Wij zorgen ervoor als geen ander!

Klachtenreglement
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a. Zorgaanbieder
Woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus;
b. Bestuur 		

algemeen directeur;

c. Klachtencommissie
de commissie zoals bedoeld in artikel 08 van deze
			regeling;
d. Klager 		
natuurlijke persoon aan wie Alerimus gezondheidszorg
			
of maatschappelijke ondersteuning verleent of heeft
			verleend;
e. Klacht 		
			
			
			

uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten
daarvan, evenals over het nemen van een besluit, dat
gevolgen heeft voor een klager, door Alerimus of door
een persoon die voor Alerimus werkzaam is;

f. Klager 		

degene die een klacht indient;

g. Aangeklaagde 		
			

degene op wiens besluit of op wiens handelen of
nalaten de klacht betrekking heeft;

h. Inspecteur 		

de bevoegde inspecteur voor de volksgezondheid;

i. Cliëntenraad 		
			
			

de Cliëntenraad die op grond van de Wet 			
medezeggenschap cliënten zorginstellingen is ingesteld
ten behoeve van de klagers van Alerimus;

j. Zittings-commissie
			
			

de leden van de
klachtencommissie die een
bepaalde klacht behandelen;

k. Vertrouwens-persoon
			
			
		
			

degenen die binnen de 		
organisatie die Alerimus in
stand houdt, belast is met de
opvang van klachten van
klagers.l. Medewerkende
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Persoon die, al dan niet in het kader van een 					
dienstverband, werkzaamheden verricht voor Alerimus.
De begrippen genoemd bij a, c, d, e en k worden hieronder toegelicht.
a. Zorgaanbieder
Alerimus betreft de individuele rechtspersoon.
c. Klachtencommissie
De onafhankelijke commissie, die is ingesteld in het kader van de
klachtenregeling, bestaat voor locatie de Buitensluis uit:
• algemeen directeur Alerimus
• vertrouwenspersoon van locatie de Buitensluis
• afgevaardigde van de Cliëntenraad van locatie de Buitensluis.
voor locatie de Open Waard uit:
• algemeen directeur Alerimus
• vertrouwenspersoon van locatie de Open Waard
• afgevaardigde van de Cliëntenraad van locatie de Open Waard.
d. Klager
De persoon aan wie Alerimus maatschappelijke zorg of gezondheidszorg verleent
of heeft verleend.
Waar in dit reglement gesproken wordt van klager, wordt tevens bedoeld diens
vertegenwoordiger, waarbij er vanuit wordt gegaan dat er alleen door een
vertegenwoordiger kan worden geklaagd als de klager daartoe zelf niet in staat is.
e. Klacht
Een uiting van onvrede door een klager over een gedraging van Alerimus of van
de, voor Alerimus, werkzame personen of vrijwilligers,
jegens de klager.
Deze gedraging kan betrekking hebben op bijvoorbeeld de
zorg- en dienstverlening en op de bejegening, die door de
klager als onjuist of onterecht wordt ervaren.

k. Vertrouwenspersoon
De term vertrouwenspersoon, degene
die op basis van een formele benoeming
door het bestuur, belast is met de opvang
van klachten van klagers.
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Artikel 2 Wie een klacht kan indienen
2.1 Een klacht over een gedraging jegens een klager kan
worden ingediend door:
a. de betreffende klager;
b. diens wettelijke vertegenwoordiger;
c. diens gemachtigde;
d. diens zaakwaarnemer;
e. diens nabestaanden.

Artikel 3 Bij wie een klacht kan worden ingediend
3.1 Een klacht kan binnen Alerimus worden voorgelegd
aan:
a. degene op wie de klacht betrekking heeft;
b. diens leidinggevende;
c. het Bestuur;
d. de vertrouwenspersoon;
e. de klachtencommissie.
3.2 Doelstelling van de klachtenregeling:
a. het bieden van een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling
van klachten van klagers
b. het, op grond van ontvangen klachten, signaleren van structurele
tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening en/of organisatie van
Alerimus; deze signalen worden aangewend voor kwaliteitsverbetering.

Artikel 4 Hoe een klacht wordt ingediend
4.1 Een klacht kan, zowel mondeling als schriftelijk, worden ingediend bij:
• een medewerker;
• de coördinator dagelijkse zorg;
• een leidinggevende;
• het diensthoofd;
• de klachtencommissie.

Artikel 5 De medewerker en diens leidinggevende
5.1 Een medewerkende stelt degene die tegenover hem een klacht over
hem heeft geuit in de gelegenheid om de klacht met hem te bespreken. De
medewerkende betrekt anderen bij het gesprek als dit bevorderlijk is voor de
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goede afhandeling van de klacht en degene die de klacht
heeft ingediend daartegen geen bezwaar maakt.
5.2 Medewerkenden maken degene die een klacht
heeft geuit zo nodig attent op de klachtenregeling en de
vertrouwenspersoon.
Doel herhaling van klachten te voorkomen, via het
doorvoeren van verbeteringen.
5.3 Medewerkenden bespreken klachten in het team waarvan zij deel uitmaken
met als vastgelegd in procedures instructies en te implementeren in de bewuste
sector. Indien nodig kan de gedragscode worden aangepast.

7.3 De vertrouwenspersoon registreert de klachten die aan hem zijn gemeld,
de werkzaamheden die hij naar aanleiding van klachten heeft verricht
en de resultaten daarvan. Op basis van deze registratie rapporteert de
vertrouwenspersoon schriftelijk periodiek over zijn werk¬zaam¬heden en
bevindingen aan het Bestuur. De vertrouwenspersoon kan aan zijn bevindingen
aanbevelingen verbinden.
7.4 Benoeming en ontslag
Benoeming
Alerimus heeft een vertrouwenspersoon voor haar cliënten benoemd. De
benoeming geschiedt voor de duur van vier jaren met de mogelijkheid van een
éénmalige herbenoeming.

5.4 Indien een klacht over een medewerkende wordt voorgelegd aan diens
leidinggevende, stelt de leidinggevende de klager in de gelegenheid om de
klacht met hem te bespreken. De betreffende medewerkende is bij dit gesprek
aanwezig, tenzij de leidinggevende of de klager dit niet wenselijk vindt. Lid 2 en
3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op behandeling van een
klacht door een leidinggevende.

Eén en ander is vastgelegd in een overeenkomst van Alerimus met de
vertrouwenspersoon.

