
 
KLACHTRECHTREGLEMENT 
IMW Breda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
* Gebaseerd op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, 1995.



 
 
 
Inhoud Klachtrechtreglement 
 
 Pagina 
 
 
 
Inleiding ............................................................................... 3 
Begripsomschrijvingen ........................................................... 4 
Algemene Bepalingen ............................................................. 5 
Klachtenbehandeling ............................................................ 10 
Bijlage: Klachten van externe partijen .................................... 21 

  



  
 
 3 

Inleiding 
 
Het onderhavig klachtrechtreglement van IMW BREDA is afgestemd 
op de per 1 augustus 1995 in werking getreden Wet "Klachtrecht 
Cliënten Zorgsector". 
De tekst is gebaseerd op het model klachtrechtreglement van de 
sectie Algemeen Maatschappelijk Werk van de MO-Groep te 
Utrecht. 
 
De toelichting bij dit reglement is cursief telkens naast de betref-
fende artikelen opgenomen. 
 
Breda, december 2017 
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Begripsomschrijvingen 
Artikel 1 
1.1 De instelling: de instelling - als onderneming aangesloten 

bij de MO-Groep -; in casu IMW BREDA. 
 
1.2 Bestuur: het bestuur van de instelling belast met de eind-

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk en 
statutair het besluitvormend orgaan van de rechtspersoon. 

 
1.3 Medewerker: een persoon werkzaam in de instelling, zowel 

in dienst van als verbonden aan, inclusief personen die in de 
instelling (een deel van) hun opleiding volgen, en onder ver-
antwoordelijkheid van de instelling diensten verlenen aan 
cliënten. 

 
1.4 Cliënt: degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of ge-

bruik heeft gemaakt van het hulpaanbod van de instelling. 
 
1.5 Klacht: Een klacht is een als zodanig bedoelde en bij de 

beklaagde persoon of organisatie kenbaar gemaakte uiting 
van ongenoegen over een geleverde zaak of dienst, of over 
de bejegening die klager in het contact met de organisatie 
heeft ervaren. Het ongenoegen kan betrekking hebben op 
elk handelen of nalaten of het nemen van een besluit dat 
gevolgen heeft voor de cliënt. Onder een "formele klacht" 
wordt de "uiting van ongenoegen" verstaan die behandeld 
wordt door de klachtencommissie. Niet-formele klachten 
worden in het kader van "klachtenbemiddeling" behandeld 
door leidinggevenden en/of de directeur / bestuurder, los 
van de klachtencommissie. 

 
1.6 Klachtencommissie: een commissie die door het bestuur 

van de instelling is ingesteld om klachten van cliënten te 

 
 
Toelichting artikel 1 
Bij de diverse begripsomschrijvingen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht 
bij de formulering van het Informatiemodel AMW (VNG/MO-Groep 1992). 
 
Het reglement betreft niet alleen de functie algemeen maatschappelijk 
werk, maar alle functies maatschappelijk werk of overige vormen van hulp- 
en dienstverlening. 
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 onderzoeken en daarover te adviseren aan het bestuur. 
 
1.7 Klager: een cliënt die een klacht voorlegt of voorgelegd wil 

zien aan de klachtencommissie. 
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Algemene Bepalingen 
 
 
Artikel 2 Indiening van de klacht 
 
2.1 Het recht tot indienen van een klacht komt toe aan: 

a. de cliënt; 
b. zijn wettelijk vertegenwoordiger; 
c. zijn nabestaanden; 
d. personen die door de cliënt zijn gemachtigd. 

 
2.2 De klager en degene waarover wordt geklaagd kunnen zich 

doen bijstaan en/of doen vertegenwoordigen door een door 
hen aan te wijzen persoon 

 
2.3 Alvorens een klacht in te dienen wordt een cliënt veronder-

steld het ongenoegen te bespreken met de betrokkene. 

 
 
 
Toelichting artikel 2 
Over elk handelen of nalaten of het nemen van een besluit dat gevolgen 
heeft voor de cliënt kan door hem of haar een klacht worden ingediend 
(artikel 24 lid jo, artikel 1 lid 1 sub e Wet Klachtrecht). 
 
Enkele voorbeelden van terreinen die onderwerp kunnen zijn van een 
klacht: 
- de bejegening door de medewerker van de instelling ten opzichte 

van cliënt; 
- de organisatie van de hulpverlening in haar consequenties voor de 

cliënt (bijvoorbeeld: bereikbaarheid, beschikbaarheid, wachttij-
den, etcetera); 

- het hulpverleningsproces en de behandeling van de cliënt tijdens 
de hulpverlening; 

- het omgaan met de privacy van cliënten; 
- discriminatie van de cliënt op grond van religie, levensovertuiging, 

afkomst, seksuele geaardheid, sekse, leeftijd, ras of inkomen. 
 
