging verzonden aan de klachtindiener. 
 
Het onderzoek van een gegronde klacht gebeurt door de klachtenbehandelaar, in overleg met de klachtencoördinator. Voor 
het onderzoek van de klacht wordt gebruik gemaakt van een actieplan. 
 
Binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de klacht wordt een antwoord geformuleerd door de 
klachtenbehandelaar over de gegrondheid van de klacht en de eventuele vooropgestelde maatregelen naar de klachtindiener 
en een kopij naar de klachtencoördinator.  
Indien deze termijn om gegronde redenen niet kan worden gehaald, wordt de klachtindiener hiervan tijdig en schriftelijk op 
de hoogte gebracht. De redenen waarom de termijn niet kan worden nageleefd, alsook het tijdstip waarop een antwoord mag 
verwacht worden, worden medegedeeld. 
 
Er wordt een klachtenregister bijgehouden door de klachtencoördinator. 
De klacht wordt gecatalogeerd op volgende wijze: 

• ontvankelijk:  
o ongegrond: het Zorgbedrijf Meetjesland heeft correct gehandeld; 
o gegrond: de klachtindiener heeft gelijk; 
o deels gegrond, deels ongegrond: bepaalde elementen uit de klacht zijn gegrond, andere niet; 

• stopzetting procedure door klant: door of in samenspraak met de klachtindiener wordt de klachtenprocedure 
stopgezet. 

 
Een maal per jaar wordt van de ontvangen klachten een overzicht gemaakt voor het directiecomité en de Raad van Beheer. 
 
Anonieme klachten kunnen ingediend worden, dit wordt echter niet aangemoedigd wegens het feedback aspect. 
Ontvankelijke anonieme klachten worden behandeld door de klachtenbehandelaar en geregistreerd in het klachtenregister. 
Voor deze klachten kan er geen antwoord worden gegeven aan de klachtindiener. 
 

7. Bescherming van de klachtindiener en van de klacht 
 
Dit reglement valt onder de toepassing van de wetgeving betreffende openbaarheid van bestuur en de wetgeving betreffende 
de bescherming van de persoonsgegevens. 
 
De medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van een klacht zijn ertoe gehouden om de regelgeving met betrekking 
tot privacy en discretie te respecteren. Ook de deontologische code van het personeel bevat de waarden respect en integer. 
 
De leden van de Raad van Beheer en Algemene Vergadering hebben geheimhoudingsplicht conform de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement. 
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8. Documenten 
 

➢ Klachtenformulier  
➢ Actieplan klachten 
➢ Klachtenregister  
➢ Meldingsformulier 
➢ Deontologische code Zorgbedrijf Meetjesland 

 

9. Versiebeheer 
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