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Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) van ons Tweede Thuis. 

In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten de CVP in 2017 heeft uitgevoerd. Dit 

jaarverslag is geschreven voor de bestuurder, het Managementteam (MT), de Centrale 

Familieraad (Cefara) en de Centrale Cliëntenraad. 

 
Nieuwe Klachtenregeling 
Op 1 januari is de nieuwe klachtenregeling van Ons Tweede Thuis in werking getreden. 

Deze klachtenregeling is ontstaan na de invoer van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen 

Zorg (WKKGZ). Deze wet is gericht op een laagdrempelige opvang, begeleiding en oplossing 

van klachten. Met het oog hierop schrijft de wet voor dat er een klachtenfunctionaris moet 

zijn. Daarnaast moet er een begrijpelijke klachtenregeling zijn waarin wordt aangegeven dat 

er bij een 'formele' klacht binnen 6 weken een oplossing op tafel ligt. 

Binnen Ons Tweede Thuis is er voor gekozen om te werken aan een omvorming van de 

functie 'cliëntenvertrouwenspersoon' naar de functie 'vertrouwenspersoon Klachten'. De 

WKKGZ staat dit toe met als voorwaarde dat het medezeggenschapsorgaan voldoende 

wordt betrokken bij het proces. 

De beoogde verandering 

Ons Tweede Thuis beoogde een transitie waarbij de partijdige positie van de CVP (partijdig 

aan de cliënt) zou worden veranderd in een onpartijdige positie tegenover alle partijen. 

Met deze opmerking dat de vertrouwenspersoon Klachten het proces altijd inzet aan de 

kant van de klager. De klager kan een cliënt zijn, maar ook ouders/verwanten of andere 

betrokkenen bij de cliënt hebben de mogelijkheid hun 'beklag' te doen bij de 

Vertrouwenspersoon Klachten. Deze beoogde verandering is in 3 bijeenkomsten besproken 

met cliënten uit locatieraden vanuit de hele stichting. Daarbij is steeds goed geluisterd naar 

de opmerkingen en voorstellen die deze cliënten inbrachten. 

 

Verplichte veranderingen 

Naast deze beoogde omvorming waren er ook verplichte veranderingen. Zo moet elke 

zorgverlener vanaf 1 januari 2017 zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. De 

cliënt heeft namelijk altijd de keuze om zijn klacht (na het doorlopen van de 

klachtenprocedure) neer te leggen bij de geschillencommissie. Deze commissie komt met 

een bindende uitspraak en is bevoegd schadevergoedingen toe te kennen tot een 
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maximum van € 25.000,-. Los hiervan staat het de zorgverlener vrij wel of geen 

klachtencommissie op te nemen in de klachtenprocedure. 

Het proces 

Ons Tweede Thuis heeft besloten naast de omvorming van CVP naar vertrouwenspersoon 

Klachten ook te kiezen voor een onafhankelijke klachtencommissie in samenwerking met 

zorgverleners uit de regio. Deze veranderingen resulteerden in een nieuwe 

klachtenregeling en een nieuwe functie. Het MT heeft voorgesteld de nieuwe functie op te 

vullen met de huidige CVP. Dit voorstel is samen met de nieuwe klachtenregeling 

voorgelegd aan de Centrale Familieraad en de Centrale Cliëntenraad. Beide 

medezeggenschapsorganen hebben ingestemd met het voorstel en de nieuwe 

klachtenregeling. 

Concrete veranderingen 

• Er is een nieuwe klachtenregeling die is ingegaan op 1 januari 2017. 

• In lijn met de WKKGZ begint de oplossing van de klacht altijd met bemiddeling. 

• De functie van cliëntenvertrouwenspersoon is per 1 januari 2017 komen te vervallen. 

• Hiervoor in de plaats is de functie vertrouwenspersoon Klachten vormgegeven. Deze 

functie is op  1 januari 2017 ingegaan en wordt ingevuld door de voormalige 

cliëntenvertrouwenspersoon. 

• Voor deze nieuwe functie is er promotiemateriaal ontwikkeld. 

