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Klachtenregeling voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger(s) 
 
1. Inleiding  
Woonvorm Care for You streeft ernaar om haar cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Clienttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Echter kan in zorgrelaties toch onvrede 
ontstaan die in sommige gevallen kan leiden tot een klacht. Zo kunt u van mening zijn dat u 
of uw familielid niet goed door Woonvorm Care for You is behandeld of kunt u ontevreden 
zijn over de zorg en/of dienstverlening.  
 
In deze klachtenregeling is vastgelegd hoe er een klacht ingediend kan worden en hoe deze 
klacht afgehandeld wordt. Iedere klacht wordt beschouwd als aanzet tot verbetering. Een 
klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Binnen drie werkdagen ontvangt u een 
bevestiging van ontvangst. Heeft u geen bevestiging ontvangen binnen deze termijn? Neem 
dan telefonisch contact op via 0598-713619. Voor cliënten is een cliëntversie ‘klachten en 
complimenten’ met picto’s beschikbaar (document Z008). Deze vind je op de website. 
 
Er wordt naar gestreefd om op een schriftelijke- of per e-mail ingediende klacht binnen 4 
weken te reageren (eenmaal te verlengen met 4 weken). Woonvorm Care for You hoopt in 
eerste instantie samen met u in gesprek te gaan wanneer er onvrede is om te kijken of we er 
samen uitkomen, wanneer Woonvorm Care for You en degene met de klacht er samen niet 
uitkomen, kan diegene zich uiteraard, zonder tussenkomst van Woonvorm Care for You, 
wenden tot Klachtenportaal Zorg. Rechtstreekse toegang tot een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris is mogelijk. 
 
De klachtenregeling heeft de volgende doelstellingen: 

• Het bieden van een mogelijkheid tot het uiten van ongenoegen en het kenbaar 
maken van problemen 

• Het bieden van de mogelijkheid om ongenoegen weg te nemen en problemen op te 
lossen en/of het vertrouwen in de zorginstelling te herstellen 

• Het zo nodig komen tot een uitspraak over de gegrondheid van een klacht  
• Genoegdoening van de klager  
• Het signaleren van verbetermogelijkheden met het oog op kwaliteitsbevordering 

 
Bij inschakeling van Klachtenportaal Zorg hanteren we aanvullend de klachtenregelingen van 
Klachtenportaal Zorg. Klik op de links hieronder voor de juiste klachtenregeling: 

• Klachtenregeling Wet Zorg en Dwang psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapte cliënten (Wzd) 

• Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg voor zorg en hulpaanbieders vallend onder 
de WMO 

• Klachtenreglement Wkkgz Klachtenportaal Zorg 
 
 
2. Route naar behandeling van de klacht 
De cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger kan de klacht indienen bij: 

• Degene op wie de klacht betrekking heeft 
• Diens leidinggevende of de desbetreffende directie 
• Raad van Bestuur 
• Cliëntvertrouwenspersoon 
• Klachtenfunctionaris (onafhankelijk) 
• Externe partij Klachtenportaal Zorg (klachten- en geschillencommissie)  
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Diegene met de klacht bepaalt zelf van welke van de bovenstaande mogelijkheden hij/zij 
gebruik maakt. Natuurlijk wil Woonvorm Care for You in eerste instantie zelf met u in gesprek 
gaan wanneer er iets is misgegaan of wanneer u niet tevreden bent om te kijken of we er 
samen uitkomen. 
 
Heeft u hulp nodig bij het indienen van de klacht bij Woonvorm Care for You? 
Klachtenportaal Zorg kan ondersteuning bieden bij het informeren van de zorgaanbieder 
omtrent uw onvrede of de klacht. Indien het niet lukt om er samen uit te komen of heeft u 
hieraan geen behoefte, dan kan de klacht alsnog, zonder tussenkomst van Woonvorm Care 
for You, worden ingediend bij de klachten- en geschillencommissie Klachtenportaal Zorg. 
Rechtstreekse toegang tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris is mogelijk. 
 
3. Wie kunnen een klacht indienen? 
Deze mensen kunnen een klacht indienen:  

• De cliënt: 
(= de natuurlijk persoon die zorg vraagt of aan wie Woonvorm Care for You zorg 
verleent of heeft verleend)  

• Diens vertegenwoordiger: 
(= de persoon die op grond van wettelijke bepalingen aangewezen en bevoegd is om 
op te treden namens een cliënt, hieronder wordt tevens verstaan: de gemachtigde)  

• Diens nabestaanden: 
(= echtgenoot, geregistreerd partner, kinderen, ouders, broers en zusters van de 
overledene en andere nabestaanden in de zin van de Wkkgz)  
 

Ook een persoon die meent dat hij/zij ten onrechte niet als vertegenwoordiger van een cliënt 
wordt beschouwd, kan daarover een klacht bij de klachtenfunctionaris indienen.  
 
4. De rol van de medewerker (op wie de klacht betrekking heeft) en diens 
leidinggevende 

• Een medewerker stelt degene die ontevreden over hem is in de gelegenheid om 
diens onvrede met hem te bespreken. De medewerker betrekt anderen bij het 
gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de cliënt 
daartegen geen bezwaar maakt 

• Medewerkers maken ontevreden cliënten zo nodig attent op de klachtenregeling en 
de cliëntvertrouwenspersoon 

• Medewerkers bespreken onvrede van cliënten in het team waarvan zij deel uitmaken 
met als doel de onvrede weg te nemen en/of te voorkomen dat opnieuw onvrede 
ontstaat 

• Indien een cliënt een leidinggevende vertelt dat hij ontevreden is over een 
medewerker, stelt de leidinggevende de cliënt in de gelegenheid om de onvrede met 
hem te bespreken. De betreffende medewerker is bij dit gesprek aanwezig tenzij de 
leidinggevende of de cliënt dit niet wenselijk vindt. 

