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Jaarverslag klachten 2019 
 

1. Inleiding  

Voor u ligt het klachtenjaarverslag over het jaar 2019 van de RijnWaal Zorggroep.  

De visie van RijnWaal Zorggroep gaat uit van een centrale positie van de cliënt bij de 

zorgverlening. De mening van cliënten over de geboden hulp is van groot belang, ook als een 

cliënt niet zo tevreden is. In dat geval wil RijnWaal Zorggroep openstaan voor de mening en 

beleving van de cliënt en onderzoeken waar het knelpunt zit, en hoe dit oplosbaar is. Veelal 

gebeurt dit in het dagelijks werk van de zorgverlening. Soms gebeurt dit via een klacht. 

 

 

Hoe gaat RijnWaal Zorggroep om met klachten van cliënten?  

Op grond van deze visie streeft RijnWaal Zorggroep ernaar dat klachten worden behandeld 

daar waar zij zijn ontstaan, namelijk op het niveau van de zorgverlening. RijnWaal  spant zich 

hierbij in om verschillen van opvatting al in de loop van het hulpverleningstraject op te lossen, 

dat wil zeggen voordat er sprake is van niet omkeerbare gevolgen. RijnWaal probeert cliënten 

daarom te motiveren om hun klacht op dat niveau bespreekbaar te maken door het voeren 

van een ‘bemiddelingsgesprek’ met de desbetreffende leidinggevende en eventueel de 

beklaagde medewerker.  

Het tijdig bemiddelen bij verschillen van opvatting is daarom minstens zo belangrijk als het 

doen van uitspraken over klachten, waarbij het gelijk/ongelijk de gebeurtenissen vaak niet 

meer, of moeilijker kan terugdraaien.  

De visie op het omgaan met klachten berust op twee gedachten. Ten eerste draagt het recht 

van cliënten om beslissingen en handelingen van de zorgverleners aan te vechten bij aan 

een zo duidelijk en sterk mogelijke positie van cliënten in de zorgverlening. Het draagt ertoe 

bij dat de cliënt in de zorgverlening serieus wordt genomen.  

Ten tweede kan het klachtrecht richting geven aan het handelen van zorgverleners met als 

resultaat betere kwaliteit van de zorg. In die zin is een klacht het best op te vatten als een 

gratis advies voor RijnWaal. Daarnaast heeft de cliënt het recht op goede informatie als er in 

de zorgverlening iets niet goed is gegaan. Bijvoorbeeld een fout tijdens de zorgverlening. 

RijnWaal Zorggroep bespreekt zo’n fout met de cliënt en neemt dit op in het elektronisch 

zorgdossier(ECD). De cliënt heeft recht op informatie over de kwaliteit van de zorg wanneer 

hij daarom vraagt. 

 

RijnWaal heeft de klachtenregeling dus zo ingericht dat enerzijds de positie van de individuele 

cliënt, die een klacht heeft, versterkt wordt en anderzijds dat door klachtenbehandeling 

bijgedragen wordt aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor alle cliënten binnen 

RijnWaal. 

 

 

2. Klachtenregeling cliënten en cliënteninformatie  

Hoe klachten van cliënten binnen een zorgorganisatie behandeld worden, is geregeld in de 

klachtenregeling. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht 

zorgaanbieders om een regeling op te stellen en stelt eisen waaraan deze regeling moet 

voldoen. Per 1 januari 2016 is de klachtenregeling van RijnWaal tot stand gekomen op basis 

van de op 01-01-2016 in werking getreden Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg 

(Wkkgz).  
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RijnWaal Zorggroep is aangesloten bij het participantenoverleg regio Arnhem. Dit 

participantenoverleg is ingesteld in 1993 als samenwerkingsverband van organisaties die 

actief zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en maatschappelijke 

ondersteuning.  Vanuit dit overleg is de RijnWaal Zorggroep aangesloten bij een externe 

klachtencommissie regio Arnhem.  

 

Het participantenoverleg ziet erop toe dat de klachtencommissie haar werkzaamheden  

verricht volgens de regeling Wkkzg en stelt de faciliteiten ter beschikking die de 

klachtencommissie voor haar werkzaamheden redelijkerwijs nodig heeft. 

 

Alle cliënten krijgen tijdens de kennismakingsprocedure een persoonlijke mail met daarin het 

klachtenbeleid van de RijnWaal Zorggroep. Ook wordt het boekje Informatie over het wonen 

bij RijnWaal Zorggroep aan nieuwe cliënt uitgereikt bij de start van de zorg binnen RijnWaal 

en worden cliënten er op attent gemaakt, dat zij een beroep kunnen doen op de 

vertrouwenspersoon. Deze is geen partij bij de behandeling van klachten, maar kan cliënten 

ondersteuning bieden door te luisteren, mee te denken of te helpen bij het schrijven van een 

brief. Informatie over het klachtrecht en de klachtenregeling voor cliënten is ook te vinden op 

de website van RijnWaal Zorggroep: www.rijnwaal.nl. 

 

3. Klachtencommissie  

Het participantenoverleg heeft een klachtencommissie ingesteld en draagt zorg voor de 

instand-houding van deze commissie. Hij ziet erop toe dat de klachtencommissie haar 

werkzaamheden verricht volgens deze regeling en stelt de klachtencommissie de faciliteiten 

ter beschikking die de klachtencommissie voor haar werkzaamheden redelijkerwijs nodig 

heeft. 

 

De klachtencommissie heeft tenminste drie leden, waaronder de voorzitter en plaats-

vervangend voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

Het participantenoverleg benoemt de leden van de klachtencommissie, alsmede de voorzitter 

van de klachtencommissie en diens plaatsvervanger. Hij benoemt tenminste één jurist en één 

specialist ouderengeneeskunde tot lid van de klachtencommissie. Personen die werkzaam zijn 

bij of voor een van de aangesloten zorgaanbieders van het participantenoverleg zijn niet 

benoembaar tot voorzitter of plaats-vervangend voorzitter.  

