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Het werken met een Vertrouwenspersoon Klachten
Per 1 januari 2017 is er een nieuwe klachtenregeling in werking getreden bij Ons Tweede Thuis. Dit had alles te 
maken met de invoer van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Concreet heeft dit binnen 
OTT betekent dat de functie van de Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) is komen te vervallen. Hiervoor in de 
plaats is de Vertrouwenspersoon Klachten aangesteld.

Waar de CVP vooral ondersteunend was aan de cliënt en diens verwanten/vertegenwoordigers, is de VK 
onpartijdig. Zo kon de CVP de cliënt helpen een klacht te verwoorden en in te dienen. Daarnaast stond de CVP 
de cliënt bij met raad en daad om zijn of haar gelijk te behalen. Bij de VK ligt dit anders. De VK ondersteunt 
zowel de cliënt (als klager) als de beklaagde partij. Door beide partijen bij elkaar te brengen zoekt hij 
gezamenlijk naar een passende oplossing voor de klacht die speelt.

Ons Tweede Thuis heeft ingezet op een laagdrempelige klachtenafhandeling door de VK. In de praktijk is 
gebleken dat dit goed werkt. Cliënten, ouders en verwanten wisten de VK te vinden. Daar waar de VK werd 
ingeschakeld heeft dit in de meeste gevallen geresulteerd in een bevredigende oplossing voor alle betrokken 
partijen.

Jaarverslag Vertrouwenspersoon Klachten 2018
Voor u ligt het jaarverslag van de vertrouwenspersoon klachten (VK) 

van ons Tweede Thuis. In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten 

de VK in 2018 heeft uitgevoerd. Dit jaarverslag is geschreven voor 

de bestuurder, het Managementteam (MT), de Centrale Familieraad 

(Cefara) en de Centrale Cliëntenraad.



Verantwoording
Het afgelopen jaar de vertrouwenspersoon zijn werk per kwartaal geëvalueerd 
met de bestuurder. Ook dit jaar viel het op dat de VK door velen was te vinden.

De VK heeft 21 meldingen van klachten en onvrede geregistreerd. Dit is een 
aanzienlijk lager aantal dan in 2017. Toch wil dat niet zeggen dat de VK minder 
cliëntcontacten heeft gehad. Zo is de VK vanaf januari 2018 begonnen met 
een zogenaamd ‘spreekuur’ op een voorziening waar duidelijk behoefte is aan 
regelmatig contact met de VK. Op deze voorziening is er 11x spreekuur gehouden 
waarbij er elke keer gemiddeld 3 cliënten langskwamen. Over de onvrede en 
klachten die tijdens het spreekuur op tafel kwamen is steeds contact geweest met de voorziening. Dankzij 
deze korte lijnen kon er veel worden opgelost.

Daarnaast is de VK op een aantal voorzieningen bewust vaker aanwezig geweest om klachten en onvrede 
laagdrempelig te kunnen opvangen. In de meeste gevallen was een luisterend oor daarbij voldoende.

In 2018 waren er 3 langdurige casussen.
1 casus betreft een cliënt die vaak klaagt. De VK heeft cliënt 8x bezocht in 2018 en daarnaast is er veelvuldig 
contact geweest via mail en telefoon.
Een tweede casus betrof een moeder van 2 cliënten binnen OTT. De klacht die werd ingediend heeft 
geresulteerd in een uitvoerig onderzoeksverslag. Het is helaas niet gelukt dit verslag met moeder te 
bespreken. Helaas zijn beide kinderen uit zorg bij OTT.
De derde casus had betrekking op een klacht van een familielid uit 2017. Het advies wat destijds is uitgebracht 
was in de ogen van dit familielid niet voldoende opgevolgd. Er is besloten de klacht voor te leggen aan de 
geschillencommissie.

Gezamenlijke klachtencommissie
Ons Tweede Thuis maakt deel uit van een gezamenlijk klachtencommissie van zorgaanbieders (de 
zorgaanbieders die deelnemen zijn: Heliomare, De Hartekampgroep, Nieuw 
Unicum en Kleine Maatjes). De VK heeft 2 keer overleg gevoerd met de 
klachtenfunctionarissen van de overige organisaties over deze commissie. 
Daarnaast is de VK één keer aanwezig geweest bij een bestuurlijk overleg 
waarin de diverse organisaties zichzelf voorstelde en is de VK één keer 
ingevallen als ambtelijk secretaris tijdens een hoorzitting van deze 
commissie.

Overige activiteiten
Ook in 2018 was de VK lid van de beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen in de zorg (BEVEZO). 
In het kader van dit lidmaatschap heeft de VK twee keer een intervisiebijeenkomst bijgewoond en één 
ledenvergadering. Omdat het beroep van de cliëntenvertrouwenspersoon zich ontwikkeld tot een volledig 
onafhankelijke functie heeft de VK zijn lidmaatschap aan het eind van het jaar opgezegd.



Advies- en verbeterpunten
In 2018 zijn er diverse besprekingen geweest over het functioneren van de 
gezamenlijke klachtencommissie. Tot op heden is de actieve rol van Ons 
Tweede Thuis hierbij erg klein. Zo werkt de commissie nog niet zoals in het 
reglement staat omschreven en zijn er vanuit Ons Tweede Thuis geen leden 
afgevaardigd. Het zou mooi zijn als Ons Tweede Thuis actief betrokken zou 
zijn bij de verbeterslag die deze commissie wil maken.

Met de komst van de Wet Zorg en Dwang (WZD) zal ook de onafhankelijke 
cliëntenvertrouwenspersoon zijn intrede doen. Tot op heden hebben is er 
nog weinig nagedacht over wat de komst van deze CVP betekent voor de 
organisatie.

In 2018 is gebleken dat een zeer laagdrempelige VK effectief bedraagt aan een verminderd aantal klachten 
en een hoge cliënttevredenheid. Dit is iets om erg tevreden over te zijn. Het is dan ook het voornemen om in 
2019 de laagdrempelige werkwijze verder voort te zetten en waar nodig initiatieven zoals het spreekuur uit te 
breiden.

Er moet nog goed gekeken worden naar het huidige foldermateriaal. Daarnaast is er afgesproken dat voor de 
doelgroep NAH aangepast materaal gemaakt zou worden. Dit moet nog worden opgepakt.

De activiteiten van de VK in cijfers

Geregistreerde meldingen in 2017: 46 waarvan WMO gerelateerd: 11
Geregistreerde meldingen in 2018: 21 waarvan WMO gerelateerd: 3

Aantal spreekuren op locatie in 2017: 0 cliëntcontacten/cliënten: 0/0
Aantal spreekuren op locatie in 2018: 10 cliëntcontacten/cliënten:: 31/7

Voor het verschil in cijfers zijn twee oorzaken aan te wijzen:

In 2018 waren er 2 casussen die niet naar tevredenheid van klager zijn 
opgelost. Dit heeft geresulteerd in het vertrek van 2 cliënten en daarnaast  
is er één klacht doorgezet naar de geschillencommissie zorg.

1 In 2017 werd er regelmatig geklaagd door cliënten die ambulant worden begeleidt. Dit waren 
meestal WMO cliënten.

In 2018 is heeft VK meer geïnvesteerd in laagdrempelige contacten met cliënten op 
voorzieningen waar relatief veel geklaagd wordt. Denk bijvoorbeeld aan het spreekuur, maar 
ook aan vaste bezoeken aan diverse locaties. Daarnaast zijn er terugkerende gesprekken met 
een aantal ‘vaste klagers’ die niet zijn meegeteld in de meldingen.
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