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Artikel 1.  Begripsbepalingen  
 

1.1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:  
 

1.  Prezzent: de zorgverlenende instelling Stichting Prezzent danwel haar rechtsopvolger; 

2. De Raad van Toezicht: het krachtens de statuten van Prezzent met het toezicht op het 
beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling belaste orgaan;  

3.  Het bestuur: het krachtens de statuten van Prezzent met het bestuur van de instelling 
belaste orgaan;  

4.  De commissie: de klachtencommissie zoals bedoeld in de Wet Klachtrecht Cliënten 
Zorgsector (wet KCZ) ingesteld door het bestuur van de instelling;  

5. De klacht: elk naar voren gebracht bezwaar tegen gedragingen van medewerkers, of 
van de instelling zelf, jegens de cliënt;  

6.  De klager: degene die een klacht indient. Dit is de cliënt zelf of - indien hij daartoe zelf 
niet in staat is - zijn wettelijke vertegenwoordiger, een schriftelijk gemachtigde, een 
ouder, kind, broer of zus. Wanneer de cliënt is overleden, kunnen nabestaanden in de 
ruimste zin van het woord, nog een klacht indienen; 

7. De aangeklaagde: de instelling zelf of de medewerker werkzaam in de instelling tegen 
wie de klacht zich richt;  

8.  De cliënt: een natuurlijke persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is; 

9.  De cliëntenraad: de raad, zoals bedoeld volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ) artikel 2; 

10. De instelling: elk in de maatschappij optredend organisatorisch verband waarin zorg 
wordt verleend als omschreven bij of krachtens de wet c.q. de Wet Algemene 
Bijzondere Ziektekosten;  

11.  De voorziening: organisatorische onderdeel van de instelling; 

12. Plicht tot geheimhouding van medewerkers: de plicht tot geheimhouding geldt 
conform hetgeen daarover is geregeld in artikel 18 lid 1 en lid 2 van de CAO; ten 
aanzien van geneeskundige behandeling van cliënten geldt in alle gevallen hetgeen 
daarover in de ‘Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst’ is geregeld.  
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Artikel 2: Instelling van de commissie  

2.1 Het bestuur van de stichting draagt zorg voor het instellen en het voortbestaan van de 
commissie.  
 

Artikel 3: Plaats van de commissie in de instelling  

3.1 De commissie adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht, waarbij zij zelf 
verantwoordelijk is voor haar functioneren.  
 

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en ontslag van de leden van de klachtencommissie  

4.1 Ten behoeve van de instelling is een klachtencommissie belast met de behandeling van 
klachten overeenkomstig het bepaalde in deze regeling. 
 

4.2 De commissieleden, en voor elk van hun één plaatsvervangend lid, worden benoemd, 
geschorst en ontslagen door het bestuur. 
 

4.3 Eén lid, respectievelijk plaatsvervangend lid, wordt benoemd op voordracht van de centrale 
cliëntenraad, met dien verstande dat de voorgedragen personen geen onderdeel mogen 
uitmaken van één der cliëntenraden. Eén lid, respectievelijk plaatsvervangend lid, wordt 
benoemd door het bestuur, waarbij de te benoemen persoon geen werknemer van 
Prezzent mag zijn. De voorzitter en de vice- voorzitter worden – met inachtneming van 
vorenstaande - benoemd op voordracht van het bestuur en de centrale cliëntenraad, 
waarbij die personen op generlei wijze verbonden mogen zijn met Prezzent danwel deel 
mogen  uitmaken van één der cliëntenraden van Prezzent. 
 

4.4 De leden en de plaatsvervangend leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. 
Zij zijn eenmaal herbenoembaar.  
 

4.5 Het lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt door: 

 het verstrijken van de zittingstermijn zonder dat men zich herbenoembaar stelt; 

 na ommekomst van de tweede zittingstermijn; 

 het besluit van betrokkene om het lidmaatschap van de commissie te beëindigen; 

 overlijden; 

 ontslag door het bestuur. 

4.6 De commissie bestaat uit drie leden alsmede hun plaatsvervangers, derhalve uit tenminste 
zes personen. De commissie is bevoegd voorbereidend werk te (laten) doen.   

4.7 De leden en de plaatsvervangend leden waaronder de voorzitter en de vice- voorzitter 
kunnen slechts worden geschorst danwel ontslagen op grond van verwaarlozing van hun 
taak, om andere dringende redenen, op grond waarvan handhaving als lid of 
plaatsvervangend lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd danwel op verzoek van de 
overige leden der klachtencommissie, welke uitsluitend besluiten tot het doen van een 
dergelijk verzoek indien zij van mening zijn dat het betrokken lid zijn/haar taken 
verwaarloost of kennelijk ongeschikt is voor de uitoefening van zijn/haar taken of 
anderszins hiertoe dringende redenen aanwezig acht. 