2.1 De wet schrijft voor dat een klacht kan worden ingediend door de 

cliënt zelf of namens de cliënt (artikel 2 lid 4 Wet Klachtrecht). 
Het is reëel de mogelijkheden tot het indienen van een klacht ook 
uit te strekken tot wettelijke vertegenwoordigers van een cliënt 
(ouders van minderjarige kinderen of van niet toerekeningsvatbare 
cliënten of patiënten) en naar personen, die door de cliënt zijn ge-
machtigd. Andere personen, die niet zijn gemachtigd door de cli-
ent, zijn niet bevoegd tot klagen. De klachtencommissie behoeft 
klachten die van hen afkomstig zijn dan ook niet te behandelen. 
Hier geld echter één uitzondering: de wet bepaalt dat een klacht 
kan worden ingediend over een gedraging jegens een cliënt die 
inmiddels is overleden (artikel 2 lid 6 Wet Klachtrecht). Wie deze 
laatstgenoemde klacht kan indienen wordt niet door de wet be-
paald. Het ligt echter voor de hand dat de nabestaanden van de 
overledene de meest aangewezen personen zullen zijn. 

 
2.2 De wet bepaalt dat de klager en degene waarover wordt geklaagd, 

zich bij de behandeling van de klacht kunnen laten bijstaan (artikel 
2 lid 2  sub f Wet Klachtrecht) 
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Artikel 3 Uitsluitingen 
 

Een eis tot schadevergoeding wordt niet in behandeling ge-
nomen. 

Toelichting artikel 3 
Op grond van de Wet op de Persoonsregistratie kunnen cliënten klachten 
vergezeld doen gaan van een eis tot financiële schadeloosstelling. De 
klachtencommissie kan een dergelijke klacht wel in behandeling nemen, 
maar de eis tot financiële schadeloosstelling niet. De klachtencommissie is 
daartoe niet bevoegd. De cliënt kan deze eis in een civiele procedure tegen 
de instelling bij de rechter aanhangig maken.
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Artikel 4 Het verstrekken van inlichtingen 
 
4.1 De klachtencommissie is bevoegd tot het opvragen van re-

levante documenten bij de instelling en bij de klager voor 
een adequate behandeling van de klacht. 

 
4.2 Documenten met betrekking tot de hulpverlening kunnen 

alleen na schriftelijke toestemming van de klager door de 
instelling worden verstrekt aan de klachtencommissie. 

 
4.3 De instelling is verplicht de overige documenten die betrek-

king hebben op de klacht ter inzage aan te bieden aan de 
klachtencommissie. 

 
Artikel 5 Geheimhouding 
 
5.1 Elk lid van de klachtencommissie is op straffe van royement 

tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle partijen 
betreffende gegevens en informatie die hem bij de behan-
deling van de klacht ter kennis zijn gekomen en voorts is 
ieder die bij de behandeling van de klacht worden betrokken 
eveneens tot geheimhouding verplicht. 

 
5.2 De klachtencommissie deelt partijen en overige bij de klacht 

betrokkenen, voorafgaand aan elke behandeling van de 
klacht, de in lid 1 omschreven plicht mee. 

 
Artikel 6 Inzagerecht 
 

Zowel de klager, als de betrokken hulpverlener en/of mede-
werker, als de instelling, worden in de gelegenheid gesteld 
alle op de klacht betrekking hebbende documenten in te 
zien. Stukken die door een van de partijen worden ingediend 
onder de conditie dat de andere partij hierin geen inzage 
mag hebben, worden niet in behandeling genomen en spe-
len bij de uiteindelijke oordeelsvorming geen rol. 

 

Toelichting artikel 4 t/m 8 
In de artikelen 4 t/m 8 wordt een aantal basiselementen geregeld die nood-
zakelijk zijn voor een goede klachtenbehandeling. Klachtenbehandeling 
kan alleen goed functioneren indien van tevoren vaststaat dat persoonlijke 
gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en de persoonlijke le-
venssfeer wordt beschermd. De klager/cliënt zal inzage moeten hebben in 
alle documenten die op hem betrekking hebben en verband houden met 
zijn klacht. 
Uitgangspunt bij de hulpverlening is dat zij gebaseerd is op eerbied voor 
de persoon van de hulpvrager en de erkenning van zijn verantwoordelijk-
heid voor eigen keuzen en handelen. De klachtencommissie zal de klacht 
van de cliënt onder meer toetsen aan de Code voor de maatschappelijk 
werker, bestaande instellings- of landelijke reglementen (bijvoorbeeld Pri-
vacyreglement) en aan wettelijke regels. In het algemeen moeten de 
klachtencommissie, gelet op de samenstelling, daartoe deskundig worden 
geacht. In twijfelgevallen, daar waar het gaat om bijvoorbeeld de interpre-
tatie van de Code of wanneer een van de betrokkenen of leden van de 
commissie daarom vraagt, kan de commissie gebruik maken van externe 
deskundigen (bijvoorbeeld de Commissie van Consultatie van de Lande-
lijke Vereniging van Maatschappelijk Werkers te Utrecht). 
 
