
Klachten gericht aan ZorgPlus 2019 

Datum Aard van de klacht Terecht ? Gevolg van klacht Actie door ZorgPlus 

24-05-
2019 

Mevr. beweert dat ZorgPlus geld van haar 
creditcard heeft afgeschreven. 

nee Dat mevrouw € 39,50 kwijt is.  Uitgezocht of ZorgPlus dit heeft gedaan. 
Het blijkt niet zo te zijn. Mevrouw op de 
hoogte gebracht middels mail. 

04-07-
2019 

Medewerkster voelt zich bedreigd tijdens haar 
werk bij cliënten van ZorgPlus. 

ja Dat medewerkster nooit meer naar deze cliënten 
wil om te werken. 

Voorval besproken met cliënt en 
medewerkster belooft dat ze hier niet meer 
naar toe hoeft om te werken. 

15-07-
2019 

Medewerkster gedraagt zich niet proffesioneel / 
passend naar cliënten toe. 

ja Dat cliënten geen hulp meer wensen van 
betreffende hulp.  

Andere hulp inplannen bij betreffende 
cliënten en gestopt met medewerkster. 

28-07-
2019 

Cliënt wil geen gebruik maken van een jonge hulp 
(ook niet in de vakantieperiode) 

nee Dat mevrouw (onterecht) geen gebruik wil maken 
van betreffende jonge hulp. 

Situatie besproken en uitgelegd dat door 
krappe personeelsbezetting  in de vak. 
periode het soms niet altijd anders kan. 

03-08-
2019 

Cliënt krijgt één uur minder hulp in de periode 
tijdens de vakantieperiode. 

nee Cliënt is niet tevreden als ze niet de volle vijf uur 
per week hulp krijgt. 

Situatie besproken en uitgelegd dat door 
krappe personeelsbezetting  in de vak. 
periode het soms niet altijd anders kan. 

19-08-
2019 

Cliënt krijgt 0,5 uur minder hulp in de periode 
tijdens de vakantieperiode. 

nee Cliënt is niet tevreden als ze niet de volle uren 
hulp per week hulp krijgt. 

Situatie besproken en uitgelegd dat door 
krappe personeelsbezetting  in de vak. 
periode het soms niet altijd anders kan. 

2019 Een veel gehoorde klacht van cliënten is dat men 
niet of te laat gebeld of terug gebeld worden door 
medewerksters van ZorgPlus bij ziekte, vakantie 
van hulp of vervangende hulp. 

ja Ontevreden cliënten Klacht besproken met medewerkers. 

10-10-
2019 

Een cliënt belt dat ze zich gedwongen voelt door de 
hulp om te tekenen voor uren die niet gewerkt zijn 
door de hulp. 

ja Dat cliënt zich gedwongen voelt om fraude te 
plegen.  

Na confrontatie van voorval besloten om te 
stoppen met betreffende medewerker. 

     
 

Samenvatting van de klachten in 2019 

      In 2019 heeft ZorgPlus 8 klachten ontvangen waarvan er 4 terecht waren, vier klachten zijn onterecht. Alle klachten zijn met betrokkenen besproken om hierdoor 

(dezelfde)  klachten te voorkomen in de toekomst. Ook worden sommige klachten besproken in de nieuwsbrief die geregeld wordt verspreid. Hierdoor zijn alle 

medewerkers op de hoogte van de ergernissen van  cliënten en de reeds gemaakte fouten en kunnen zij hier van leren.  