Artikel 6 Het Bestuur

Ontslag
Buiten het beëindigen van de werkzaamheden als vertrouwenspersoon ten
gevolge van het verstrijken van de benoemingstermijn, kan Alerimus op de
volgende gronden de vertrouwenspersoon ontslaan c.q. ontheffen van zijn/haar
functie als vertrouwenspersoon:
• Op eigen verzoek van de vertrouwenspersoon.
• Bij kennelijke ongeschiktheid voor de functie.

6.1 Het Bestuur kan klachten zelf in behandeling nemen dan wel de klager
verwijzen naar de vertrouwenspersoon.
6.2 Indien het Bestuur een klacht niet zelf behandelt, verzoekt het Bestuur de
klager hem op de hoogte te houden van het resultaat van de verdere behandeling
van de klacht.

Artikel 7 De vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft ten minste de volgende taken:
a. hij informeert klagers, medewerkenden en derden over de klachtenregeling;
b. hij adviseert degenen die overwegen een klacht in te dienen.
7.2 Het Bestuur beschrijft de taken en de werkwijze van de vertrouwenspersoon
nader in een functiebeschrijving en legt ter informatie deze voor aan de
Cliëntenraad.
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Alvorens de benoeming de instemming krijgt van de Cliëntenraad, wordt
de vertrouwenspersoon door de algemeen directeur voorgesteld aan de
Cliëntenraad tijdens de overlegvergadering van de Cliëntenraad.

De normen die worden gehanteerd bij kennelijke ongeschiktheid voor de functie
van vertrouwenspersoon zijn als volgt:
• de vertrouwenspersoon het vertrouwen van de cliënten niet meer geniet
• de vertrouwenspersoon beperkt toegankelijk is
• de vertrouwenspersoon beperkt sociaal vaardig blijkt te zijn
• de verhouding betrokkenheid/distantie onevenwichtig is
• de vertrouwenspersoon geen trends in klachten kan
signaleren/inhoudelijk niet functioneert
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7.5 Positie vertrouwenspersoon binnen Alerimus:
De vertrouwenspersoon ressorteert voor wat betreft zijn functie
als vertrouwenspersoon rechtstreeks onder de algemeen directeur.
De vertrouwenspersoon vervult zijn werkzaamheden zelfstandig en
onbevooroordeeld, conform dit reglement
De vertrouwenspersoon is gehouden tot geheimhouding van al datgene, wat
hem in zijn functioneren bekend is geworden en waarvan hij redelijkerwijs het
vertrouwelijke karakter kan vermoeden.
7.6 Beschikbaar stellen faciliteiten:
Alerimus stelt, aan de vertrouwenspersoon middelen en faciliteiten ter
beschikking, die zij redelijkerwijs nodig hebben ter vervulling van hun taken,
tenminste:
• Een ruimte in Alerimus waar zij vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren
en een ruimte waar zij hun rapportages kunnen opstellen en afgesloten
kunnen bewaren.
• Alerimus kan secretariële ondersteuning bieden bij het uitwerken van de
rapportages.
• Alerimus vergoedt de door de vertrouwenspersoon in redelijkheid gemaakte
onkosten in de uitoefening van zijn/haar functie.
7.7 Taken van de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft als taken:
• Het opvangen van een klacht;
• het luisteren naar de klacht van de klager;
• vaststellen wat de inhoud is van de klacht en wat de klager ermee wilt
bereiken;
• geven van informatie over de klachtenprocedure en de mogelijkheid om een
klacht in te dienen;
• indien de klager dit wenst, zal getracht worden door bemiddeling tot een
oplossing van de klacht te komen;
• registreren van de werkzaamheden, uitgesplitst naar opvang en
bemiddeling met vermelding van de resultaten en bevindingen;
• brengt dit verslag uit aan de algemeen directeur, en bespreekt samen
welke stappen ondernomen moeten worden en wie op de hoogte gesteld
dient te worden;
• de vertrouwenspersoon signaleert trends in de klachten en eventuele
tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening en bespreekt dit ook met
de algemeen directeur.
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7.8 Bevoegdheden van de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft, voor zover noodzakelijk voor
de vervulling van zijn taken, de volgende bevoegdheden:
• Vrije toegang tot Alerimus, daarbij rekening houdend
met de privacy en de werkzaamheden van anderen;
• het inwinnen van informatie bij Alerimus, bij
medewerkers van Alerimus en/ of bij derden, welke
noodzakelijk is voor een goede opvang en bemiddeling.
• Hierbij worden als voorwaarden gesteld, dat het inwinnen
van informatie alleen geschiedt na overleg met de klager en
met de betrokken medewerker(s) en dat ieders privacy in
acht wordt genomen;
• het desgewenst voeren van overleg met betrokkenen;
• inzage in de klagergegevens, na toestemming van klager en na overleg met
Alerimus;
• het arrangeren van gesprekken ter bemiddeling en het daarbij desgewenst
optreden als gespreksleider.
7.9 Werkwijze van de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon draagt er zorg voor regelmatig en goed bereikbaar te
zijn voor klagers. Hij maakt hiervan zowel mondeling als schriftelijk melding aan
de klagers. De vertrouwenspersoon draagt er zorg voor, dat er voor de klagers
voldoende mogelijkheden zijn om vertrouwelijk met hem te spreken. In geval
van bemiddeling beoordeelt de vertrouwenspersoon naar eigen inzicht, op welke
wijze deze zal plaatsvinden. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
• Zowel klager als betrokken medewerker stemmen in met de bemiddeling;
• de bemiddeling is erop gericht de klacht op te lossen en de relatie tussen
klager en medewerker te herstellen
• zowel klager als medewerker worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze
naar voren te brengen;
• gebeurt dit niet in elkaars aanwezigheid, dan stelt de vertrouwenspersoon
iedere partij op de hoogte van de zienswijze van de andere partij
• de privacy van de betrokken personen wordt gewaarborgd.
7.10 Beide partijen kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een door
henzelf aan te wijzen persoon, bv. een familielid/relatie van de bewoner of een
medewerkende van Alerimus.
• Binnen 14 werkdagen dient van het overleg tussen partijen
schriftelijke verslaglegging plaats te vinden en aan betrokkenen te worden
overhandigd;
• de opvang en bemiddeling van klachten worden binnen 20 werkdagen
handeld;
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• de vertrouwenspersoon verwijst een klacht naar de regionale
vertrouwenspersoon door indien:
- de vertrouwenspersoon de klacht niet zelf op kan lossen;
- de klager van oordeel is dat de bemiddeling onvoldoende resultaat
heeft opgeleverd.

