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In deze brochure wordt u geïnformeerd
over de klachtenprocedure van
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De
volledige klachtenprocedure en het
reglement van de klachtencommissie
kunt u opvragen via www.zgijv.nl/
klachten of bij uw Eerst Verantwoordelijk
Verzorgende. Via de hiervoor genoemde
website kunt u tevens de website van
klachtencommissie Signalis, de
onafhankelijke klachtencommissie voor
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Driezorg en
Viattence, bezoeken.
 
Wat zijn klachten?
Een klacht is elke uiting van onvrede van u
of uw relatie aan een medewerker van
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. We spreken
van een formele klacht als door u of de
organisatie de klachtencommissie wordt
ingeschakeld voor behandeling van uw
klacht.

Hoewel het jammer is als u als cliënt van
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht niet tevreden
bent, is tegelijkertijd uw uiting van
onvrede of klacht voor Zonnehuisgroep
IJssel-Vecht een kans om de zorgverlening
die wij bieden te evalueren en te
verbeteren. Hierdoor kunnen wij u als
cliënt nog beter van dienst zijn.
 
Wat kunt u doen als u ergens niet
tevreden over bent?
Als u ergens niet tevreden over bent, kunt
u dit bespreken met een van de
medewerkers. Onze medewerkers zullen 

met u proberen de oorzaak van uw
onvrede weg te nemen, waarmee het
probleem als het goed is is opgelost. Lukt
dat niet of wilt u uw onvrede bespreken
met een leidinggevende? Dan kunt u
contact opnemen met de leidinggevende
van uw afdeling, buurt of locatie. Die zal
dan in- en na overleg met u proberen de
oorzaak weg te nemen.
 
Lukt ook dat niet of hebt u desondanks
behoefte om uw onvrede te bespreken
met de Raad van Bestuur, dan kunt u dat
aangeven. Vervolgens zal de Raad van
Bestuur uw uiting van onvrede met u
bespreken en proberen op te lossen. Lukt
ook dat niet, dan kunt u uw klacht
indienen bij klachtencommissie Signalis.
Op dat moment wordt er niet meer
gesproken over een ‘uiting van onvrede’
maar over een ‘formele klacht’.
 
Indien u na behandeling door de
klachtencommissie in beroep wilt gaan
tegen de uitspraak van de
klachtencommissie, dan kunt u uw klacht
indienen bij de landelijke
Geschillencommissie Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg (VVT). Zodra een
leidinggevende bij de behandeling van uw
uiting van onvrede wordt betrokken
(doordat u naar haar/hem bent
doorverwezen of omdat u zelf de
leidinggevende hebt ingeschakeld), zal de
leidinggevende de uiting van onvrede
registreren. Alle registraties geven
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht inzicht
waarin zij zich verbeteren moet.



Samengevat
Indien u niet tevreden bent kunt u dit in
eerste instantie bespreken met een
medewerker, vervolgens met een
leiddinggevende en daarna met de Raad
van Bestuur. Indien u wilt kunt u uw klacht
(we spreken dan van een formele klacht)
ook indienen bij de onafhankelijke
klachtencommissie Signalis.
 
Behandeling van formele klachten
De behandeling van formele klachten door
de klachtencommissie gaat als volgt:

1. Een klacht dient (duidelijk omschreven)
schriftelijk te worden ingediend bij de
klachtencommissie of door middel van het
elektronisch klachtenformulier via de
website van Klachtencommissie Signalis;

2. De klachtencommissie stuurt binnen
tien werkdagen een ontvangstbevestiging;

3. De klachtencommissie meldt klachten
zo spoedig mogelijk mondeling aan de
Raad van Bestuur als deze mogelijk
betrekking heeft op onverantwoorde
en/of gevaarzettende zorg met een
structureel karakter;

4. Zo nodig geeft de klachtencommissie de
klager de gelegenheid tot het geven van
een nadere toelichting of onderbouwing
van de klacht binnen maximaal veertien
dagen [1];

5. Vervolgens informeert de
klachtencommissie de Raad van Bestuur
over de klacht en verzoekt de Raad van

Bestuur zo nodig om hierop te reageren
c.q. betrokkenen te laten reageren. De
klachtencommissie kan:
a. Oordelen dat de klachtencommissie
niet bevoegd is de klacht in behandeling
te nemen;
b. De klacht niet ontvankelijk verklaren;
c. Overgaan tot behandeling van de klacht;
Betreft de klacht medisch inhoudelijke of
andere complexe zaken dan kan het zijn
dat het de klachtencommissie beter lijkt
om de klacht naar een meer geschikte
instantie door te verwijzen;

6. De klager wordt meteen geïnformeerd
over de beslissing ten aanzien van
behandeling door de klachtencommissie;

7. De klager wordt door de commissie en
de eventueel aangeklaagde(n) worden
door de zorgaanbieder geïnformeerd over
de te verwachten procedure;

8. De klacht wordt behandeld door de
klachtencommissie;

9. De klachtencommissie zal binnen een
termijn van twee maanden na indiening
van de klacht de klager en de eventueel
betrokken (aangeklaagde) persoon en de
Raad van Bestuur informeren over haar
oordeel met betrekking tot de
gegrondheid van de klacht;

[1]: Binnen tien dagen als de klacht door
tussenkomst van de Raad van Bestuur is
ingediend.



10. Na behandeling stelt de commissie
een rapportage op met daarin het advies.
Die wordt gestuurd naar de Raad van
Bestuur. Het advies bevat in ieder geval
een duidelijk standpunt over de mate
waarin de ingediende klacht ongegrond
dan wel geheel of gedeeltelijk gegrond
wordt geacht. Tevens worden nodig
geachte maatregelen aangegeven. Een
afschrift van het advies wordt gestuurd
aan klager en aangeklaagde;
 
11. De Raad van Bestuur laat binnen een
maand na toezending van het advies aan
de commissie en aan de klager en de
aangeklaagde weten of en zo ja welke
maatregelen getroffen zullen worden naar
aanleiding van het advies;
 
12. Een rapportage van de
klachtencommissie van alle in een periode
behandelde klachten wordt besproken
door het managementteam en zal aanzet
zijn tot verbeteringen waar nodig.
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Adres klachtencommissie
U kunt uw klacht indienen bij:
Klachtencommissie Signalis
Postbus 658
8000 AR  Zwolle
 
Indien u wilt kunt u de volledige
klachtenprocedure en het reglement van
de klachtencommissie aanvragen via
www.zgijv.nl/klachten of bij uw Eerst
Verantwoordelijk Verzorgende.


