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Teksten flapovers  
Gemaakt tijdens briefings 
Wkkgz op 13 januari, 2 februari, 
31 maart en 28 april 2016 

 

Er valt te onderhandelen  

Achtergrond:  
 De Wkkgz geeft de nodige ruimte aan 

zorgaanbieders en cliëntenraden om afspraken te maken die bij hun situatie passen.  
Voor cliëntenraden is het zaak om van die ruimte gebruik te maken. 

 De totstandkoming van de Wkkgz is óók een goed moment om oude praktijken nog weer 
eens tegen het licht te houden en waar nodig te herzien (bijvoorbeeld de praktijk om de rol 
van klachtenfunctionaris te laten vervullen door een personeelslid of door een vrijwilliger) 

 

Papier 1 Papier 2 

Goede zorg  
Wat zijn in uw ogen (in de ogen van de 
cliëntenraad) kenmerken van goede zorg? 

Klachtenregeling 
Aan welke eisen dient de klachtenregeling 
naar uw mening (de cliëntenraad) te voldoen?  

 Aandacht 
 Betaalbaar  
 Informatie 
 Beweging 
 Cliënt voelt zich begrepen 
 Cliënt voelt zich thuis 
 Communicatie 
 Contact met de artsen 
 Daginvulling waar cliënten plezier aan 

beleven 
 Deskundigheid personeel 
 Eigen regie 
 Empathie, invoelingsvermogen 
 Goed contact met familie / omgeving 
 Goed geschoold personeel 
 Goed leefklimaat 
 Goede cliëntvertegenwoordigingen 
 Goede voorwaarden voor goede zorg 
 Hulpvraag centraal 
 Hygiëne 
 Instemming 
 Je thuis voelen 

 Aandacht voor preventie, ervoor zorgen dat 
“kleinere vragen of irritaties” niet 
uitmonden in formele klachten. 

 Begrijpelijke taal (Jip en Janneke) 
 Beroepsmogelijkheid (geschillencomissie!) 
 Goede bekendheid onder cliënten 
 Bescherming voor mensen die klagen 
 Cliënt wordt serieus genomen 
 Cliëntenraad heeft ook een taak bij 

beoordeling van geschiktheid 
klachtenfunctionaris 

 Deskundigheid beoordelaar 
 Ervaringsdeskundigheid 
 Goed oor voor klagers (ook voor hen die 

zich moeilijk kunnen uiten als gevolg van 
ziekte of laaggeletterdheid 

 Goed vindbaar op website 
 Goede folder over klachtenregeling / PR 
 Goede telefonische bereikbaarheid 
 Heel snel kunnen deponeren van klacht  
 Heldere procedure 
 Hoor en wederhoor 
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 Kwaliteit voor iedereen (ook voor mensen 
die geen geld hebben) 

 Leefplezier 
 Maatwerk 
 Medicatie / medicijnbewaking 
 Met hart en ziel verleend 
 Normen verantwoorde zorg  
 Op persoon afgestemd 
 Prettig voelen 
 Respectvolle benadering 
 Serieus genomen voelen 
 Veel en goede aandacht 
 Veiligheid, je veilig voelen 
 Voeding (lekker!)  
 Voldoende middelen 
 Waardige laatste dag 
 Warmte 
 Welbevinden 
 Welzijn 
 Zinvolle dagbesteding  
 Zorgplan (bespreken) 

 

 Informatie op poster 
 Informatie over klachtenregeling bij 

opname 
 Klachtenfunctionaris moet goed aan PR 

doen 
 Laagdrempelig 
 Liever niet, waarmee wordt bedoeld dat de 

organisatie, zodanig met mogelijke klachten 
omgaat dat het al naar ieders tevredenheid 
is opgelost vóórdat er sprake is van een 
formele klacht. Heeft te maken met 
klachtgevoeligheid van de hele organisatie.  

 Makkelijk bereikbaar, toegankelijk. 
 Mogelijkheid van mediation 
 Objectiviteit, een klacht wordt objectief 

beoordeeld 
 Onafhankelijk van de zorgorganisatie 
 Ondersteuning van cliënt door jurist 
 Ondersteuning voor de cliënt bij indienen 

van een klacht (dat is níet hetzelfde als 
cliëntondersteuning!) 

 Oplossingsgericht 
 Privacy van klagers is gewaarborgd 
 Scholing voor functionaris 
 Serieus genomen worden 
 Stappenplan afhandeling 
 Ter zake kundig 
 Tijdslimiet voor klachtenfunctionaris (dus 

voor het vóórtraject) 
 Tijdspad 
 Veilig (geen repercussies) 
 Vertegenwoordiger cliëntenraad in de 

klachtencommissie?  
 Vertrouwen in een correcte afhandeling 
 Vroegtijdig oplossen (voordat het een échte 

klacht wordt) 
 Zichtbaar 

 