9.4 Het Bestuur informeert de Cliëntenraad vooraf schriftelijk met betrekking tot
het voorgenomen besluit tot benoeming of voorgenomen ontslag van een lid van
de klachtencommissie, als bedoeld in artikel 10.

7.11 De vertrouwenspersoon verwijst een klacht naar de regionale
klachtencommissie door als:
• De klager geen bemiddeling wenst;
• De klager uitsluitend een uitspraak van de Regionale klachtencommissie wenst
over de gegrondheid van een klacht.

Artikel 10 Einde lidmaatschap klachtencommissie

Hoofdstuk 2 De klachtencommissie
Artikel 8 Klachtencommissie
8.1 Het Bestuur stelt een klachtencommissie in en draagt zorg voor de
instandhouding van deze commissie. Voorwaarden en eisen die aan de leden van
de klachtencommissie worden gesteld, staan beschreven de procedure PR 04
aanstellen klachtencommissie.
8.2 Het Bestuur ziet erop toe dat de klachtencommis¬sie haar werk¬zaamheden
verricht volgens deze regeling en het eventueel op basis van artikel 30
vastgestelde en goed-gekeurde reglement.
8.3 Het Bestuur stelt de klachtencommissie de faciliteiten ter beschikking die de
klachtencommissie voor haar werkzaamheden redelijkerwijs nodig heeft.

Artikel 9 Samenstelling klachtencommissie
9.1 De klachtencommissie heeft tenminste drie leden en ten hoogste vijf leden,
waaronder de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
9.2 Het Bestuur benoemt de leden van de klachtencommissie. Het Bestuur
benoemt de voorzitter van de klachtencommissie en diens plaatsvervanger in
functie. Personen die werkzaam zijn bij of voor Alerimus
zijn niet benoembaar tot voorzitter of plaatsvervangend
voorzitter.
9.3 Het Bestuur stelt de klachtencommissie zodanig samen
dat een deskundige en zorgvuldige beslissing op een klacht
gewaarborgd is.
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9.5 De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen
éénmaal aansluitend herbenoemd worden.

10.1 Het lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt door:
a. Het verstrijken van de zittingstermijn;
b. het besluit van betrokkene om het lidmaatschap van de commissie te
beëindigen;
c. overlijden;
d. ontslag door het Bestuur.
10.2 Het Bestuur ontslaat een lid van de klachtencommissie:
a. Als het lid de hoedanigheid verliest die bepalend was voor het besluit om hem
te benoemen;
b. op verzoek van de klachtencommissie.
10.3 In aanvulling op de in lid twee genoemde gronden kan het Bestuur
de voorzitter van de klachtencommissie tevens ontslaan, wanneer de
klachtencommissie niet werkt conform deze regeling en het reglement van de
klachtencommissie. Het bestuur ontslaat de voorzitter niet dan nadat het bestuur
de voorzitter gehoord heeft over het voornemen hiertoe.
10.4 Een verzoek zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel doet de
klachtencommissie alleen als zij van mening is, dat het betrokken lid zijn taken
verwaarloost of kennelijk ongeschikt is voor de uitoefening van zijn taken.

Artikel 11 Ambtelijk secretaris
11.1 Het Bestuur stelt de klachtencommissie een
ambtelijk secretaris ter beschikking.
11.2 Voorafgaand aan het besluit
tot aanwijzing van een ambtelijk
secretaris consulteert Het Bestuur de
voorzitter van de klachtencommissie.
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11.3 Het Bestuur stelt een functiebeschrijving van de ambtelijk secretaris vast. De
ambtelijk secretaris verricht zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van
de klachtencommissie.

Artikel 12 Indienen van een klacht
12.1 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie.
12.2 De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na
ontvangst van een klacht, een bevestiging van de ontvangst van de klacht aan de
klager. De klachtencommissie vermeldt in de ontvangstbevestiging, dat de klager
zich desgewenst kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure.
12.3 Als het voor de beoordeling van de klacht nodig is om kennis te nemen van
informatie uit het dossier van de klager, dan vermeldt de klachtencommissie dit
in de ontvangstbevestiging.
12.4 De klachtencommissie kan de klager verzoeken, binnen een door de
klachtencommissie te bepalen termijn, nadere inlichtingen te verstrekken met
betrekking tot zijn klacht.
12.5 De klachtencommissie kan de klager vragen om aan te tonen, dat hij
bevoegd is om een klacht in te dienen.
12.6 De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na
ontvangst van een klacht, een kopie van de klacht aan de aangeklaagde. De
klachtencommissie kan de aangeklaagde in de gelegenheid stellen om, binnen
een door de klachtencommissie te bepalen termijn, schriftelijk te reageren op de
klacht. De klachtencommissie vermeldt in de begeleidende brief bij de klacht, dat
de aangeklaagde zich kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure.

Artikel 14 Bevoegdheid van de commissie
14.1 De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt of de klachtencommissie
bevoegd is om van een klacht kennis te nemen. Indien dit naar zijn oordeel niet
het geval is, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd, uiterlijk binnen vijf dagen
aan de klager mee.
14.2 De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de
voorzitter, zoals bedoeld in lid 1, schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit.
14.3 Een bezwaar, zoals bedoeld in het tweede lid, wordt beoordeeld door de
voorzitter van de klachtencommissie samen met twee door hem aan te wijzen
leden van de klachtencommissie. Hun beslissing over het bezwaar delen zij
binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de klager mede.

Artikel 15 Ontvankelijkheid van de klacht
15.1 De voorzitter van de klachtencommissie kan een klacht niet-ontvankelijk
verklaren als:
a. Dezelfde klacht van dezelfde klager reeds door de klachtencommissie is
behandeld;
b. de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is.
15.2 Indien de voorzitter van de klachtencommissie een klacht niet-ontvankelijk
verklaart, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager.
15.3 De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de
voorzitter, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, schriftelijk bezwaar
maken tegen dat besluit.

12.7 Indien de klacht niet wordt ingediend door de klager of iemand die de klager
daartoe gemachtigd heeft, is de klacht niet ontvankelijk zie artikel 15,1 sub b.

15.4 Een bezwaar zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel wordt beoordeeld
door de voorzitter van de klachtencommissie samen met twee door hem aan te
wijzen leden van de klachtencommissie. Hun beslissing over het bezwaar delen zij
binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de klager mede.

