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KLACHTENREGELING 

Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah 

 

Inleiding 

Wij vinden het belangrijk dat klachten van onze hulpvragers of vrijwilligers goed worden gehoord. Zo kunnen               
fouten waar mogelijk worden hersteld, kunnen wij er van leren en wordt herhaling zoveel mogelijk               
voorkomen. Deze klachtenregeling beschrijft hoe wij omgaan met uw klachten. 

Als u vragen heeft over deze regeling kunt hiermee terecht bij onze coördinator. Ook kunt u een e-mail                  
sturen naar info@dakloosapeldoorn.nl of telefonisch contact opnemen met ons kantoor: 055-5762635. 

 

Doel 

Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de               
betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de stichting. Door deze klachtenregeling ontvangen              
het bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen helpen                  
bij het verbeteren van onze werkwijze. Wij zien een klacht dan ook als een kans: de stichting Dak- en                   
ThuislozenZorg Menorah is er bij gebaat dat klachten aanhangig worden gemaakt, zodat de kwaliteit kan               
worden verbeterd. 

 

Doelgroep 

Een ieder die betrokken is bij het werk van DTZ kan een klacht indienen. Klachten kunnen betrekking                 
hebben op gedragingen en beslissingen van vrijwilligers, kernteam, betaalde krachten of bestuursleden.  

 

Hoe te beginnen 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen vrijwilligers,                
cliënten en medewerkers op een juiste wijze worden afgehandeld. De stichting heeft tot taak klachten zoveel                
mogelijk te voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen, dan dient deze klacht op een effectieve                
manier te worden opgelost. De stichting gaat er hierbij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard                   
zijn en in principe binnen stichting kunnen worden opgelost. De stichting heeft bij de afhandeling van                
klachten de volgende uitgangspunten voor ogen.  

 

Uitgangspunten  

We streven ten alle tijden naar een open werksfeer. Een sfeer waarbij klachten altijd rechstreeks onderling                
kunnen worden besproken, tussen de klager en de direct betrokkene, eventueel in aanwezigheid van een 3e                
partij (vertrouwenspersoon, leidinggevende of bestuurslid). Leidt dit contact niet tot een bevredigende            
oplossing, dan wendt de klager zich mondeling of schriftelijk tot het bestuur, die ervoor zorgt dat de klacht                  
wordt afgehandeld. Uitgangspunt is dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene/aangeklaagde zelf             
of als dat niet mogelijk is door zijn direct leidinggevende. Indien dit onvoldoende naar tevredenheid verloopt                
kan de klager zich teven melden bij de Raad van Toezicht. Ook kan de klager zich rechtstreeks melden bij                   
het Klachtenportaal ZorgⓇ, waar DTZ bij aangesloten is.  
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Behoorlijke afhandeling  

De afhandeling van de klacht zal op een behoorlijke manier geschieden. Hierbij staat bemiddeling om tot een                 
oplossing te komen voorop. Onder behoorlijke afhandeling van de voorfase klachtenbehandeling valt in ieder              
geval te verstaan: het verstrekken van voldoende informatie aan klager; klager in de gelegenheid stellen               
zijn/haar klacht toe te lichten; eventueel informatie vragen aan derden; afhandeling binnen redelijke termijn              
(richtlijn is maximaal twee weken).  

 

Afhandeling schriftelijke klacht  

De afhandeling van een schriftelijke klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van het bestuur aan               
de klager, waarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de                
ingediende klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost,                 
wordt aangegeven op welke wijze dat is geschied. Als de klager het niet eens is met deze beslissing dan zal                    
het bestuur de klager wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht of het                     
Klachtenportaal ZorgⓇ, waar DTZ bij aangesloten is.  

 

Raad van Toezicht  

Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah 
t.a.v. Raad van Toezicht  
Paslaan 11 
7211DX Apeldoorn  
 
Klachtenportaal ZorgⓇ 

Werkdagen van 9:00 tot 12:00 0228-322205  
 
Postadres en bezoek op afspraak: 
 “Klachtenportaal Zorg”  
Westerstraat 117  
1601 AD Enkhuizen 
 
Behandeltermijn 

Zowel het bestuur als de Raad van Toezicht streven naar een zo snel mogelijke afhandeling van klachten.                 
Na ontvangst van een schriftelijke klacht door bestuur of Raad van Toezicht zal de ontvangende partij zo                 
snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken de klager een eerste reactie doen toekomen in de vorm van een                   
ontvangstbevestiging en verdere informatie over de te volgende procedure, waaronder de uitnodiging voor             
een gezamenlijk gesprek onder leiding van Raad van Toezicht of bestuur. Zo nodig wordt informatie               
ingewonnen bij derden of experts. De klacht wordt volledig gedocumenteerd afgehandeld. De afronding van              
een schriftelijke klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van bestuur of RvT aan de klager. Daarin                
wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de ingediende klacht en                
hoe op de klacht gereageerd zal worden. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven                
op welke wijze dat is gedaan. 

Indien een klacht wordt gemeld bij het Klachtenportaal ZorgⓇ zal het Klachtenportaal Zorg binnen vijf               
werkdagen per e-mail of telefonisch contact opnemen met de klager. Afhankelijk van de complexiteit kiest               
het Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling of directe voordracht aan de klachtencommissie. Indien de klager              
wenst dat de klacht voorgedragen wordt aan de klachtencommissie, wordt dat verzoek ingewilligd. Bij de               
keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/zij de                 
mogelijkheid verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing. De klager wordt op de hoogte                 
gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener. Als de indiener van de klacht tevreden is                  
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met het resultaat, is de klacht afgehandeld. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, komt                  
het tot een zitting bij de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg. De              
klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een               
oordeel over juridische aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding. De klacht is afgehandeld.  

Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. De klacht wordt vanaf het proces tot de oplossing                 
gerapporteerd, in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ. 
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