Toelichting artikel 4.2 
Dit artikel lijkt geen bescherming te bieden aan de medewerker. De klager 
kan immers weigeren toestemming te geven tot inzage in de voor de me-
dewerker relevante passages van een dossier. Indien echter de klacht de 
behandeling van de medewerker betreft en de klager geeft geen toestem-
ming tot inzage in de documenten over de hulp of dienstverlening, dan kan 
de commissie niet beschikken over de voor de beoordeling van de klacht 
noodzakelijke documenten. 
 
Toelichting artikel 5 
De wet verplicht al diegenen die betrokken zijn bij het behandelen van een 
klacht tot geheimhouding van gegevens met een vertrouwelijk karakter 
(artikel 4 Wet klachtrecht). Het betreft een algemene geheimhoudings-
plicht. 
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Artikel 7 Hoor en wederhoor 
 
7.1 Zowel de klager, als de betrokken hulpverlener en/of mede-

werker, als de instelling waarover geklaagd wordt, worden 
door de klachtencommissie in de gelegenheid gesteld hun 
argumenten naar voren te brengen en toe te lichten in el-
kaars aanwezigheid, tenzij de klachtencommissie het nodig 
oordeelt dat partijen afzonderlijk worden gehoord of indien 
een van de partijen hierom verzoekt. 

 
7.2 Indien tot afzonderlijk horen van de partijen wordt overge-

gaan, zal de klachtencommissie alleen die informatie bij 
haar overwegingen betrekken waarop de wederpartij de ge-
legenheid heeft gehad te reageren. 

 
Artikel 8 Beëindiging van de procedure 
 
8.1 De klager is te allen tijde gerechtigd de klacht in te trekken. 
 
8.2 De klager dient hiervan schriftelijk mededeling te doen of te 

laten doen aan de klachtencommissie. 
 
8.3 De klachtencommissie wikkelt de procedure zorgvuldig af 

ten opzichte van de instelling waarover geklaagd wordt. 
 
8.4 Met de uitspraak van de klachtencommissie, wordt de pro-

cedure beëindigd. Een uitspraak kan bestaan uit: 
a. niet ontvankelijk 
b. ontvankelijk, maar ongegrond 
c. ontvankelijk en geheel of gedeeltelijk gegrond. 
 

Toelichting artikel 6 en 7 
Waar in artikel 6 en 7 sprake is van "instelling" zijn bedoeld: degenen in 
de instelling die vanuit hun opdracht en verantwoordelijkheid bij een klach-
tenbehandeling betrokken zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting artikel 8, 8.4 sub a. 
Redenen waarom de klacht niet in behandeling kan worden genomen kun-
nen gelegen zijn in de persoon van de klager. Zo kan het voorkomen dat 
een klacht wordt ingediend door een persoon die niet genoemd wordt in 
artikel 2.1. van het reglement. Bij voorbeeld een werknemer of een voor-
malig echtgenoot van een cliënt. 
Ook kan de aard van de klacht een reden vormen waarom deze niet in 
behandeling kan worden genomen. Een klacht is bijvoorbeeld al eens eer-
der ingediend en afgehandeld en er hebben zich geen nieuwe feiten of 
omstandigheden voorgedaan die een hernieuwde behandeling noodzake-
lijk maken. 
 
Wanneer een klacht eigenlijk bij een andere instantie thuishoort, dan kan 
de klachtencommissie de klager verwijzen. Een eis tot schadevergoeding 
hoort bijvoorbeeld thuis in een civiele procedure voor de rechter. 
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Klachtenbehandeling 
 
Artikel 9 Algemene bepalingen 
9.1 Het bestuur van de instelling is verplicht zorg te dragen voor 

een zorgvuldige interne klachtenregeling. 
 
9.2 Het klachtrechtreglement cliënten is van toepassing op alle 

medewerkers van IMW Breda. 
 
9.3 Als geobjectiveerde toetsinstrumenten bij de beoordeling 

van klachten worden onder andere gehanteerd: 
- de code voor de maatschappelijk werker; 
- het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker; 
- het privacy-reglement; de CAO; 
- hulpverleningsprotocollen; 
- bestaande instellings- of landelijke reglementen; 
- wettelijke regels. 
 Voorts kunnen externe deskundigen om advies gevraagd 

worden. 
 
9.4 Het adres voor indienen van klachten is de leidinggevende 

of directeur van de behandelend hulpverlener. 
 
9.5 Klachtrecht- Privacy-reglement zijn onlosmakelijk met el-

kaar verbonden. 
 
9.6 Directeur / bestuurder en managers houden registratie bij 

van klachtenbemiddelingen. De secretaris van de klachten-
commissie registreert de klachtenbehandeling door de com-
missie. Een keer per jaar vindt een evaluatie plaats (ano-
niem) van de bemiddelde en behandelde klachten door le-
den van het managementteam en de klachtencommissie. 
Een rapportage daarvan gaat naar de OR en klachtencom-
missie. 