Artikel 13 Termijn van behandeling

Artikel 16 Melding maatregelen

13.1 De klachtencommissie doet binnen twee maanden na ontvangst van de
klacht uitspraak. Bij dreigende overschrijding van deze termijn van tenminste
twee weken, informeert de klachtencommissie de klager, de aangeklaagde en
Alerimus hierover schriftelijk met vermelding van de redenen en van de termijn
waarbinnen zij alsnog een uitspraak tegemoet kunnen zien.

16.1 Alerimus deelt de klager, de betrokken mede-werkende, de
vertrouwenspersoon, binnen 20 werkdagen schriftelijk mee of er maatregelen
zullen worden genomen, en zo ja, welke. Bij afwijking van deze termijn
doet Alerimus hiervan gemotiveerd mededeling aan de betrokkenen, onder
vermelding van de termijn waarbinnen de Alerimus zijn standpunt aan hen
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kenbaar zal maken, behoudens indien naar aard of
omvang van de klacht(en) zodanig ernstig zijn, dat snel
(preventief /correctief) handelen door het bestuur
noodzakelijk wordt geacht.
16.2 Afwijking van de maatregelen, dient door Alerimus
te worden gemotiveerd.
16.3 De (voorzitter van) de klachtencommissie verzoekt
Alerimus om binnen een door hem te bepalen termijn de klachtencommissie
schriftelijk te informeren over zijn bevindingen en eventuele maatregelen naar
aanleiding van de melding.

18.3 Een persoon op wie een klacht rechtstreeks betrekking heeft, is niet
benoembaar tot lid van de zittingscommissie die de klacht zal behandelen.
18.4 Een lid van de klachtencommissie kan benoeming in een zittingscommissie
weigeren, als hij naar zijn mening onvoldoende in staat is om onpartijdig te
oordelen over de betreffende klacht.
18.5 De secretaris informeert de klager en de aangeklaagde binnen een door de
voorzitter vastgestelde termijn over de samenstelling van de zittingscommissie.

Artikel 19 Wraking

16.4 De melding aan het bestuur heeft geen schorsende werking op de
behandeling van de klacht door de klachtencommissie.

19.1 Zowel de klager als de aangeklaagde kan, binnen een door de voorzitter
vastgestelde termijn, gemotiveerd bezwaar maken tegen de samenstelling van de
zittingscommissie.

Artikel 17 Melding aan de Inspectie

19.2 De zittingscommissie beslist over bezwaren tegen haar samenstelling.

17.1 Indien de klachtencommissie niet is gebleken, dat het bestuur maatregelen
heeft getroffen naar aanleiding van een melding zoals bedoeld in artikel 16 meldt
de klachtencommissie deze klacht aan de inspecteur.

19.3 Als een bezwaar gegrond wordt verklaard, trekt het betreffende
commissielid zich terug en benoemt de voorzitter een ander lid van
klachtencommissie tot lid van de zittingscommissie. Als het de voorzitter betreft,
treedt diens plaatsvervanger in zijn plaats. Artikel 18, vierde lid van deze regeling
is van overeenkomstige toepassing.

17.2 Voorafgaand aan de melding zoals bedoeld in het eerste lid stelt de
klachtencommissie het bestuur, de klager en de aangeklaagde op de hoogte van
haar voornemen een klacht te melden.

Artikel 20 Onderzoek

17.3 Voor zover het de gegevens van de klager betreft, anonimiseert de
klachtencommissie een klacht die zij meldt aan de inspecteur.

20.1 De klachtencommissie kan medewerkers van Alerimus verzoe¬ken
inlichtingen te verstrekken ter zake van hetgeen waarover is geklaagd.

17.4 De klachtencommissie deelt het bestuur, de klager en de aangeklaagde,
schriftelijk mee, dat zij een melding heeft gedaan aan de inspecteur.

20.2 Medewerkenden van Alerimus zijn gehouden hun medewerking te verlenen
aan de werkzaamheden van de klachtencommissie voorzover dit redelijkerwijs
van hen gevergd kan worden.

Artikel 18 Zittingscommissie
18.1 Een klacht wordt behandeld door een door de voorzitter per klacht samen
te stellen zittingscommissie. Deze bestaat uit tenminste drie leden van de
klachtencommissie, onder wie de voorzitter of diens plaatsvervanger.
18.2 De voorzitter stelt de zittingscommissie zodanig samen, dat een deskundige
en zorgvuldige beslissing over de klacht is gewaarborgd.
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20.3 De klachtencommissie kan zich, na voorafgaande
toestemming van het bestuur, laten adviseren door
deskundigen. De kosten daarvan komen voor rekening van
Alerimus.
20.4 Klager/klager dient vooraf schriftelijke toestemming
te verlenen voor inzage van dossiers door leden
klachtencommissie, ingehuurde derden (deskundigen)
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en andere genoemde betrokkenen. Zo dienen ingehuurde derden ook een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen (zie ook art. 25)

Artikel 21 Hoorzitting
21.1 De zittingscommissie kan besluiten een hoorzitting te houden ten einde de
klager en de aangeklaagde gelegenheid te geven hun standpunten mondeling toe
te lichten.
21.2 Indien de klacht betrekking heeft op een klager die verblijft in één van de
locaties die door Alerimus in stand worden gehouden, vindt de hoorzitting daar
plaats, tenzij de zittingscommissie anders beslist.
21.3 In de regel worden partijen in elkaars aanwezigheid gehoord tijdens de
hoorzitting. Op gemotiveerd verzoek van de klager of de aangeklaagde kan de
zittingscommissie hen afzonderlijk horen
21.4 Indien de klager en de aangeklaagde afzonderlijk worden gehoord, draagt de
zittingscommissie zorg voor een verslag van het besprokene. Dit verslag brengt
de zittingscommissie ter kennis van de partij die niet aanwezig was tijdens het
horen en geeft deze de gelegenheid om binnen een door de zittingscommissie te
bepalen termijn te reageren.

Artikel 22 Stopzetting behandeling van de klacht
22.1 Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt.
De klager kan de klacht intrekken door schriftelijk te kennen geven, dat hij geen
verdere behandeling van de klacht door de klachtencommissie wenst. Als de
commissie een klacht om deze reden niet verder behandelt, deelt de commissie
dit mee aan de aangeklaagde, Alerimus en de klager.

