De procedures zoals in deze brochure
omschreven, kunnen worden versneld
als de klacht binnen de regels van de wet
BOPZ valt.

Sint Jozef Wonen en Zorg
T.a.v. de interne klachtenfunctionaris
Kapelkesweg 1
5768 AW Meijel
E-mail: klachtenfunctionaris@sintjozefwonenenzorg.nl

Overige klachtmogelijkheden
Mocht u niet tevreden zijn met de uitspraak van de Regionale Klachtencommissie, dan kunt u in beroep gaan bij de
Geschillencommissie.
De klager, de aangeklaagde en de zorgaanbieder kunnen binnen zes weken
na dagtekening van een uitspraak van
de klachtencommissie over een klacht
daartegen in beroep gaan bij de Geschillencommissie te Den Haag (voorheen
Landelijke Beroepscommissie Klachten).

Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag

Belangrijke adressen:

Meer informatie

Klagen mag!

Voor meer informatie over Sint Jozef Wonen en Zorg
kunt u contact opnemen met ons Zorgcentrum.
Telefoonnummer (077) 466 78 78, wij staan u

Regionale Klachtencommissie cliënten
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Klachtencommissie cliënten
Postbus 694
5900 AR Venlo

graag te woord. Of kijkt u op onze website:
www.sintjozefwonenzorg.nl

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

“Wij zien een klacht als een
suggestie om verbeteringen
door te voeren.”

Sint Jozef Wonen en Zorg
Kapelkesweg 1
5768 AW Meijel
t. (077) 46 67 878
f. (077) 46 67 800
e. info@sintjozefwonenenzorg.nl
i. www.sintjozefwonenenzorg.nl

FSC-logo alléén
voor plaatsing

Het naar voren brengen van een klacht of het
uiten van onvrede wordt vaak ervaren als negatief.
Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen tot
het verbeteren van een situatie.

Klagen mag!
Het naar voren brengen van een
klacht of het uiten van onvrede
wordt vaak ervaren als negatief.
Dat is jammer, want klachten
kunnen bijdragen tot het verbeteren
van een situatie. Wij zien een klacht
als een suggestie om verbeteringen
door te voeren.

Om tot een nog betere dienstverlening en
sfeer binnen Sint Jozef Wonen en Zorg te
komen is er een klachtenregeling opgesteld. Deze regeling biedt cliënten informatie over hoe om te gaan met klachten
of opmerkingen over de verzorging of
organisatie. Nadat een klacht is ingediend
zal geprobeerd worden een oplossing te
vinden voor de klacht.

Voor wie is de klachtenregeling
bestemd?
De regeling is bestemd voor cliënten die
zorg- of dienstverlening ontvangen van
Sint Jozef Wonen en Zorg. Iedere cliënt of
een groep cliënten kan gebruik maken
van de regeling. Een cliënt kan ook familieleden of vrienden toestemming geven
voor hem of haar een klacht te uiten.
Familieleden en andere naaste betrokkenen kunnen een klacht indienen over
gedragingen jegens hen.

Wat wordt bedoeld met een
klacht?
Een klacht is een uiting van onvrede en
kan gaan over de zorg-, dienstverlening of bejegening in of vanuit Sint Jozef
Wonen en Zorg. Een cliënt kan de dienst-

verlening niet goed vinden bijvoorbeeld
omdat hij/zij van mening is onvoldoende hulp te krijgen. Ook kan een cliënt
klachten hebben over de bejegening. De
medewerk(st)er werkt bijvoorbeeld te
gehaast en maakt daardoor fouten.

De Regionale Klachtencommissie
Cliënten bestaat uit leden die geen
binding hebben met Sint Jozef Wonen en Zorg of cliënten. Dit betekent dat ze niet binnen de organisatie werkzaam zijn of familie zijn
van cliënten of personeel. Als een
commissielid persoonlijk betrokken
is bij een klacht of meningsverschil,
wordt hij tijdelijk vervangen.