 
5. Cliëntvertrouwenspersoon 
Onze clienten kunnen aanspraak maken op een clientvertrouwenspersoon, ook wel CVP 
genoemd. De cliëntenvertrouwenspersoon is iemand die de cliënt of zijn vertegenwoordiger 
kan ondersteunen als deze niet tevreden is over de zorg die hij krijgt, of als hij onder de WZD 
valt. Clienten of vertegenwoordigers vinden het soms lasting om rechtstreeks met de 
persoon waarover zij ontevreden zijn te praten. De CVP kan daarbij helpen. De 



 
 
Onderwerp: Z009 Klachtenregeling voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger(s) 
Doel:  

- - - - - - - - - - - 
 

Woonvorm Care for You  
Ingangsdatum: 25-05-2021  Versie: 4.0 
Verloopdatum: 31-12-2021  Pagina 3 van 4 
Doc.eigenaar: Pascalle Ware 

clientvertrouwenspersoon ondersteunt door middel van een gesprek , advies en eventuele 
begeleiding bij ontevredenheid of een klacht. De cliëntvertrouwenspersoon biedt een 
luisterend oor en kan meedenken in oplossingen. De clientvertrouwenspersoon gaat voor de 
belangen van de cliënt. Voor de client en zijn vertegenwoordiger zijn hier geen kosten aan 
verbonden. 
 
Clienten en vertegenwoordigers kunnen de vertrouwenspersoon benaderen door te bellen 
naar 085 4874012 of een email te sturen naar @cvp@quasir.nl. Deze vertrouwenspersoon is 
niet bij ons in dienst, maar is onafhankelijk. De CVP is werkzaam vanuit Quasir.  
 
Op onze website kunnen ouders en cliënten tevens informatie vinden over de 
cliëntvertrouwenspersoon. 
 
6. Klachtenportaal Zorg 
Woonvorm Care for You hanteert een klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz, jeugdwet, 
WMO en WZD. De woonvorm heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het 
onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg biedt ondersteuning en hulp bij 
uw klachten over onze zorginstelling (klachten- en geschillencommissie). Klachtenportaal 
Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de 
geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.  

Woonvorm Care for You lost klachten en ontevredenheid graag eerst samen met u op, 
wanneer het niet lukt om er samen uit te komen, kunt u contact opnemen met 
Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul het klachtenformulier in 
op www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/. Het klachten- en geschillenreglement kunt u 
vinden op www.klachtenportaalzorg.nl. 

• Klachtenregeling Wet Zorg en Dwang psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapte cliënten (Wzd) 

• Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg voor zorg en hulpaanbieders vallend onder 
de WMO 

• Klachtenreglement Wkkgz Klachtenportaal Zorg 
 

Voor ouders en cliënten zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht 
volgens de vastgestelde procedure bij Klachtenportaal Zorg. 

7. Geheimhouding 
Iedereen die betrokken is geweest bij de behandeling van klachten en daarbij de beschikking 
krijgt over gegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan.  

8. Klachtenfunctionaris 
Tijdens het eerste contact zal de klachtenfunctionaris u vragen uw klacht toe te lichten. 
Samen met de klachtenfunctionaris kunt u bepalen wat u verder met uw klacht wilt doen.  

Wellicht is het feit dat u uw verhaal heeft kunnen doen voor u voldoende. U kunt uw klacht 
dan laten registeren door de klachtenfunctionaris. Dit wordt anoniem gedaan en zal niet met 
de betrokkene(n) worden besproken. Wel zal uw klacht in algemene bewoordingen als punt 
van aandacht en verbetering binnen Woonvorm Care for You aan de orde komen.  
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Het kan ook zijn dat u meer wilt ondernemen om te komen tot een voldoende behandeling 
van uw klacht. De klachtenfunctionaris kan dan een adviserende, bemiddelende of 
doorverwijzende rol op zich nemen. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en gratis. De 
klachtenfunctionaris richt zich bij het verrichten van zijn/haar werkzaamheden op het 
bereiken van een duurzame oplossing van de onvrede en op herstel van de relatie tussen 
degene die een beroep op hem/haar doet en degene op wie diens onvrede betrekking heeft.  

9. Wat gebeurt er met uw informatie na een klacht?  
De klachtenfunctionaris communiceert tijdens het hele proces met u en bespreekt ook de 
eindconclusie met u. De klachtenfunctionaris registreert uw vraag of klacht en het verloop 
van de afhandeling (en deelt dit met de directeur als eindverantwoordelijke binnen 
Woonvorm Care for You en in algemene bewoordingen ter kwaliteitsverbetering binnen 
Woonvorm Care for You). De klachtenfunctionaris bewaart alle bescheiden met betrekking 
tot een klacht in een dossier. Een dossier wordt maximaal twee jaar bewaard. De Raad van 
Bestuur is bevoegd de bewaartermijn van een dossier te verlengen.  