Artikel 23 Uitspraak klachtencommissie
23.1 De uitspraak van de klachtencommissie strekt tot ongegrondverklaring van
de klacht dan wel gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht.
De zittingscommissie beslist met gewone meerderheid van stemmen over de
vaststelling van een uitspraak.
23.3 In iedere uitspraak beschrijft de klachtencommissie:
a. De klacht waarop de uitspraak betrekking heeft;
16

b. de standpunten van de klager en de aangeklaagde;
c. de wijze waarop de klachtencommissie de klacht behandeld heeft;
d. het oordeel van de klachtencommissie en de motivering daarvan;
e. de namen van de leden die de uitspraak vastgesteld hebben;
f. de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan;
g. eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie.
23.4 Uitspraken van de klachtencommissie worden ondertekend door de
voorzitter van de klachtencommissie.
23.5 De klachtencommissie stuurt iedere uitspraak over een klacht aan:
a. De klager;
b. de betrokken klager;
c. indien deze niet zelf de klager is;de aangeklaagde;
d. het bestuur.

Artikel 24 Oordeel van het Bestuur
24.1 Het bestuur deelt binnen een maand na dagtekening van de uitspraak van
de klachtencommissie over een klacht aan de klager, aan de aangeklaagde en
aan de klachtencommissie schriftelijk mee of het bestuur naar aanleiding van die
beslissing maatregelen zal nemen en zo ja, welke.
24.2 Bij afwijking van deze termijn deelt Alerimus dit gemotiveerd mee aan de
klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie. Het bestuur vermeldt daarbij
de termijn waarbinnen het standpunt alsnog aan hen kenbaar zal maken.

Artikel 25 Geheimhouding
25.1 De leden van de klachtencommissie en de ambtelijk secretaris zijn verplicht
om informatie die zij in het kader van de uitoefening van hun functie verkrijgen
en waarvan zij het vertrouwelijke
karakter
kennen of redelijkerwijs moeten
vermoeden,
geheim te houden, behoudens
voor
zover een wettelijk voorschrift
tot bekendmaking verplicht of
uit hun taak bij de uitvoering van
de Wet Klachtenrecht Cliënten
Zorgsector (WKCZ) de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.
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Artikel 26 Archivering en bewaartermijn
klachtendossier
26.1 De klachtencommissie bewaart alle bescheiden
met betrekking tot een klacht in een dossier. Een
dossier wordt maximaal vijf jaar bewaard. Hierna wordt
het papieren dossier vernietigd. Digitale stukken die
betrekking hebben op het dossier worden verwijderd uit
het bestand. Het papieren dossier en het digitale dossier worden behandeld als
vertrouwelijke documenten.

30.2 Het bestuur geeft in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
aan wat zijn doelstellingen, inspanningen en resultaten ten aanzien van klachten
zijn en de wijze waarop zijn organisatie omgaat met klachten.
30.3 De klachtencommissie is bevoegd haar werkzaamheden nader te regelen
in een door haar op te stellen reglement. Besluiten tot vaststelling en wijziging
van dit reglement treden niet in werking dan nadat het bestuur daaraan zijn
goedkeuring heeft gegeven.

26.2 Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van
de klager bewaard.

Het bestuur onthoudt haar goedkeuring aan besluiten die strijdig zijn met de
wetgeving, met deze regeling of met de binnen de organisatie, die Alerimus
in stand houdt, geldende regelingen. Bij goedkeuring c.q. het onthouden van
goedkeuren geldt het adviesrecht van de Cliëntenraad.

Artikel 27 Beroepsmogelijkheid

Artikel 31 Wijze van openbaarmaking klachtenregeling

27.1 De klager, de aangeklaagde en Alerimus kunnen binnen zes weken na dagtekening van een uitspraak van de klachtencommissie over een klacht daartegen
in beroep gaan bij de Landelijke Beroepscommissie Klachten.

31.1 Het bestuur maakt deze regeling, binnen tien dagen nadat deze is
vastgesteld, openbaar op een wijze die in de instelling gebruikelijk is, onder
vermelding van het adres waar een klacht kan worden ingediend.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

31.2 Afschriften van deze regeling worden onder meer ter beschikking gesteld
aan de door Alerimus ingestelde Cliëntenraden.

Artikel 28 Overige klacht- en meldmogelijkheden
28.1 Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere
instanties onverlet.

Artikel 29 Kosten

31.3 Deze regeling wordt ter inzage gelegd voor klagers en anderen die om
inzage ver-zoeken. Van de terinzagelegging wordt mededeling gedaan op de in
de organisatie die Alerimus in stand houdt gebruikelijke wijze. Desgewenst wordt
een kopie van deze regeling verstrekt aan klagers.

Artikel 32 Evaluatie

29.1 Voor de behandeling van klachten worden geen kosten in rekening gebracht
aan de klager of de aangeklaagde.

Artikel 30 Jaarverslag en reglement
30.1 De klachtencommissie brengt jaarlijks voor 1 april van het kalenderjaar
volgend op het verslagjaar een geanonimiseerd verslag uit van haar
werkzaamheden aan het bestuur. Daarin beschrijft de commissie het aantal en de
aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten en de strekking van
de oordelen en aanbevelingen van de klachtencommissie.
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32.1 Het bestuur evalueert deze klachtenregeling binnen twee jaar na
inwerkingtreding en vervolgens zo vaak als het
bestuur dit wenselijk vind.
32.2 Het bestuur betrekt bij iedere evaluatie
ten minste de klachtencommissie, de
vertrouwenspersoon, de ondernemingsraad en de
Cliëntenraad.
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Artikel 33 Onvoorziene omstandigheden

Hoofdstuk 4 BOPZ-klachten

33.1 In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de
klachtencommissie voorzover het de bevoegdheden van de klachtencommissie
betreft. In overige onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.

BOPZ-klachten

Zonodig na raadpleging van de Cliëntenraad, indien de aard van de
omstandigheid daartoe aanleiding geeft.

Dit zijn klachten die gaan over beslissingen om dwangmiddelen of maatregelen
toe te passen. Bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen tegen uw wil of
separatie. Ook als u vindt dat u ten onrechte wilsonbekwaam bent verklaard of u
bent het niet eens met het behandelplan, kunt u een klacht indienen.

Artikel 34 Overgangsbepaling

Het betreft klachten van – over:

34.1 Klachten die op het moment van inwerkingtreding van deze regeling zijn
ingediend, worden behandeld op basis van de klachtenregeling, zoals die gold op
het moment waarop de klacht werd ingediend.

• De cliënt die niet in staat zich een oordeel te vormen over inzorgname (art.60
inzorgname ofwel “geen bereidheid/geen bezwaar”).