 
9.7 De werkgever zal bij het eventueel nemen van maatrege-  
 
 

 
 
Toelichting artikel 9 
Het is de verantwoordelijkheid van de instelling om klachten van klagers 
te behandelen. Er is gekozen voor een klachtenbehandeling in een interne 
klachtencommissie (onder verantwoordelijkheid van de instelling). 
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 len ten opzichte van werknemers, naar aanleiding van inge-

diende klachten van cliënten, de CAO Welzijnswerk als leid-
raad nemen. 

 
Artikel 10 Voorwaardenscheppende bepalingen 
 
10.1 Iedere cliënt van IMW Breda wordt vanaf het begin van het 

contact op de hoogte gebracht van het bestaan van het 
klachtrecht. 

 
10.2 Desgevraagd geeft een IMW Breda-medewerker nadere toe-

lichting over de klachtenprocedure aan de cliënt of diens 
wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde. 

 
10.3 In ieder werkpand van IMW Breda waar cliënten zich kunnen 

vervoegen is de volledige tekst van de klachtenprocedure 
ter inzage voor cliënten aanwezig. 

 Desgevraagd wordt een kopie van de klachtenregeling aan 
de cliënt overhandigd. Een folder ligt ter inzage bij de re-
ceptie. 

 
10.4 De hulpverlener of andere instellingsfunctionaris, aan wie de 

wens tot het indienen van een klacht worden voorgelegd, 
zal de klager wijzen op de mogelijkheid zich te wenden tot 

 de meest direct betrokken verantwoordelijke leidingge-
vende. 

 
 

 
 
 
 
 
Toelichting artikel 10.1 
Aanbevolen wordt om dit te doen door middel van algemene informatie 
waarin onder meer op het bestaan van het klachtrecht wordt gewezen 
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Artikel 11 Klachtenbemiddeling 
 
11.1 Klachtenbemiddeling is een fase voorafgaand aan de for-

mele interne klachtenprocedure. 
 
11.2 Klachtenbemiddeling door een leidinggevende  

11.2.1 Deze heeft zo mogelijk nog dezelfde dag waarop de 
klacht wordt ingediend contact met de betrokken 
klager of diens wettelijke vertegenwoordiger of ge-
machtigde, met het doel de aard en de betekenis van 
de klacht, alsmede de wensen van de klager te in-
ventariseren. Meerdere gesprekken kunnen daarna 
volgen. De leidinggevende zorgt ervoor dat de in dit 
stadium eventueel noodzakelijke hulpverlening aan 
de klager wordt geboden. 

 
11.2.2De klager of diens wettelijke vertegenwoordiger of 

gemachtigde wordt er op gewezen dat deze zich des-
gewenst kan laten bijstaan door een deskundige of 
vertrouwenspersoon. 

 
11.2.3 Tijdens het contact wordt de klager of diens wette-

lijke vertegenwoordiger of gemachtigde de klachten-
procedure uitgelegd en er op gewezen te allen tijde 
de mogelijkheid te hebben een formele klacht in te 
dienen. 

 
11.2.4 Vervolgens gaat de leidinggevende op een zo kort 

mogelijke termijn een gesprek aan met de betrokken 
werker, met het doel diens visie op het gebeuren te 
vernemen en na te gaan hoe deze heeft gehandeld 
en welke intenties daaraan ten grondslag hebben ge-
legen. 

 
11.2.5 Indien mogelijk volgt er een gesprek tussen klager 

of diens wettelijke vertegenwoordiger of gemach-
tigde en de betrokken werker onder leiding van de 
leidinggevende. 

Toelichting artikel 11 
11.1 Het is een ervaringsgegeven dat cliënten, die een klacht indienen, 

doorgaans niet beogen om een officiële klachtenprocedure te be-
ginnen. Veeleer wil men: 
- serieuze aandacht voor een gevoel van onvrede over de hulpver-

lening; 
- verhaal halen over onbehagen en teleurstelling met betrekking 

tot de hulpverlening; 
- protesteren tegen onheuse en respectloze behandeling; 
- aangeven dat men onvoldoende begrepen is of wordt; 
- aanhangig maken dat er geen gehoor gegeven wordt aan wensen 

en verwachtingen; 
- signaleren dat men niet (meer) overweg kan met een medewer-

ker; 
- aangeven dat men het oneens is met bepaalde handelingen of 

het nalaten daarvan; 
- kenbaar maken dat men nadeel (materieel of immaterieel) heeft 

ondervonden door handelingen van een hulpverlener of nalatig-
heid van diens kant; 