4.8 Een lid van de commissie trekt zich terug indien zijn onpartijdigheid niet gewaarborgd is. In 
dat geval wordt hij door zijn plaatsvervanger waargenomen. 
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Artikel 5:  Ambtelijk secretaris 

5.1 De organisatie voegt in overleg met de voorzitter van de klachtencommissie een ambtelijk 
secretaris toe aan de klachtencommissie. De ambtelijk secretaris ondersteunt de 
klachtencommissie, maar maakt daarvan geen deel uit. De ambtelijk secretaris zal 
aangaande de zaken die hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie bekend worden 
geheimhouding betrachten.  
 

Artikel 6: Indiening van de klacht  

6.1 Een klacht wordt schriftelijk bij de commissie ingediend door ofwel de betreffende cliënt, 
diens wettelijk vertegenwoordiger, gemachtigde, curator, mentor, zaakwaarnemer, 
bewindvoerder, naasten danwel nabestaanden. Het adres van de commissie is: Postbus 
3012, 4200 EA Gorinchem. 

6.2 De ontvangst van een klacht wordt de klager binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd. 
Voorts wordt melding gedaan van de verdere procedure. Aan de klager wordt de vraag 
voorgelegd of deze in de hiërarchische lijn naar een oplossing heeft gezocht en/of deze de 
klacht ter bemiddeling aan het bestuur heeft voorgelegd. 

6.3 Van de indiening van een klacht en de inhoud daarvan doet de commissie binnen vijf 
werkdagen mededeling aan degene op wie de klacht betrekking heeft en aan het bestuur. 
Voorts wordt melding gemaakt van de verdere procedure.  

6.4 Aan de behandeling van een klacht nemen drie leden van de commissie deel, onder wie de 
voorzitter danwel de vice-voorzitter. 

6.5  Aan de behandeling van een klacht wordt niet deelgenomen door een persoon die op 
enigerlei wijze bij de klacht betrokken is.  
 

Artikel 7: Voorafgaande bemiddeling 

7.1 Indien de klager hiertoe bereid is wordt er eerst zoveel mogelijk in de hiërarchische lijn naar 
een oplossing gezocht (met name door bespreking van de klacht met de 
eerstverantwoordelijke begeleider en/of de leidinggevende). 

7.2 Wanneer geen oplossing in de lijn gevonden wordt, of de klager tot het zoeken naar een 
oplossing in de lijn niet bereid is, kan de klacht ter bemiddeling aan het bestuur worden 
voorgelegd, indien de klager hiertoe bereid is. Indien de klager bereid is tot bemiddeling 
van de klacht legt het bestuur aan de klager voor of deze bemiddeling door een 
medewerker van de instelling wenst danwel een persoon die niet betrokken is bij de zorg 
waarop de klacht betrekking heeft. Het bestuur deelt aan de voorzitter van de commissie 
mee dat de klacht wordt bemiddeld. 

7.3 Na indiening van de klacht heeft de instelling drie weken de gelegenheid tot bemiddeling 
van de klacht. Indien deze termijn niet wordt gehaald, zal het bestuur hiervan melding doen 
aan de voorzitter danwel de vice-voorzitter van de commissie. 

7.4 Wanneer bemiddeling niet binnen de in artikel 7.3 gestelde termijn van drie weken tot een 
voor de klager bevredigende oplossing leidt, of wanneer de bemiddeling mislukt, dan wel 
de klager niet tot deze vorm van bemiddeling bereid is, wordt de klachtenprocedure 
conform reglement voortgezet.  
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Artikel 8: Het niet of niet verder behandelen van een klacht  

8.1 Een klacht wordt niet of niet verder behandeld indien blijkt dat:  

a.  de klacht uitsluitend gericht is op schadevergoeding; 

b. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds door de klachtencommissie is behandeld of 
indien een gelijke klacht nog in behandeling is; 

c. de klacht wordt ingediend door een persoon welke niet valt aan te merken als klager in 
de zin van artikel 6 lid 1 van dit reglement. 

8.2 Voorts is de klachtencommissie niet bevoegd over een klacht te beslissen als ingevolge 
een wettelijk voorschrift uitsluitend een rechter bevoegd is om over de klacht te beslissen. 
Van vorenstaande wordt klager schriftelijk mededeling gedaan. 

8.3 Een klacht wordt niet verder behandeld indien zij door de klager wordt ingetrokken. 

8.4 Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten indien blijkt dat de klacht geen 
betrekking heeft op een bezwaar als bedoeld in artikel 1 lid 5. 