34.2 De zittingstermijn van degenen die lid zijn van de klachtencommissie op het
moment waarop deze regeling in werking treedt, eindigt op het moment waarop
deze geëindigd zou zijn op grond van de klachtenregeling die gold, voordat deze
klachtenregeling in werking trad.
Deze leden kunnen eenmaal aansluitend worden herbenoemd voor een termijn
van drie jaar.

Artikel 35 Vaststelling en wijziging regeling
35.1 Deze regeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur
in overleg met het managementteam.
35.2 Voorgenomen besluiten tot wijziging van deze regeling legt het bestuur ter
advisering voor aan de klachtencommissie.
35.3 Voorgenomen besluiten tot vaststelling of wijziging van deze regeling legt
het bestuur ter advisering voor aan de Cliëntenraad
en ter instemming voor aan de ondernemingsraad.

Artikel 36 Datum van inwerkingtreding
36.1 Het reglement is in werking getreden op 15
januari 2004.
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• De cliënt die onvrijwillig in zorg wordt genomen. De cliënt wordt dan
opgenomen worden met, aanvullend op de CIZ-indicatie, een Rechterlijke
Machtiging (RM) of een InBewaringStelling (IBS).
NB. De Wet BOPZ is niet van toepassing bij vrijwillige inzorgname.

Klachtenprocedure BOPZ- klachten
BOPZ-klachten kunnen worden ingediend door :
a. de cliënt op wie de beslissing betrekking heeft waartegen de klacht is gericht;
b. de echtgenoot van de cliënt, tenzij de cliënt en
zijn echtgenoot van tafel en bed gescheiden zijn;
c. degene met wie de cliënt een geregistreerd
partnerschap is aangegaan;
d. degene met wie de cliënt een duurzame
gemeenschappelijke huishouding heeft;
e. alle andere meerderjarige bloedverwanten van
de cliënt in de rechte lijn;
f. broers en zussen van de cliënt;
g. de voogd, curator of mentor van de cliënt;
h. elke ander cliënt die in dezelfde locatie verblijft
als de cliënt op wie de klacht betrekking heeft.
BOPZ-klachten zullen door Alerimus worden voorgelegd
aan- of kunnen rechtstreeks door cliënt of persoon met
bevoegdheid (b. t/m h.) voorgelegd worden aan een
externe klachtencommissie.
21

De klachtenregeling en het adres van de BOPZklachtencommissie kunt u bij de algemeen directeur van
Alerimus opvragen.

Bijlage 1 Het reglement van de Landelijke
Beroepscommissie Klachten
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. Aangeklaagde
Degene tegen wie de klacht zich richt. Dit is de persoon – Alerimus zelf
of een voor deze werkzame persoon – die direct betrokken was bij of die
verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen de klager in zijn klacht aan de orde
stelt.

7. Hoor en wederhoor
Het principe waarbij elke bij een klacht betrokken partij (klager en aangeklaagde)
de mogelijkheid krijgt zijn standpunt kenbaar te maken, op het standpunt van
de andere partij kan reageren en tevens kan beschikken over de informatie of
stukken waarop een eventueel oordeel is gebaseerd.
8. Klacht
Elk naar voren gebracht bezwaar tegen het handelen of functioneren van een
zorgaanbieder, komende van de gebruiker van deze zorgaanbieder.
9. Klachtenbehandeling
Het onderzoeken en beoordelen van een klacht, leidend tot een uitspraak. Deze
uitspraak is een advies en heeft derhalve geen juridisch afdwingbare gevolgen.
10. Klachtenbemiddeling
Een methode om met inzet van een neutrale en onpartijdige persoon een conflict
of bestaande onvrede van de klager tot een oplossing te brengen.

2. Appellant
De klager, de aangeklaagde of Alerimus die in beroep komt van de uitspraak van
de klachtencommissie.

11. Klachtencommissie
Een door Alerimus ingestelde onafhankelijke instantie die volgens de vereisten
van de WKCZ en/of wet Bopz komt tot een onderzoek en oordeel van de klacht.

3. Beroepscommissie
Een door het bestuur van ActiZ en Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC)
ingestelde commissie voor de behandeling van klachten in beroep, genaamd
Landelijke Beroepscommissie Klachten voor thuiszorg, verzorgingshuizen en
verpleeghuizen (LBK).

12. Klager
Een klager dan wel namens de klager zijn vertegenwoordiger, zijn naast
staande(n) of nabestaande(n) die een klacht naar voren brengt.

4. Klager
Een natuurlijk persoon die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft
gemaakt van het zorgaanbod van Alerimus.
5. Cliëntenraad
De raad die op basis van de Wet Medezeggenschap Klagers Zorginstellingen
(WMCZ) is ingesteld.
6. Gegrond en ongegrond
Het oordeel dat de klachtencommissie op basis van haar onderzoek en voorzien
van een motivering, per klachtonderdeel formuleert. Een klachtonderdeel
is gegrond als de klager in het gelijk wordt gesteld. Een klachtonderdeel is
ongegrond als de klager niet in het gelijk wordt gesteld.
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13. Uitspraak
Een schriftelijke weergave van de ingediende klachten, de gevolgde procedure, de
verzamelde standpunten en feiten, het gemotiveerde oordeel alsmede eventuele
aanbevelingen van de klachtencommissie.
14. Verweerder
De persoon of zorgaanbieder tegen wie beroep
wordt ingesteld.
15. Zorgaanbieder
Alerimus is de rechtspersoon die, eventueel met
anderen, een instelling voor zorgverlening in stand
houdt en lid is van ActiZ. Alerimus wordt in het kader
van deze klachtenregeling vertegenwoordigd door
het bestuur/directie.
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Artikel 2 Instellen van de beroepscommissie
1. Het bestuur van ActiZ en het bestuur van de Landelijke
Organisatie Cliëntenraden (LOC) dragen gezamenlijk zorg
voor het bestaan van een beroepscommissie.
De beroepscommissie wordt als volgt samengesteld:
a. Een voorzitter, zijnde jurist bij voorkeur afkomstig uit de rechterlijke macht;
deze wordt benoemd door ActiZ en de LOC tezamen;
b. twee leden worden benoemd door ActiZ;
c. twee leden worden benoemd door de LOC.
2. Tevens wordt op gelijke wijze voor de voorzitter en elk lid een plaatsvervanger
benoemd.De benoeming van de leden en plaatsvervangend leden geschiedt
voor een periode van drie jaar. Zij kunnen voor twee aansluitende perioden van
drie jaar worden herbenoemd. Voor de benoeming en herbenoeming geldt een
benoemingsreglement.
3. De beroepscommissie draagt zorg voor registratie van de ontvangen klachten
in beroep en van de gedane uitspraken volgens nader door haar te bepalen
regels, en zal jaarlijks vóór 1 juni verslag van haar werkzaamheden over het
voorgaande jaar publiceren en toezenden aan het bestuur van ActiZ, de LOC en
voorts aan anderen, die naar haar mening daarvoor in aanmerking komen.
4. De leden en de plaatsvervangende leden van de beroepscommissie ontvangen
van ActiZ een vooraf overeengekomen vacatiegeld en een vergoeding van
gemaakte reis- en verblijfkosten. De te raadplegen deskundigen ontvangen van
ActiZ een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Artikel 3 Aanmelding van een klacht
1. De appellant kan binnen zes weken na ontvangst van de uitspraak van de
klachtencommissie schriftelijk in beroep gaan bij de Landelijke Beroepscommissie
Klachten:
a. Wanneer hij zich niet kan verenigen met de uitspraak van de
klachtencommissie.
b. als hij van mening is dat Alerimus in de reactie op een uitspraak van de
klachtencommissie, niet passend op de betreffende uitspraak heeft
gereageerd;
c. als Alerimus niet binnen een maand schriftelijk heeft gereageerd op de
uitspraak van de klachtencommissie;
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d. als een klager van mening is dat een bij de (klachtencommissie van de)
zorgaanbieder ingediende klacht niet wordt behandeld of onjuist wordt
behandeld. De beroepscommissie neemt in een dergelijk geval contact op met
Alerimus en de klachtencommissie en beslist vervolgens over het al dan niet
in behandeling nemen van de klacht.
2. De beroepscommissie stuurt direct na ontvangst van het beroep een
bevestiging van de ontvangst van het beroep aan appellant en verweerder.