en dat met het doel om verandering aan te brengen in deze onge-
wenste situatie of genoegdoening te krijgen. 
Cliënten dienen doorgaans een klacht in als zij het gevoel hebben 
dat zij hun onvrede niet met de medewerker (meer) kunnen be-
spreken, of omdat zij het moeilijk vinden c.q. ongewoon zijn om 
dat te doen of omdat zij daar niets (meer) van verwachten. 
Het is bovendien een geaccepteerde maatschappelijke regel om 
'hoger op' te gaan om recht te krijgen. 
Tevens komt het voor dat mensen willen verhoeden dat anderen 
in dezelfde ongewenste situatie terecht komen en zich daarom met 
een klacht tot de instelling wenden. In de meeste gevallen volgt er 
na de melding van de klacht een bemiddelingspoging, waarna de 
hulpverlening wordt voortgezet door dezelfde of een andere wer-
ker. Gebeurt dit laatste niet dan dient duidelijk te worden tussen 
cliënt en instelling om welke redenen zij elkaar niet meer kunnen 
vinden. Vanuit de instelling zullen dan hulpverleningsalternatieven 
moeten worden aangereikt. 
Het is de taak van de desbetreffende instellingsvertegenwoordiger 
die de klacht behandelt om hieraan serieus aandacht te besteden. 
Ook al vinden de meeste mensen het meestal niet noodzakelijk 
een officiële klachtenprocedure op gang te brengen, het moet des-
gewenst zonder beletsel mogelijk zijn. En daarin voorziet dit regle-
ment dan ook. 
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11.2.6 Getracht wordt de eventuele hulpverleningsrelatie te 
herstellen of een hulpverleningsrelatie met een col-
lega IMW Breda-medewerker tot stand te brengen. 
Laatstgenoemde doet in dat geval daarna nauwgezet 
verslag aan diens leidinggevende van de voortzetting 
van de hulpverlening. 

 
11.2.7 Indien de klager geen contact meer wil met een me-

dewerker van IMW Breda zal de leidinggevende 
hem/haar desgewenst van informatie en advies die-
nen om vervangende hulpverlening te vinden. 

 
11.2.8 Indien de klager of diens wettelijke vertegenwoordi-

ger of gemachtigde (alsnog) een formele klacht wil 
indienen, zal de leidinggevende aan de cliënt de be-
nodigde informatie verschaffen om deze stap te kun-
nen zetten. 

 
11.2.9 Leidinggevenden kunnen zich bij de bemiddeling van 

een klacht laten adviseren. 
 

11.2.10 De klachtenbemiddeling door een leidinggevende 
dient maximaal één week na indiening van de klacht 
te zijn opgestart. Het streven is afronding binnen 2 
weken. Uitzonderingen op deze regel dienen met de 
klager te worden besproken. 

 
11.2.11 Iedere leidinggevende registreert de door 

haar/hem bemiddelde klachten. 
 
11.3 Klachtenbemiddeling door de directeur / bestuurder 

11.3.1 De directeur / bestuurder heeft bij voorkeur nog de-
zelfde dag waarop de klacht wordt ingediend contact 
met de betrokken klager of diens wettelijke verte-
genwoordiger of gemachtigde, met het doel de aard 
en de betekenis van de klacht, alsmede de wensen 
van de klager te inventariseren. Meerdere gesprek-
ken kunnen daarna volgen. 

Toelichting artikel 11.2 
11.2.1 De leidinggevende kan daartoe met instemming van de klager een 

hulpverlener uit haar/zijn team inschakelen, de cliënt wijzen op 
andere hulpverleningsinstanties of zelf met toestemming van de 
klager contact met een andere hulpverleningsinstantie leggen. 

 
11.2.2 Desgewenst kan IMW Breda de klager daarbij adviseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting artikel 11.3 
11.3.1 De directeur / bestuurder kan daartoe met instemming van de kla-

ger en in overleg met de betrokken teamcoördinator, een hulpver-
lener aanwijzen. De klager kan ook op een andere hulpverlenings-
instantie gewezen worden. Met toestemming van de klager kan de 
directeur / bestuurder een medewerker aanwijzen die contact legt 
met een andere hulpverleningsinstantie. 
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De directeur/bestuurder zorgt ervoor dat de in dit 
stadium noodzakelijke hulpverlening aan de klager 
wordt geboden. 

 
11.3.2 De klager wordt er op gewezen dat deze zich desge-

wenst kan laten bijstaan door een deskundige of ver-
trouwenspersoon. 

 
11.3.3 Tijdens het gesprek wordt de klager de klachtenpro-

cedure uitgelegd en er op gewezen te allen tijde de 
mogelijkheid te hebben een formele klacht in te die-
nen bij de klachtencommissie. 

 
11.3.4 De directeur/bestuurder gaat na in hoeverre de 

klacht alsnog door de leidinggevende van de werk-
eenheid waarin de medewerker, waartegen de klacht 
zich richt, werkzaam is, kan worden behandeld. (zie 
bij art. 2: de directeur/bestuurder dient dan wel over 
het verloop van deze klachtenbemiddeling op de 
hoogte te worden gebracht). 

 
11.3.5 Indien de klachtenbemiddeling door de directeur / 

bestuurder wordt voortgezet, gaat deze op zo kort 
mogelijke termijn een gesprek aan met de betrokken 
medewerker, al dan niet in het bijzijn van diens lei-
dinggevende, met het doel de visie van de werker in 
kwestie op het gebeuren te vernemen en na te gaan 
hoe deze heeft gehandeld en welke intenties daaraan 
ten grondslag lagen. 