8.5 Onderdelen van de klacht die gericht zijn op schadevergoeding worden doorverwezen naar 
het bestuur.  
 

Artikel 9: Stopzetting behandeling van de klacht  

9.1 Een klacht wordt niet verder behandeld indien deze:  
• wordt ingetrokken of  
• naar genoegen van de klager door bemiddeling is weggenomen.  

9.2  De klager kan de klacht intrekken door schriftelijk te kennen te geven dat hij geen verdere 
behandeling van de klacht door de klachtencommissie wenst. Als de commissie een klacht 
om deze reden niet verder behandelt, deelt de commissie dit mee aan de aangeklaagde, 
het bestuur en de klager. 

9.3 Als klager te kennen heeft gegeven dat de klacht naar genoegen van de klager door 
bemiddeling is weggenomen en hiermee geen verdere behandeling van de klacht wenst, 
deelt de commissie dit mee aan de aangeklaagde, het bestuur en de klager. 
 

Artikel 10: Bevoegdheden van de commissie  

10.1 De commissie heeft vrije toegang tot de instelling met inachtneming van de elementaire 
beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

10.2 De commissie kan informatie inwinnen door inzage in alle voor de behandeling van de 
klacht relevante bescheiden, nadat van de klager respectievelijk zijn (wettelijk) 
vertegenwoordiger en eventueel andere betrokkenen daarvoor toestemming, voor zover 
noodzakelijk, is verkregen. 
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10.3 De commissie kan een ieder binnen de instelling werkzaam verzoeken inlichtingen te 
verstrekken met betrekking tot de klacht. Een ieder tot wie een dergelijk verzoek is gericht 
verstrekt de gevraagde gegevens, voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke plicht 
tot geheimhouding. 

10.4 De commissie kan zich laten adviseren door deskundigen, waarvan de kosten ten laste 
zullen komen van Prezzent.  

10.5 De commissie heeft tevens de bevoegdheid een klager door te verwijzen naar een andere 
instantie, die naar het oordeel van de commissie een meer geëigende klachtenbehandeling 
of rechtsgang kan bieden.  
 

Artikel 11: De werkwijze van de commissie  

De voorbereidende handelingen 

11.1.1 De voorzitter danwel de vice-voorzitter alsmede de (ambtelijk) secretaris  nemen tezamen 
die maatregelen die dienstig zijn voor een vlotte behandeling, zoals het schriftelijk doen 
toelichten van de klacht door de klager, het opvragen van stukken en het vragen van 
schriftelijk commentaar door de instelling. 

11.1.2 De commissie zal bij mondelinge behandeling van de klacht bestaan uit de voorzitter 
danwel de vice voorzitter en twee leden, welke respectievelijk afkomstig zijn uit de 
voordracht van het bestuur alsmede de cliëntenraad. 

Het inzien van de stukken  
 

11.2.1 Klager en/of de aangeklaagde wordt/worden in de gelegenheid gesteld de op de klacht 
betrekking hebbende stukken in te zien met inachtneming van de wettelijke regelingen ter 
zake en vereiste vertrouwelijkheid.  

Vereenvoudigde behandeling 

11.3 Totdat partijen zijn uitgenodigd voor een mondelinge behandeling kan de commissie het 
onderzoek sluiten, indien voortzetting van een onderzoek niet nodig is vanwege het feit dat 
zij kennelijk onbevoegd is, de klacht kennelijk niet ontvankelijk is danwel de klacht kennelijk 
ongegrond is. Alsdan kan eveneens worden afgezien van het horen van partijen. 

Het horen van klager en aangeklaagde  

11.4 De klager en de aangeklaagde(n) en eventue(e)le belanghebbende derde(n) worden in de 
gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk, ter bepaling van klager en aangeklaagde en 
de genoemde derde, een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd. De 
klager wordt meegedeeld dat hij/zij zich bij de behandeling van de klacht kan laten bijstaan 
door een door hem/haar te verkiezen derde. 

11.5 Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord. Ambtshalve of op verzoek kunnen 
partijen afzonderlijk worden gehoord indien aannemelijk is dat gezamenlijk horen een 
zorgvuldige behandeling zal belemmeren of dat tijdens het horen feiten en/of 
omstandigheden bekend zullen worden waarvan om geheimhouding om gewichtige 
redenen is geboden. 

11.6 Wanneer partijen afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van 
het verhandelde tijdens het horen buiten zijn/haar aanwezigheid. 
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11.7 De van beide partijen ontvangen informatie, voor zover niet aangemerkt als vertrouwelijk, 
wordt op basis van het beginsel hoor en wederhoor onderling uitgewisseld.  

11.8 De klager en aangeklaagde kunnen zich tijdens behandeling van de klacht op eigen kosten 
laten bijstaan door door hen aan te wijzen personen. De klager komt voorts niet voor een 
onkostenvergoeding in aanmerking. De medewerker kan een eventuele 
onkostenvergoeding altijd bespreekbaar maken met zijn of haar leidinggevende.  
 