Artikel 4 Behandeling van het beroep door de beroepscommissie
1. De beroepscommissie verzamelt alle voor de behandeling van de
klacht relevante stukken en stuurt deze aan appellant en verweerder. De
beroepscommissie stelt appellant en verweerder in de gelegenheid schriftelijk te
reageren.
2. De beroepscommissie stelt vervolgens een datum vast waarop de hoorzitting
plaats-vindt. De beroepscommissie stelt zowel de appellant als verweerder
in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op de klacht in een
zitting van de beroepscommissie. De beroepscommissie nodigt de bij de klacht
betrokken partijen uit en vermeldt de namen en functie van de leden van de
beroepscommissie die het beroep zullen behandelen, alsmede de plaats waar de
zitting zal worden gehouden. Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord
tenzij één der partijen hiertegen bezwaar maakt of de beroepscommissie
goede redenen heeft om dit niet wenselijk te achten. In dat geval worden
partijen afzonderlijk gehoord en wordt van het horen een verslag gemaakt dat
aan de wederpartij ter kennis wordt gebracht met de mogelijkheid hierop te
reageren. Alerimus laat zich ter zitting vertegenwoordigen door medewerkers
die inhoudelijk op de hoogte zijn. De beroepscommissie kan besluiten dat in
voorkomende gevallen schriftelijke toelichtingen voldoende zijn.
3. De beroepscommissie biedt appellant en verweerder tijdens de behandeling
van het beroep inzage in en afschrift van stukken waarop zij haar oordeel (mede)
zal baseren.
4. De beroepscommissie ziet het klagersdossier alleen in als en voorzover dit
te beoordeling van het beroep noodzakelijk is. De beroepscommissie stelt de
appellant (klager) of verweerder (klager) op de hoogte van het gebruik van het
dossier en vraagt hiervoor om een gerichte machtiging.
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5. De beroepscommissie bestaat ter zitting uit een voorzitter (lid van de
beroepscommissie), die op geen enkele wijze gelieerd is aan Alerimus en bij
voorkeur uit een lid dat het werkveld vertegenwoordigt waarop de klacht
betrekking heeft en een lid dat op voordracht van de LOC is benoemd.

12. De appellant kan zijn beroep schriftelijk intrekken tijdens de procedure.
De behandeling door de beroepscommissie wordt hierop gestaakt. De
beroepscommissie stuurt in dat geval op basis van de voorgelegde feiten een
afsluitend bericht naar appellant en verweerder.

Behandeling van het beroep door minder dan drie leden, namelijk een voorzitter
en twee leden, leidt tot een nietige uitspraak.

13. De appellant en verweerder kunnen bezwaar maken tegen deelneming
van een lid van de beroepscommissie aan de behandeling van het beroep. Het
bezwaar moet schriftelijk worden gemotiveerd. De beroepscommissie beoordeelt
het bezwaar. Indien de beroepscommissie het bezwaar juist acht, neemt de
plaatsvervanger de behandeling van het beroep over.

6. Elk lid van de beroepscommissie en voorts een ieder die bij de behandeling
van het beroep wordt betrokken is tot geheimhouding verplicht ten aanzien
van gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of vermoedt tenzij
een wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of de noodzaak tot
bekendmaking hieruit voortvloeit.
7. De beroepscommissie deelt partijen en overige bij het beroep betrokkenen
voorafgaand aan elke behandeling van het beroep deze plicht mee.
8. Alerimus verstrekt aan de beroepscommissie tijdig, voor de datum van
behandeling ter zitting, de gevraagde en de verder voor de behandeling van het
beroep relevante informatie.
9. De beroepscommissie heeft de mogelijkheid ten behoeve van de behandeling
van het beroep deskundigen te raadplegen. De beroepscommissie zoekt
hiertoe een aantal vaste deskundigen aan, zodanig dat de beroepscommissie
een deskundige kan raadplegen op het terrein van elk van de werkvelden
van Alerimus. De wijze waarop raadpleging plaats vindt wordt aan de
beroepscommissie overgelaten. Indien het vanwege de raadpleging noodzakelijk
is informatie over de klager aan de deskundige te verstrekken, wijst de
beroepscommissie de te raadplegen deskundige vooraf op het bepaalde omtrent
geheimhouding in artikel 4 lid.
10. De beroepscommissie vraagt tevoren aan appellant/klager schriftelijk
toestemming voor het inzien van het dossier door
de deskundige. De rapportage van de deskundige(n)
aan de beroepscommissie is ter inzage aan
appellant en verweerder.
11. De appellant en de verweerder kunnen
zich bij de behandeling van het beroep laten
vertegenwoordigen, en/of zich laten bijstaan door
een adviseur of deskundige.
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14. Een lid van de beroepscommissie dient zich terug te trekken, indien zijn
onpartijdig-heid niet is gewaarborgd. De plaatsvervanger treedt in diens plaats.
15. Aan appellant en verweerder worden geen kosten voor de indiening
en behandeling van het beroep in rekening gebracht. De kosten van een
vertegenwoordiger, en/of een adviseur of deskundige zijn voor rekening van
degene, die de vertegenwoordiger, adviseur of deskundige heeft ingeschakeld.

