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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Klachtenfunctionaris van Woonzorgnet. 

De onafhankelijke klachtenbemiddeling wordt sinds 15 december 2020 uitgevoerd door extern 

klachtenfunctionaris Ingrid Nauta. Zij is beschikbaar voor advies, opvang en bemiddeling betreffende 

klachten van (vertegenwoordigers van) cliënten. De klachtprocedure zoals die binnen Woonzorgnet 

wordt gehanteerd is conform de Wkkgz. 

 
Binnen Woonzorgnet bestaat een laagdrempelige klachtenopvang. De klachtenfunctionaris verzorgt 

de eerste opvang en probeert met behulp van hoor en wederhoor en bemiddeling dat cliënt en 

Woonzorgnet er samen goed uitkomen. Er wordt eerst gekeken welke stappen al in de lijn zijn 

genomen en hoe de klacht weer terug in de lijn kan worden gebracht. Alles met het doel van 

relatieherstel en verbeterde samenwerking voor cliënt en Woonzorgnet. Daarnaast zijn de 

inspanningen erop gericht klachten een structureel onderdeel te laten zijn van het kwaliteits- en 

veiligheidsbeleid. 

 
Ook in 2021 hadden we te maken met Corona en met beperkende maatregelen. Op een enkele 

uitzondering na, hebben alle gesprekken met cliënten en medewerkers telefonisch plaatsgevonden, 

met daarnaast (veel) mailcontact of sms en whatsapp. 

Bemiddelingsgesprekken hebben altijd fysiek op locatie plaatsgevonden. 

 
In het proces van oplossen van klachten hebben klachtenfunctionaris, teamleiders en medewerkers 

hun eigen rol, maar met hetzelfde doel: het laagdrempelig oplossen van klachten en verbetering van 

zorg en dienstverlening. De klachtenfunctionaris streeft waar mogelijk naar samenwerking met alle 

partijen. 

 
In het verslagjaar zijn niet van alle bemiddelingsgesprekken gespreksverslagen gemaakt. Dit, omdat 

bij navraag bleek, dat mijn voorganger dit niet deed. Dit is echter wél wenselijk, vandaar dat dit in de 

loop van het jaar is opgenomen in de werkwijze. 

 

 
Ingrid Nauta 

Januari 2022 
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1.Werkwijze klachtenfunctionaris 

Klachtbemiddeling 
Het doel van de klachtenbemiddeling is: 

✓ Het bijstaan van cliënten inzake problemen, ontevredenheid of conflicten. 

✓ Bevorderen van het herstel van de relatie c.q. van de oplossing van problemen tussen cliënt 

en zorgverlener/zorgaanbieder 

✓ Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, op basis van informatie uit klachten, 

uitingen van ontevredenheid. 

✓ Bevorderen kwaliteit klachtenmanagement; versterken van de rechtspositie van de 

individuele cliënt. 

 
Woonzorgnet stimuleert klagers om hun onvrede kenbaar te maken aan degene die de onvrede 

veroorzaakt of aan diens leidinggevende. Als dit naar oordeel van de klager niet voldoende oplevert, 

of wanneer de klager om een andere reden niet in contact kan of wil komen met de betrokkene, kan 

de klager een beroep doen op de klachtenfunctionaris. 

 
Door het systematisch verzamelen van klachten en signalen, kunnen fouten en tekortkomingen 

worden blootgelegd. Hierop kan vervolgens actie worden ondernomen, zodat de kwaliteit van de 

dienstverlening beter wordt. 
 

Wijze van binnenkomst van klachten 
Cliënten kunnen op verschillende manieren in contact komen met de klachtenfunctionaris: 

1. Men vindt informatie over de bereikbaarheid via intranet/internet en schrijft een mail naar 

de klachtenfunctionaris. 

2. Men wordt verwezen door een medewerker van Woonzorgnet, b.v. de secretaresse, een 

persoonlijk begeleider of teamleider. 

3. Men vindt informatie op de locaties van Woonzorgnet. 

4. Men richt zich tot de Klachtencommissie en deze verwijst naar de klachtenfunctionaris. 

 
In verreweg de meeste gevallen werd de klacht per mail ontvangen door de klachtenfunctionaris. 

 

Werkwijze 
Indien een klacht of uiting van onvrede wordt gemeld, bespreekt de klachtenfunctionaris met de 

klager de toedracht van de klacht. Vervolgens kan de klager aangeven wat hij/zij met het indienen 

van de klacht wil bereiken. Daarna worden de mogelijkheden om dit te bereiken besproken. 