 
11.3.6. Indien mogelijk volgt er een gesprek tussen klager 

of diens wettelijke vertegenwoordiger of gemach-
tigde en betrokken werker onder leiding van de di-
recteur/bestuurder, al dan niet in bijzijn van de lei-
dinggevende. 

 
11. 3.7 Geprobeerd wordt de hulpverleningsrelatie te her-

stellen of een hulpverleningsrelatie met een  

 
 
 
 
 
Toelichting artikel 11.3.2. 
Desgewenst kan IMW Breda de klager daarbij adviseren. 
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   collega IMW Breda-medewerker tot stand te bren-
gen. Laatstgenoemde doet in dat geval daarna 
nauwgezet verslag aan de directeur / bestuurder en 
de leidinggevende van de voortzetting van de hulp-
verlening. 

 
11.3.8 Indien de cliënt geen contact meer wil met een me-

dewerker van IMW Breda zal de directeur / bestuurder 
desgewenst (in overleg met de leidinggevende) een 
medewerker aanwijzen die de klager van informatie 
en advies dient om vervangende hulpverlening te 
vinden. 

 
11.3.9 Indien de klager zich alsnog tot de klachtencommis-

sie wil wenden zal de directeur / bestuurder 
haar/hem de benodigde informatie verschaffen om 
deze stap te kunnen zetten en daarbij zonodig be-
hulpzaam zijn. 

 
11.3.10 De directeur / bestuurder kan zich bij de bemid-

deling van een klacht laten adviseren door de betrok-
ken leidinggevende en/of de staf van het Instituut. 

 
11.3.11 De klachtenbemiddeling door de directeur / be-

stuurder dient maximaal één week na indiening van 
een klacht te zijn afgerond. 
Uitzonderingen op de regel dienen met de klager te 
worden besproken. 

 
11.3.12 De directeur / bestuurder registreert de door hem 

bemiddelde klachten. 
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Artikel 12 Klachtencommissie 
 
12.1 Het bestuur van de instelling stelt een klachtencommissie 

in, die zowel in haar oordeelsvorming als naar positie onaf-
hankelijk is van het bestuur en die wordt bijgestaan door 
een door de instelling aangewezen ambtelijk secretaris.  

 
12.2 Samenstelling en functioneren van de klachtencom-

missie 
12.2.1 De klachtencommissie is bij voorkeur samengesteld uit: 
a. een onafhankelijk voorzitter (bij voorkeur een jurist); 
b. een deskundige op het gebied van patiënten/consumenten-

belangen; 
c. een deskundige op het gebied van het beroep; 
d. een deskundige op het gebied van instellingsorganisaties; 
 
   
 
12.2.2 De leden van de commissie worden door het bestuur voor 

een periode van vier jaar benoemd. Het bestuur benoemt 
tevens de voorzitter van de commissie na overleg met de 
commissie. Commissieleden kunnen na het verstrijken van 
hun zittingsperiode voor eenzelfde periode worden be-
noemd. Een schema van aftreding is aanwezig. 

 
12.2.3 De commissie kan gebruik maken van de diensten van des-

kundigen alvorens een uitspraak te doen.  
 
12.2.4 De commissie beslist met gewone meerderheid van stem-

men. Staken de stemmen dan is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend.  

 
12.2.5 De klacht wordt in principe behandeld door de voltallige 

klachtencommissie, doch tenminste door de voorzitter en 
twee overige leden van de commissie.  

 
 
 
 

Toelichting artikel 12.1 
Een mogelijkheid is dat instellingen in een bepaalde regio of provincie sa-
men tot het aanzoeken van leden van een klachtencommissie overgaan. 
Elke instelling blijft echter afzonderlijk verantwoordelijk voor de aanstelling 
van de leden van de klachtencommissie en de gehele procedure. 
De leden en hun eventuele plaatsvervangers van de klachtencommissie 
vervullen geen betaalde of onbetaalde (bestuurs-)functie binnen de instel-
ling (instellingen kunnen onderling uiteraard bij elkaar leden voor de klach-
tencommissie werven, die bij die collega-instelling een functie uitoefenen). 
 