• Op verzoek van de CCR en met instemming van de Cefara is er een vrouwelijke 

vertrouwenspersoon Klachten aangesteld. Mocht de behoefte worden uitgesproken 

dat de klacht wordt behandeld door een vrouwelijke vertrouwenspersoon dan kan de 

vertrouwenspersoon van de Hartekampgroep worden ingeschakeld. 

 

Hoe heeft de nieuwe klachtenregeling gewerkt? 

In de praktijk blijkt dat een laagdrempelige klachtenopvang die begint bij bemiddeling goed 

te werken. In alle gevallen heeft bemiddeling tot een bevredigende oplossing geleid. Wel 

zijn er de volgende aandachtspunten: 

 

Afronding van de klacht: De klachtenprocedure kent een termijn van 6 weken (te verlengen 

tot max. 10 weken). Binnen deze periode wordt er gewerkt aan een oplossing door o.a. 

bemiddelingsgesprekken. Na afloop wordt er bij de klager nagevraagd of deze tevreden is 

over de behandeling van de klacht. In deze procedure ontbreekt een duidelijke afronding. 

Mogelijk kan dit worden ingebracht door een duidelijk afsluitend verslag. Een duidelijker 

registratiesysteem (zoals bijvoorbeeld in het verleden gebruikt bij Heliomare) kan hierin 

ook ondersteunend zijn. 

 

Inzet vrouwelijke vertrouwenspersoon: Er zijn afspraken gemaakt met de Hartekampgroep. 

De (vrouwelijke) vertrouwenspersoon van deze organisatie vervangt de 

vertrouwenspersoon klachten bij ziekte/vakantie. Ook kan zij ingezet worden wanneer een 

cliënt specifiek met een vrouw in gesprek wil. De vakantievervanging verliep erg goed. In de 

praktijk is het nog niet  voldoende duidelijk op welke manier de vertrouwenspersoon van 

de Hartekampgroep kan worden ingezet en of zij direct bereikbaar is voor cliënten. 
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Promotie: Er kan meer bekendheid worden gegeven aan de klachtenprocedure. Met daarbij 

meer aandacht voor de mogelijkheid om de vrouwelijke vertrouwenspersoon van de 

Hartekampgroep in te zetten. 

 

Samenwerking Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp (AKJ): Cliënten die zorg ontvangen 

vanuit de Jeugdwet hebben recht op ondersteuning door het AKJ. Hiervoor zijn 

werkafspraken gemaakt tussen Ons Tweede Thuis en het AKJ. De bekendheid van het AKJ 

binnen Ons Tweede Thuis is nog beperkt, waardoor er ruimte is voor verbetering van de 

samenwerking 

 

Verantwoording 
Het afgelopen jaar heeft de vertrouwenspersoon zijn werk per kwartaal geëvalueerd met 
de bestuurder. Het viel op dat, de vertrouwenspersoon klachten door velen te vinden was. 
De vertrouwenspersoon klachten heeft diverse locaties bezocht en is daarnaast door vele 

cliënten, begeleiders en locatiemanagers aangesproken en/of geattendeerd op klachten en 

vragen. In totaal heeft de vertrouwenspersoon klachten 47 unieke casussen geregistreerd. 

8 van deze casussen hebben een langere periode (verspreidt over meerdere kwartalen) 

gespeeld. Dit kan voorkomen wanneer er afspraken worden gemaakt voor de langere 

termijn welke na verloop van tijd weer besproken/geëvalueerd worden. 

Doorgaans heeft vertrouwenspersoon klachten elke week wel een gesprek met één of 

meerdere personen. Daarbij valt het op dat er in de loop van het jaar ook steeds vaker een 

beroep op de vertrouwenspersoon klachten wordt gedaan om advies in te winnen. 

De vertrouwenspersoon klachten was het afgelopen jaar ook weer lid van de beroepsgroep 

voor vertrouwenspersonen in de zorg (BEVEZO). In het kader van dit lidmaatschap heeft hij 

de jaarvergadering bijgewoond en heeft hij 2x deelgenomen aan een intervisiebijeenkomst. 

 

 