Indien de klacht per mail binnenkomt, vraagt de klachtenfunctionaris eerst om het telefoonnummer 

van de klager. Als het mogelijk is de klacht mondeling (telefonisch of thuis) te bespreken maakt de 

klachtenfunctionaris hier gebruik van. Dit geeft vaak een duidelijker en genuanceerder beeld van de 

situatie dan slechts een schriftelijke weergave. Afhankelijk van de aard van de klacht bezoekt de 

klachtenfunctionaris de cliënt thuis of op een afgesproken locatie. Vanwege Corona waren 

thuisbezoeken heel beperkt. 



 

 

 
 

Een belangrijk punt is altijd de vraag of de klager de zaak al zelf besproken heeft met de betrokken 

medewerker of teamleider. Als dit niet zo blijkt te zijn, bespreekt de klachtenfunctionaris hoe de 

klager dit alsnog kan doen. Zijn er omstandigheden dat de klager dit niet kan of wil, dan start de 

klachtenfunctionaris de bemiddeling direct. 

 
Na toestemming van de klager zoekt de klachtenfunctionaris contact met de medewerker in kwestie 

en eventueel met de verantwoordelijke teamleider en past wederhoor toe. Bespreekt met hem of 

haar het verhaal van de klager. Dan komt ook de eventuele oplossing van het probleem aan 

de orde en welke rol de klachtenfunctionaris hierin kan spelen. Dit wordt teruggekoppeld aan de 

klager. 

 
Wanneer beide partijen het willen kan men kiezen voor een bemiddelingsgesprek waarbij de klager 

en/of medewerker of verantwoordelijke teamleider, de zaak bespreken en oplossingen onderzoeken 

onder leiding van de klachtenfunctionaris. Het kan ook zó zijn dat, nu het contact met beide partijen 

door de klachtenfunctionaris gelegd is, klager en medewerker eerst proberen er samen uit te komen, 

zonder klachtenfunctionaris. 

 
Een bemiddelingsgesprek leidt in veel gevallen tot afspraken over hoe beide partijen in de toekomst 

met elkaar om zullen gaan en welke eventuele acties er uitgevoerd moeten worden. Dit om te 

voorkomen dat een herhaling van het gebeurde optreedt. 

De klachtenfunctionaris maakt een kort gespreksverslag, met daarin de gemaakte afspraken en 

stuurt dit naar klager en betreffende medewerker/teamleider. 

 
De klacht wordt afgerond, indien de kwestie is afgerond, afspraken zijn nagekomen, of indien is 

vastgesteld dat de organisatie niet aan de wensen van de klager tegemoet kan komen. Dit wordt aan 

beide partijen doorgegeven. 

 
Indien bemiddeling naar de mening van de klager onvoldoende resultaat heeft of als 

klachtenbemiddeling wordt afgewezen, kan de klacht voorgelegd worden aan de Klachtencommissie. 

Bij het sluiten van het dossier worden de verschillende aspecten van de klachten geregistreerd. 

 

 

2. Aantal klachten, klagers en kenmerken 
 
Aantal klachten 

Aantal klagers/ kwesties 

per jaar 

2021 

Aantal klagers 19 

Totaal aantal kwesties 32 



 

 

 

 

Het aantal klachten/ kwesties kan hoger zijn dan het aantal klagers. Een voorbeeld kan dit 

verduidelijken: een klager komt met een klacht dat een afspraak door begeleider niet wordt 

nagekomen. Daarnaast vindt deze klager bijv. dat de klacht niet adequaat wordt opgepakt. Dit 

betreft dus één klager met twee klachten. 

De klachten 
Aantal Aard van de klacht Strekking Actie en bijzonderheden 

(niet per klacht) 