Instellingen die niet in staat zijn om - ook na pogingen samen met collega-
instellingen - een op grond van artikel 12.1 samengestelde klachtencom-
missie te formeren behouden de plicht om een correct samengestelde com-
missie te formeren, maar kunnen in afwachting van de juiste leden tijdelijk 
vervangende leden benoemen. Deze instellingen dienen in ieder geval wel 
rekening te houden met de eisen die de wet stelt aan de samenstelling van 
de klachtencommissie. Volgens de wet dient de klachtencommissie te be-
staan uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die niet werk-
zaam is voor of bij de zorgaanbieder (artikel 2 lid 2 sub a Wet klachtrecht). 
De wet eist dus een onafhankelijke voorzitter. Voor de overige leden van 
de klachtencommissie wordt deze eis van onafhankelijkheid niet gesteld. 
Voorts eist de wet dat aan de behandeling van een klacht niet wordt deel-
genomen door een persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks be-
trekking heeft (artikel 2 lid 2 sub b Wet klachtrecht) 
 
Toelichting artikel 12.2.1. 
Volgens de Wet dienen klachten behandeld te worden door een klachten-
commissie van tenminste drie leden (artikel 2 lid 2 sub a Wet klachtrecht). 
In dit reglement is gekozen voor een klachtencommissie van 4 leden. Wan-
neer een klacht wordt ingediend kan de commissie, afhankelijk van de aard 
van de klacht, bepalen wie van haar leden de klacht zal behandelen. 
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12.2.6 a. De commissie kan de directeur / bestuurder horen als 
adviseur. 
 b. De directeur / bestuurder kan ook zelf de commissie ver-

zoeken om gehoord te worden in de zitting, waarin klager 
en/of betrokken medewerker gehoord worden. 

 
12.2.7 Het lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt: 
a. doordat een commissielid zijn lidmaatschap opzegt; 
b. door het overlijden van een commissielid; 
c. door het verstrijken van de periode waarvoor een commis-

sielid is benoemd; 
d. doordat een commissielid op verzoek van de overige com-

missieleden door het bestuur uit zijn functie wordt ontheven 
wegens: 

- verwaarlozing van zijn taak; 
- andere reden op grond waarvan handhaving als lid niet kan 

worden gevergd; 
e. door royement van een commissielid op grond van niet-na-

leving van artikel 5 van dit reglement.  
 
12.3 Taak van de commissie 
De klachtencommissie heeft tot taak: 
a. te beslissen over de ontvankelijkheid van de klacht;  
b. te beslissen of een klacht al dan niet geheel of gedeeltelijk 

gegrond is; 
c. de beslissing van de commissie gemotiveerd en schriftelijk 

vast te leggen en mee te delen aan de klager, degene waar-
over wordt geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, 
het bestuur; 

d. het doen van aanbevelingen aan het bestuur van de instel-
ling en indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, 
het geven van advies over de te nemen maatregelen ter 
oplossing van de klacht en/of genoegdoening van de klager.  
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12.4 De procedure 
 
12.4.1 De klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend 

bij de secretaris van de klachtencommissie die maatrege-
len neemt, nodig voor het beginnen van de procedure. In-
dien de klacht mondeling wordt ingediend, legt de secreta-
ris van de commissie deze binnen één week op schrift vast 
en toetst bij de klager of de klacht juist geformuleerd is. 
Vervolgens wordt de klacht door de klager ondertekend. 
De klager ontvangt hiervan een afschrift.  

 
12.4.2 De klachtencommissie legt haar uitspraak schriftelijk en ge-

motiveerd vast en maakt deze binnen acht weken na indie-
ning van de klacht bekend aan de klager, degene over wie 
is geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, het be-
stuur. De uitspraak van de klachtencommissie is een advies 
aan de directeur / bestuurder. 

 
12.4.3 De in 4.2. genoemde termijn kan slechts worden overschre-

den in overleg en met toestemming van zowel de klager als 
degene waarover wordt geklaagd en, indien dit niet dezelfde 
persoon is, het bestuur. De nieuw overeengekomen termijn 
en de toestemming dienen schriftelijk te worden vastgelegd.  

 
 

Toelichting artikel 12.4 
Voorafgaand aan de officiële procedure, c.q. de indiening van de klacht bij 
de instelling, kan (informele) klachtenbemiddeling plaatsvinden. 
Indien de medewerker van de instelling (informeel) op de hoogte is van 
een klacht, kan hij zelf of (daarna) zijn hoofd, respectievelijk directeur / 
bestuurder tot klachtenbemiddeling met de cliënt overgaan. Dit kan in veel 
gevallen een formele procedure voorkomen. 
Bij de aanvang van de hulpverlening en (nogmaals) bij de informele mel-
ding van een klacht, dient de cliënt op de hoogte te worden gesteld van de 
mogelijkheid tot - en wijze waarop - indiening van een klacht bij de klach-
tencommissie. 
De cliënt kan in elk geval nooit gedwongen worden om zijn klacht eerst 
langs informele weg aan de orde te stellen. De wet vereist dat een cliënt 
vrij gelaten wordt in zijn keuze om de klacht al dan niet direct aanhangig 
te maken bij de klachtencommissie. 
 
Toelichting artikel 12.4.2 
De klachtencommissie dient de klager, degene over wie is geklaagd en de 
instelling (indien de klacht tegen een werknemer en niet tegen de instelling 
is gericht) schriftelijk in kennis te stellen van haar oordeel over de ge-
grondheid van de klacht. Dit dient de klachtencommissie te doen binnen 
een in het klachtrechtreglement genoemde termijn (artikel 2 lid c Wet 
klachtrecht). In dit reglement is gekozen voor een termijn van acht weken. 
 