Artikel 5 Uitspraak van de beroepscommissie
Binnen zes weken na ontvangst van het beroep neemt de beroepscommissie één
van de volgende beslissingen:
a. de appellant of het beroep is niet-ontvankelijk;
b. de beroepscommissie is onbevoegd om het beroep in behandeling te nemen;
c. het beroep is ongegrond;
d. het beroep is geheel of gedeeltelijk gegrond.
2. Indien de beroepscommissie oordeelt dat het beroep of appellant niet
ontvankelijk is of de beroepscommissie niet bevoegd is van het beroep kennis te
nemen, kan zij bij haar beslissing een advies aan appellant geven gericht op de
mogelijkheid de klacht bij de meer aangewezen instantie in te dienen.
3. Indien de beroepscommissie voorziet dat de termijn van zes weken genoemd
in lid 1 te kort is, deelt de beroepscommissie schriftelijk en gemotiveerd aan
appellant en ver-weerder mee waarom de behandeling van het beroep meer tijd
vergt. Tevens deelt de beroepscommissie mee op welke termijn zij een beslissing
zal nemen. Deze termijn kan maximaal nog één maal de reglementaire termijn
zijn.
4. De beroepscommissie kan aanbevelingen doen aan Alerimus.
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5. Met betrekking tot klachten die een aansprakelijkstelling inhouden spreekt
de beroepscommissie zich uitsluitend uit over de gedraging die tot de
aansprakelijkstelling heeft geleid en niet over de aansprakelijkheid zelf.

Klachtencommissies

6. De beslissing wordt door de beroepscommissie gemotiveerd en schriftelijk
meegedeeld aan appellant en verweerder. Een kopie hiervan wordt aan de
klachtencommissie gezonden.

Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 – 310 53 10 (ma. t/m vr. 09.00 – 17.00 uur)
of Online: http://www.degeschillencommissie.nl/home

7. Als de beroepscommissie constateert dat een klacht een ernstige situatie
betreft die een structureel karakter heeft waarbij sprake is van onverantwoorde
zorg wijst de beroepscommissie Alerimus hierop.
Indien de beroepscommissie vervolgens vaststelt dat Alerimus geen maatregelen
heeft getroffen meldt de beroepscommissie dit aan de Inspectie voor de
Gezondheidszorg.

Geschillencommissie

In dat geval is de Procedure Geschillencommissie van toepassing.
Regionale Externe Klachtencommissie Drechtsteden
In dat geval is het Klachtenreglement Regionale Externe Klachtencommissie
Drechtsteden voor VVT van toepassing.

Bijlage 2
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon Alerimus, locatie de Open Waard
De heer T. van Esch
Deel 8
3262 CP Oud-Beijerland
0186 613251
E-mail: t.vanesch@hetnet.nl
Vertrouwenspersoon Alerimus, locatie de Buitensluis
De heer J. van der Waal
U kunt in contact komen met de heer van der Waal via onze
coördinatoren dagelijkse zorg. Zij zorgen dat uw klacht wordt
doorgespeeld waarna de heer van der Waal contact met u
zal opnemen.

Postadres:
Secretariaat Externe Klachtencommissie Drechtsteden
Postbus 1494
3300 BL Dordrecht
Tel. 078 – 617 25 35

Bijlage 3
KLACHTENBEHANDELING
Iedere cliënt of afnemer van diensten van Alerimus, wordt op zijn tijd geconfronteerd
met zaken die door hem/haar als vervelend worden ervaren.
In eerste instantie zult u zelf proberen een oplossing te zoeken of u zult misschien
samen met een medewerkende trachten iets aan het probleem te doen.
Echter, wanneer uw klacht van dien aard is dat u, uiteraard met behoud van uw
privacy, uw klacht kenbaar wilt maken, dan kunt u, door het invullen van bijgaand
formulier, uw klacht indienen bij de directie en/of het managementteam.
Iedere klacht zullen wij behandelen als een bijdrage aan het verbeteren van ons
kwaliteitssysteem. Alle klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Indien een verdere toelichting op uw klacht noodzakelijk is, zal er contact met u
worden opgenomen.
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Binnen zeven dagen ontvangt u schriftelijk bericht van de directie over de wijze
waarop met uw klacht is omgegaan.
Hieronder staan de door u te nemen stappen voor het invullen van het
“Klachtenformulier”.
1. De omschrijving en aard van uw klacht zo duidelijk mogelijk invullen op het
formulier.
2.Het ingevulde formulier kunt u in een gesloten enveloppe aanbieden bij de
receptie ter attentie van de directie en/of het managementteam.
3.Binnen zeven dagen ontvangt u schriftelijk bericht van de directie, waarin
duidelijk wordt aangegeven hoe de verdere procedure in zijn werk gaat.

FORMULIER VOOR KLACHTENBEHANDELING
Datum:
Klacht ingediend door:
Naam:………………………………………………………………….................
Adres:………………………………………………………………….................
Woonplaats:…………………………………………………………..……........
Telefoon:……………………………………………………………..…..............
Intern / extern*
Beschrijving van de Klacht:
…………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………….
Vermoedelijke oorzaak:
…………………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………….…..
Onderstaande niet in te vullen door klager.
Onderzocht door:
Directe actie:
Door:
Actie langere termijn:
Door:
Uiterlijk gereed:
Controle juiste werking maatregelen:
Door:
Datum:
* doorhalen wat niet van toepassing is.
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Woon-, zorg- en dienstencentrum bestaande uit locatie de Buitensluis in Numansdorp
en locatie de Open Waard in Oud-Beijerland
Postbus 7332
3200 AC Numansdorp
tel. 0186 659 659
fax. 0186 654 940
info@alerimus.nl
www.alerimus.nl

Deze folder is tot stand gekomen in augustus 2016, HKZ-norm 3.3. Er kunnen veranderingen zijn geweest op het moment dat u deze folder ontvangt. Aan tekst in deze folder
kunnen geen rechten worden ontleend.

De Buitensluis

Het Buiten van Open Waard

Bernhardstraat 25
3281 BC
Numansdorp

Polderlaan 5
3261 ZA
Oud-Beijerland
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