Status 

5 Bejegening - klachten worden niet 

serieus genomen, krijgt 

geen reactie of 

terugkoppeling 

- ongewilde fysieke 

aanraking door 

medewerker 

- victim blaming 

- persoonlijke post 

geopend door 

begeleiders 

- bejegening medewerker 

Hoor/wederhoor en 

Bemiddeling 

 
- excuses aangeboden 

aan klager 

- Opgepakt door de 

organisatie 

- Melder wil formele 

klacht indienen 

2 x positief 

afgerond 

1 x niet 

tevreden 

2 x deels 

positief 

10 Kwaliteit 

behandeling/zorg 

- angst voor gedwongen 

opname 

- onduidelijkheid over 

zorgplan 

- huisvesting is niet 

passend 

- medewerker reageert 

laat na gebeurtenis 

- onvrede over 

begeleiding 

- klacht over curator 

- familie heeft klachten 

over begeleiders van 

omgangsregeling van 

client met kinderen 

- zorgen over medicijnen 

- algehele onvrede over 

de zorg 

- geen adequate actie na 

incident 

Hoor/wederhoor en 

Bemiddeling 

 
- opgepakt door 

begeleiding 

- zocht eigenlijk meer 

iemand om mee te 

praten/ 

vertrouwenspersoon 

- de meeste klachten 

konden snel terug naar 

de lijn, waar zaken 

actief zijn opgepakt en 

opgelost 

- in een aantal kwesties 

lukt het de client om 

zelf de onvrede te 

bespreken met 

begeleiding 

- excuses ontvangen 

8 x positief 

afgerond 

1 x geen 

oplossing 

1 x 

onbekend 

6 Communicatie - betreft een signaal dat 

opgenomen is in dossier 

Hoor/wederhoor en 

bemiddeling 

5x positief 



 

 

 

 
Aantal Aard van de klacht Strekking Actie en bijzonderheden 

(niet per klacht) 

Status 

  - informatie op website 

over accommodatie en 

zorg klopt niet met 

werkelijkheid 

- contactpersoon krijgt 

geen informatie 

- de meeste klachten 

konden snel terug naar 

de lijn, waar zaken 

actief zijn opgepakt en 

opgelost 

 

1x Loopt 

nog in 2022 

- uit intakegesprek meer 

persoonlijke activiteiten 

dagbesteding verwacht 

  

- vervelend intakegesprek   

- ontevreden over 

terugkoppeling 

afhandeling klacht 

  

2 Contact 

medebewoners 

- fysiek geweld 

medebewoner blijft 

zonder consequentie 

Hoor/wederhoor en 

bemiddeling 

1 x positief 

afgerond 

  
- fysiek geweld door 

medebewoner 

- Melder wil formele 

klacht indienen 
 

1 x niet 

tevreden 

4 Organisatie - gedragsregels worden Hoor/wederhoor en 1 x positief 

  niet nageleefd bemiddeling afgerond 

  - privé eigendommen zijn 

bij verhuizing verdwenen 

- twee meldingen van 

 

- probleem is erkend en 

excuses aangeboden 

2 x niet 

tevreden 

  veel wisselingen - Melder ondersteund 1x signaal 
  personeel in bij indienen formele  

  vakantieperiode klacht  

  - onduidelijke zzp 

constructie, zodat familie 

niet weet waar klacht 

- Organisatie bezint zich 
op klachtenprocedure 
bij inzet zzp-ers. 

 

  tegen zzp-er ingediend   

  kan worden   

4 Facilitair - melding betrekking op 

slechte staat apparatuur 

in accommodatie 

Hoor/wederhoor en 

bemiddeling 

- Familie heeft 

afspraken gemaakt over 

verbetering 

appartement en extra 

3 x positief 

afgerond 

1 x niet 

tevreden 



 

 

 

 

 
Aantal Aard van de klacht Strekking Actie en bijzonderheden 

(niet per klacht) 

Status 

  - appartement vies; ook 

gemeenschappelijke 

ruimtes vies en ongezellig 

zorg, met afspraak voor 

follow-up 

 

- gevaarlijke situatie in 

douche/ toilet 

 

- brandgevaar door roken  

1 Algehele onvrede  Hoor/wederhoor en 1 x Positief 

  bemiddeling afgerond 

  
- Client zelf in gesprek 

 

  gegaan met begeleiding  

 
 

Klagers per locatie 
Locatie Aantal melders 

Rheden Haverweg 4 

Nunspeet Het Kodal 2 

Silvolde De Heuve 2 

Renkum De Keijenberg 3 

Renkum Redichem 3 

Arnhem Van Muijlwijk 2 

Nijmegen Achter de bank 3 

 
Afhandelingstermijn 
Met alle klagers is binnen 1 of 2 dagen contact opgenomen, via de mail of telefonisch. Wanneer dat 

aan de orde was is vervolgens ook binnen 1 of 2 dagen contact opgenomen met de begeleider of 

teamleider. Ook een bemiddelingsgesprek op locatie vond binnen 1 of 2 weken plaats. In de 

vakantieperiode duurde dat soms iets langer. Verreweg de meeste klachten zijn binnen een paar 

dagen tot twee weken afgehandeld. 

Drie klagers waren niet tevreden over de afhandeling van de klacht en wilden een formele klacht 

indienen bij de klachtenonderzoekscommissie. Twee hebben dat ook daadwerkelijk gedaan, van 1 is 

het de klachtenfunctionaris niet bekend. 

Een aantal klagers heeft niet meer gereageerd op telefoon of mail, soms na meerdere contacten. Na 

een laatste poging zijn deze klachten per mail aan de klagers (en evt. teamleider) afgesloten. 



