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 REGLEMENT WERKWIJZE KLACHTENCOMMISSIE  

 
 

A. WERKWIJZE  

 

1. Klachten kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie van ZorgPlus.  

    Per adres:                      Voorzitter klachtencommissie ZorgPlus  

    Haamstraat 20, 6942 HN te Didam 

 

2. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de klacht wordt een kopie van de klacht aan de voorzitter gezonden.      

De klager ontvangt een bevestiging van ontvangst binnen 20 werkdagen, waarin de tijd wordt benoemd die de    

procedure in beslag zal nemen. De voorzitter toetst of er redenen zijn om de klacht op formele gronden niet in 

behandeling te nemen. De voorzitter reageert binnen een week na ontvangst van de klacht.  

 

3. Indien de voorzitter van oordeel is dat klager ontvankelijk is in zijn klacht, verstrekt het secretariaat aan de klager 

per post of per mail een ontvangstbevestiging van diens klacht.  

 

In hetzelfde schrijven wordt aan de klager schriftelijk om toestemming tot inzage door leden van de 

klachtencommissie in zijn dossier gevraagd.  

De klager wordt erop geattendeerd dat hij zich kan laten bijstaan door een derde.  

Indien de klager niet ontvankelijk is in zijn klacht, wordt dit hem met redenen omkleed binnen zeven werkdagen 

meegedeeld. De niet ontvankelijkheid wordt terstond aan de andere leden van de klachtencommissie meegedeeld.  

 

4. Indien de klager ontvankelijk is in zijn klacht wordt een kopie van de klacht gezonden aan de aangeklaagde met het 

verzoek om binnen twee weken een reactie te geven op de klacht.  

 

5. De reactie van de aangeklaagde wordt toegezonden aan de klager. Hierbij wordt aan de klager gevraagd om binnen 

één week een reactie te geven of het standpunt van de aangeklaagde voor hem afdoende is, dan wel dat klager door wil 

gaan met de behandeling van de klacht.  

 

6. Indien de klager een voortzetting van de behandeling van zijn klacht wenst, gaat de secretaris de eerste werkdag na 

ontvangst van de reactie van klager een zitting voor de klachtencommissie plannen en betrokkene oproepen. Deze 

zitting zal plaatsvinden binnen tien werkdagen na ontvangst van het standpunt van klager dat hij door wil gaan met de 

behandeling.  

 

7. Aan de klager en de aangeklaagde wordt, als zij beiden voor de behandeling van de klacht verschijnen, de keuze 

gelaten of zij al dan niet in elkaars aanwezigheid willen worden gehoord.  

 

8. De klachtencommissie streeft ernaar tot een oordeel te komen na afloop van de zitting. Het oordeel van de 

commissie dient te worden gevormd op grond van consensus. 
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B. ORGANISATIE  

 

1. De frequentie van de bijeenkomsten van de klachtencommissie is afhankelijk van de hoeveelheid te behandelen 

klachten en voorts zo vaak als de voorzitter dit noodzakelijk acht.  

 

2. De secretaris draagt zorg dat de leden van de klachtencommissie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 week voor de 

zitting in het bezit zijn van de stukken.  

 

3. De secretaris stelt ten behoeve van de bijeenkomst van de klachtencommissie een agenda op.  

 

4. Van de behandeling van een klacht wordt een dossier bijgehouden. De secretaris draagt zorg voor de dossiervoering 

en archivering.  

 

5. De secretaris maakt een overzicht van de kosten verbonden aan de behandeling van de klachten. Na overleg met de 

voorzitter worden de financiële aspecten besproken.  

 

6. Dit reglement kan door de klachtencommissie worden gewijzigd. De zorgaanbieder (ZorgPlus) zal hiervan op de 

hoogte worden gesteld.  

 

 

 

 

 