Toelichting artikel 12.4.3. 
De commissie kan afwijken van de termijn van acht weken, in overleg en  
met toestemming van de klager, degene over wie is geklaagd en de in- 
stelling (indien de klacht tegen een werknemer en niet tegen de instelling  
is gericht).
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12.5 Termijn instellingsbesluit 
 
12.5.1 Het bestuur deelt de klager en de klachtencommissie binnen 

een maand na ontvangst van het in artikel 4.3 bedoelde 
oordeel van de klachtencommissie, schriftelijk mede of zij 
naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en 
zo ja welke.  

 
12.5.2 De in 5.1 genoemde termijn kan, in overleg en met toe-

stemming van de klager en de klachtencommissie, met 
maximaal twee maanden worden overschreden. De nieuwe 
overeengekomen termijn dient schriftelijk te worden vast-
gelegd.  

 
12.6 De vergoeding van kosten 
 
12.6.1 De kosten van de klachtencommissie komen ten laste van 

de instelling. De commissie krijgt een vastgestelde vergoe-
ding. Van de klager wordt geen bijdrage gevraagd. 

 
12.6.2 De reiskosten van de klager die tijdens en in verband met 

de klachtenprocedure van de klachtencommissie worden 
gemaakt komen ten laste van de instelling. 

 
12.6.3 Reiskosten worden vergoed op basis van de CAO-Welzijn. 
 
12.7 Registratie 
 
12.7.1De instelling houdt een registratie bij van alle informele 

klachtenbemiddelingspogingen. De klachtencommissie eva-
lueert deze registratie jaarlijks en formuleert zonodig be-
leidsaanbevelingen voor het bestuur. 

Toelichting artikel 12.5 
12.5.1 
Dit is de letterlijke tekst van artikel 2 lid 5 Wet klachtrecht. 
De termijn van 1 maand, genoemd in artikel 12.5, kan dus niet naar eigen 
inzicht worden veranderd. 
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12.8 Verslag 
 
12.8.1 Het bestuur stelt over elk kalenderjaar een openbaar ver-

slag op, uitgesplitst per organisatie, waarin het aantal en de 
aard van de door de klachtencommissie behandelde klach-
ten geanonimiseerd worden aangegeven.  
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Bijlage: Klachten van externe partijen 
 
Wat is een klacht? 
Een klacht is een als zodanig bedoelde en bij de beklaagde per-
soon of organisatie kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen 
over een geleverde zaak of dienst, of over de bejegening die kla-
ger in het contact met de organisatie heeft ervaren. 
 
Wat is een externe partij? 
Een externe partij is iedere organisatie, die te maken heeft met 
de instelling, hetzij direct (door contact met een medeweker) het-
zij indirect (door bemoeienis met een cliënt), waarbij de bemoeie-
nis werkgerelateerd is. 
 
Melding 
Derden kunnen klachten indienen over het functioneren van me-
dewerkers of van de organisatie indienen bij de desbetreffende 
leidinggevende. Deze beoordeelt of de klacht gegrond is, wijst toe 
wie het oplost (ongeacht wel of niet gegrond) en communiceert 
dit zo snel mogelijk met de klager. Daarbij wordt een termijn ge-
noemd (maximaal 6 weken), waarbinnen de klacht zal worden af-
gehandeld. Door de klachtenbehandelaar wordt geïnventariseerd: 

• de aard van de klacht 
• wat is er misgelopen 
• wie zijn er bij betrokken en welk aandeel hebben zij 
• welke schade is aangericht 
• doel en verwachtingen van de klager 
• opvattingen en suggesties van de klager 

 
Ook beoordeelt de klachtenbehandelaar of er op korte termijn 
moet worden gehandeld om zaken recht te zetten om erger te 
voorkomen of om vervangende hulpverlening in te zetten etc. Ook 
een eventueel publicitair (imago-)aspect wordt daarbij in ogen-
schouw genomen. 
 
 
 
 

Onderzoek en afhandeling 
Bij het onderzoeken van de klacht wordt het principe van hoor en 
wederhoor toegepast. Vervolgens wordt een standpunt geformu-
leerd over de terechtheid van de klacht en wordt besloten op 
welke wijze die wordt afgehandeld. Dit wordt ter kennis gebracht 
van de klager en in voorkomend geval van de beklaagde. Naar 
aanleiding van de klacht neemt de bestuurder of leidinggevende 
zonodig interne stappen om herhaling van een klacht te voorko-
men. Vervolgens draagt de klachtenbehandelaar er zorg voor dat 
de afhandeling via de bestuurder geregistreerd wordt in het klach-
tendossier en dat de gegevens ter kennis worden gebracht van de 
kwaliteitsfunctionaris. 
Een maal per jaar wordt een overzicht en analyse van de externe 
klachten aangeleverd aan het MT. 
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