 

 

 

 

Verbetermaatregelen: 
- Woonzorgnet maakt soms gebruik van zzp-ers. In één geval wilde de familie van een client 

een klacht indienen tegen een zzp-er. Onduidelijk was wáár de familie deze klacht kon 

indienen: bij Woonzorgnet of via de zzp-er zelf. Het verdient aanbeveling om hier bij aanvang 

van een zzp contract afspraken over te maken, zodat in de toekomst duidelijk is voor (familie 

van) cliënten waar zij een eventuele klacht kunnen indienen tegen een zzp-er die zorg 

verleent. 

- Op 1 locatie werd door familie een klacht ingediend over de oude en vieze staat van het 

appartement van de cliënt. Hier zijn afspraken gemaakt over verbetering en extra 

schoonmaak. 

- Check of op de website nog de juiste informatie staat over de locaties, appartementen, 

voorzieningen en geboden zorg. Een aantal keer werd er door familie melding van gemaakt 

dat de informatie niet klopt met de werkelijkheid. Vervolgens werd deze constatering door 

een medewerker bevestigd. 

- De zomervakantie is voor een deel van de cliënten van Woonzorgnet een lastige periode 

vanwege de personele wisselingen. Dit zorgt voor onrust en extra stress. Zorg dat in een zó 

vroeg mogelijk stadium cliënten weten wanneer hun begeleider en/of temleider met 

vakantie is en wie wanneer komt vervangen. 

 

 

3. Ter afsluiting 
 

Deze rapportage is in de eerste plaats bedoeld voor het management van Woonzorgnet. 

Het aantal klachten is flink toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor, maar er lijkt geen 

tendens gaande. Alle klachten zijn serieus, actief en vanuit betrokkenheid opgepakt in de lijn. 

Daarmee kon het grote merendeel van de klachten binnen korte termijn worden afgehandeld. 

De contacten met de medewerkers verlopen soepel. Ik ervaar een grote bereidheid en 

betrokkenheid om mee te werken aan het oplossen van een klacht. In een enkel geval lukte dit niet 

en werd verwezen naar de klachtenonderzoekscommissie. Uiteraard is het heel prettig wanneer 

cliënten een klacht met de direct betrokkene of de teamleider kunnen bespreken. Toch is het voor 

cliënten soms iets makkelijker om een klacht te uiten tegen iemand die wat verder af staat van de 

zorg of dienstverlening. 

Op verzoek zal ik mijn jaarverslag graag toelichten aan bestuurder, MT en Cliëntenraad. 
  



 

 

 

 

4. Klachtencommissie 
 

Bijdrage jaarverslag Woonzorgnet van klachtencommissie 2021: 
 
In 2021 was de samenstelling van de klachtencommissie als volgt: 
 
De commissie bestond uit mr. A. Wiltink, voorzitter, Petja Klaarhamer, lid, Hans de Jong, lid. 
 
De voorzitter van de klachtencommissie is een jurist. De overige leden van de klachtencommissie hebben een 
achtergrond in de zorgsector. 
 
In 2021 zijn 2 klachten ingediend bij de klachtencommissie. Eén daarvan betrof een schade(vergoeding) en 
die klacht is conform klachtenreglement doorgezonden aan de directie van Woonzorgnet. De andere klacht is 
tot op heden niet behandeld, omdat de klager op andere gedachten kwam. Tot een inhoudelijke behandeling 
van de klachten, is het derhalve niet gekomen. 
 
Woonzorgnet kent niet alleen een klachtencommissie maar tevens een klachtenfunctionaris. 
Wanneer een cliënt binnen Woonzorgnet een klacht heeft, dan is het de bedoeling dat hij/zij dit eerst 
bespreekt met de medewerker over wie geklaagd wordt of met de betrokken teamleider. Als dat niet tot een 
oplossing leidt dan kan men zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze vervult indien mogelijk een 
bemiddelende rol. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
MW. MR. ANNEMIEKE WILTINK 
Advocaat & Mfn registermediator 

T. +31 (0) 314 - 37 55 10 

 

 

a.wiltink@baxadvocaten.nl 
baxadvocaten.nl 
 

 baxadvocaten.nl/twitter  
 baxadvocaten.nl/linkedin 
 baxadvocaten.nl/facebook 

 

 

Edisonstraat 86 
7006 RE Doetinchem 

 

Postbus 218 

7000 AE Doetinchem 
 

T. +31 (0) 314 - 37 55 00 
F. +31 (0) 314 - 33 21 48 

 
 

KvK 65376803 
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