Wat kunt u doen als u niet
tevreden bent over onze
zorg- of dienstverlening?
U kunt zelf de klacht bespreken met de
betrokkene of de leidinggevende vanuit Sint Jozef Wonen en Zorg. Een rustig
gesprek kan vaak al veel oplossen. Leidt
dit gesprek niet tot een oplossing, dan
kunt u altijd nog een klacht indienen bij
de interne klachtenfunctionaris of bij de
Regionale klachtencommissie cliënten.
Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks de
Regionale klachtencommissie cliënten
benaderen als u dat liever wilt.

De interne klachtenfunctionaris
De interne klachtenfunctionaris is een
medewerker van Sint Jozef Wonen en Zorg
die binnen het Zorgcentrum een neutrale
rol vervult. In dat kader is hij/zij belast met
de opvang van klachten van cliënten. Hij/
zij kan bemiddelen tussen u en de persoon
waarover u een klacht heeft of met wie u
van mening verschilt. De interne klachtenfunctionaris bemiddelt alleen als beiden dit
goed vinden. Door middel van gesprekken
wordt geprobeerd de klacht op te lossen.

Hoe moet u een klacht of
geschil indienen?

U kunt ook mondeling een klacht voorleggen aan de interne
klachtenfunctionaris. Deze kan u ondersteunen en de klacht voor
u op papier zetten. U leest de klacht en bepaalt daarna of uw
klacht goed is opgeschreven. Voor het maken van een afspraak
met de interne klachtenfunctionaris kunt u een kort berichtje
achterlaten in de klachtenbus in de hal. Het is dan wel van
belang dat u hier uw naam op vermeld zodat wij contact met
u kunnen opnemen. Een anonieme klacht kunnen wij niet in
behandeling nemen. U kunt ook een e-mail sturen naar
klachtenfunctionaris@sintjozefwonenenzorg.nl.

Wat doet de regionale klachtencommissie?
Deze klachtencommissie onderzoekt de klacht en probeert een
oplossing te vinden. De commissie behandelt klachten en gegevens strikt vertrouwelijk en met grote zorg. De klachtencommissie behandelt ook BOPZ-klachten. (BOPZ: Bijzondere Opneming
Psychiatrische Ziekenhuizen)

Een klacht kan persoonlijk telefonisch,
schriftelijk of via e-mail worden voorgelegd aan: degene op wie de klacht
betrekking heeft; diens leidinggevende;
de Raad van Bestuur; de interne klachtenfunctionaris of de Regionale Klachtencommissie Cliënten.
Een klacht gericht aan de Regionale
Klachtencommissie Cliënten dient u
schriftelijk in. Een korte brief is voldoende. In deze brief vermeldt u in ieder
geval uw naam en klacht. Deze brief kunt
u richten aan de Regionale Klachtencommissie, t.a.v. de ambtelijk secretaris
Klachtencommissie Cliënten en inleveren
in de speciale klachtenbus in de hal. Of u
stuurt de brief per post naar Postbus 694,
5900 AR Venlo.

De commissie geeft advies
De commissie onderzoekt de klacht grondig. Vervolgens vindt er
een hoorzitting plaats. Dit is een standaard onderdeel van de
klachtbehandeling. Tijdens de hoorzitting krijgen zowel de klager
als de aangeklaagde (een of meer vertegenwoordigers van de
organisatie) de gelegenheid hun standpunten toe te lichten. Aanvullend verzamelt de klachtencommissie, indien nodig en mogelijk, gegevens. Hiervoor zal uw toestemming gevraagd worden.
Op basis van alle schriftelijke en mondelinge informatie komt de
klachtencommissie binnen vier weken tot een uitspraak of uw
klacht wel of niet gegrond is. Daarnaast geeft de commissie de
organisatie een advies om een soortgelijke klacht in de toekomst
te voorkomen.
Natuurlijk is het ook mogelijk, dat een probleem niet opgelost
kan worden. De commissie laat dit dan ook schriftelijk aan u
weten. Ook de directie krijgt dit advies en neemt zo nodig maatregelen om het probleem op te lossen. Als de klacht gaat over de
directie dan zal de commissie de Raad van Toezicht inschakelen
om maatregelen te nemen. De directie zal de klager, de commissie en de andere betrokkenen schriftelijk laten weten welke
maatregelen genomen worden om de klacht te verhelpen.