De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat een deskundige en zorgvuldige beslissing 

op een klacht gewaarborgd is.  

De leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen eenmaal aansluitend 

herbenoemd worden. De ambtelijk secretaris stelt een rooster van aftreden op, waardoor de 

continuïteit van de kennis en ervaring van de klachtencommissie geborgd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rijnwaal.nl/
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Werkwijze  

Het proces van klachtbehandeling is beschreven in de klachtenregeling.  

Bij een hoorzitting van de klachtencommissie krijgt de klager de gelegenheid zijn klacht 

mondeling toe te lichten en RijnWaal Zorggroep de gelegenheid om hierop te reageren. Tevens 

heeft de klachtencommissie de mogelijkheid om gericht vragen te stellen aan zowel klager 

als (vertegenwoordigers van) RijnWaal Zorggroep. De klager kan zich tijdens de zitting van 

de klachtencommissie laten bijstaan. Na de hoorzitting wordt door de klachtencommissie 

'geraadkamerd', waarbij tot een oordeel wordt gekomen over de gegrondheid van de klacht. 

Het oordeel van de klachtencommissie wordt vervolgens gelijktijdig verzonden aan de klager 

en de raad van bestuur van RijnWaal. Vervolgens deelt de raad van bestuur binnen een maand 

na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie, klager mede of RijnWaal het oordeel 

van de klachtencommissie deelt en welke maatregelen RijnWaal eventueel naar aanleiding 

hiervan en de eventueel gedane aanbevelingen neemt. De klachtencommissie ontvangt een 

afschrift van de brief met het besluit van de raad van bestuur. Daarna wordt het dossier van 

de klachtzaak bij de klachtencommissie gesloten en gearchiveerd. 

 

4. Indienen van een klacht 

Klachten worden schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. De klacht omvat een 

voldoende duidelijke beschrijving van het feit of de feiten en van de gedraging of de 

gedragingen waarover wordt geklaagd, en geeft aan tegen welke persoon of personen of welk 

orgaan van de instelling de klacht of de klachten zich richt of richten.  

 

5. In behandeling nemen van een klacht 

Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is de klachtencommissie 

bevoegd om de klager voor te stellen alsnog de klacht binnen de zorginstelling op te lossen, 

eventueel met behulp van de klachtenfunctionaris. Indien de klager ingaat op dit voorstel 

schort de klachtencommissie de behandeling van de klacht op. De klachtencommissie hervat   

de behandeling als de klager haar laat weten dat het niet gelukt is de klacht naar tevredenheid 

op te lossen. Indien de klager aangeeft niet de klacht binnen de zorginstelling op te lossen, 

neemt de klachtencommissie de klacht in behandeling. 

 

6. Overleg klachtencommissie met raad van bestuur  

De klachtencommissie heeft eenmaal per jaar overleg met de raad van bestuur. In dit overleg 

wordt het lerend vermogen voor RijnWaal Zorggroep naar aanleiding van de klachten 

besproken, alsmede in hoeverre dit heeft geleid tot bepaalde maatregelen dan wel 

aanpassingen in het beleid van RijnWaal. Tevens worden relevante ontwikkelingen met 

betrekking tot RijnWaal besproken.  

 

7. Jaarvergadering  

De klachtencommissie heeft minimaal eenmaal per jaar een jaarvergadering waarin een 

terugblik en evaluatie van het afgelopen jaar wordt gehouden, alsmede lopende zaken en 

huishoudelijke zaken worden besproken. 
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8. Behandelde klachten  

In 2019 heeft de klachtencommissie van RijnWaal Zorggroep 1 schriftelijke klacht ontvangen, 

die ontvankelijk was.  

 

Afdeling en aard van de klachten 

Nr.  Betreft 

(afdeling)  

Aard van de 

klacht  

Uitkomst 

bemiddeling  

Uitkomst 

klachtencommissie  

Besluit  

bestuurder  

1  Sint Jozef 

Lent 

5 

afzonderlijke 

klachten 

 RijnWaal Zorggroep 

is in 4 klachten in 

het gelijk gesteld. 1 

klacht is gegrond 

verklaard. 

Aanbevelingen 

zijn 

overgenomen. 

 

9. Bemiddeling 

Van alle bemiddelingen ontvangt de klachtencommissie een schriftelijke terugkoppeling. Het 

bemiddelingsverslag wordt in het klachtendossier opgenomen. Hierin wordt het verloop van 

de bemiddeling en de gemaakte afspraken vastgelegd. Dit verslag wordt aan de cliënt 

voorgelegd met de vraag of de cliënt hiermee instemt, zich voldoende gehoord voelt en 

tevreden is over de klachtenbehandeling. In 2019 is hier geen gebruik van gemaakt. 

 

10.  Aanbevelingen vanuit de klachtencommissie 

1. Bespreek risicosignalering met familie, als cliënt daar toestemming voor geeft.  

2. Manage verwachtingen: geef duidelijk aan hoe de communicatie met de 

zorgmedewerkers en de huisarts moet verlopen. Wat dient met de huisarts te worden 

besproken en wat met de zorgmedewerkers? 

 

11.  Genomen maatregel door bestuurder 

Gedane aanbevelingenvanuit de klachtencommissie zijn overgenomen. De maatregelen zijn 

in het beleid verankerd en extra toezicht hierop is uitgezet.  

 

 

Het jaarverslag is opgemaakt en vastgesteld door het managementteam van RijnWaal 

Zorggroep. 