Artikel 12: Uitspraak van de klachtencommissie 

12.1 De beslissing van de commissie inzake een klacht strekt tot:  

a. onbevoegdverklaring van de commissie,  
b. niet-ontvankelijkverklaring van de klacht,  
c. ongegrondverklaring van de klacht, of  
d. gegrondverklaring van de klacht. 

12.2 De commissie kan naast de beslissing op de klacht aanbevelingen doen. 

12.3 De behandelend commissie-leden beslissen met gewone meerderheid van stemmen over 
de vaststelling van de uitspraak. De commissie c.q. de behandelend commissieleden 
beslist/beslissen onafhankelijk, zonder last of ruggespraak.  

12.4 De beslissing wordt duidelijk en navolgbaar geformuleerd. In iedere uitspraak beschrijft de 
commissie de wijze waarop zij de klacht behandeld heeft, de motivering van haar oordeel 
en de namen van de leden die de uitspraak vastgesteld hebben. Uitspraken worden 
ondertekend door de voorzitter.  

12.5 De commissie stelt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien weken na de 
indiening van de klacht (of ingeval van een voorafgaande bemiddeling, 14 weken na de 
beëindiging van de bemiddeling) de klager, de aangeklaagde en, indien de instelling niet de 
aangeklaagde is, het bestuur in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht 
of het niet in behandeling nemen daarvan op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 1. De 
commissie kan hierbij aanbevelingen doen. Indien de commissie afwijkt van deze termijn 
doet zij daarvan schriftelijk met redenen omkleed mededeling aan de klager en de 
aangeklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie haar oordeel 
over de klacht zal uitbrengen.  

12.6 Bij dreigende overschrijding van de termijn van veertien weken informeert de ambtelijk 
secretaris namens de commissie partijen hierover schriftelijk met vermelding van de reden 
en met vermelding van een nieuwe termijn, die maximaal zes weken kan zijn. 

12.7 De commissie verzoekt het bestuur om een schriftelijke reactie op de beslissing op de 
klacht en op de daarbij gedane aanbevelingen. 
 

Artikel 13: Beslissing van het bestuur  

13.1 Het bestuur deelt aan de klager en commissie binnen een maand na ontvangst van het 
oordeel van de commissie schriftelijk mede of zij naar aanleiding van dat oordeel 
maatregelen zal nemen en zo ja, welke.  
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13.2 Bij afwijking van deze termijn deelt het bestuur dit schriftelijk met redenen omkleed mee 
aan de klager en de commissie onder vermelding van de termijn waarbinnen zij haar 
standpunt aan hen kenbaar zal maken.  

13.3 Indien het bestuur in haar beslissing afwijkt van het advies van de commissie, motiveert zij 
deze afwijzing.  
 

Artikel 14: Beroep 

Tegen uitspraken van de klachtencommissie kan geen hoger beroep ingesteld worden  
 

Artikel 15: Melding van een klacht over een ernstige situatie 

Interne melding (aan het bestuur)  

15.1 De voorzitter doet namens de klachtencommissie in geval van een klacht waarbij mogelijk 
een calamiteit, seksueel misbruik of een misdrijf aan de orde is, daarvan direct mededeling 
aan het bestuur. 

15.2  Indien de voorzitter naar aanleiding van een klacht een redelijk vermoeden heeft dat er 
sprake is van een ernstige situatie met een structureel karakter, doet hij daarvan direct 
mededeling aan het bestuur.  

15.3 Binnen drie werkdagen na zijn mededeling bedoeld in de voorgaande leden, bevestigt de 
voorzitter van de klachtencommissie de melding schriftelijk aan  het bestuur. Tevens stelt 
hij de klager en de aangeklaagde in kennis van de mededeling aan het bestuur dat de 
klacht zich mogelijk richt op een calamiteit, seksueel misbruik of een misdrijf dan wel een 
mogelijk ernstige situatie met een structureel karakter.  

15.4 De klachtencommissie verzoekt het bestuur om binnen een maand na de schriftelijke 
melding de klachtencommissie schriftelijk te informeren over zijn bevindingen en eventuele 
maatregelen naar aanleiding van de melding.  

15.5  De melding aan het bestuur heeft geen schorsende werking op de behandeling van de 
klacht door de klachtencommissie.  

Externe melding (aan de inspecteur)  

15.6  De klachtencommissie meldt de ernstige situatie aan de inspectie wanneer de 
klachtencommissie naar aanleiding van een melding over ernstige, structurele problemen 
geen reactie van het bestuur heeft gekregen of wanneer de klachtencommissie de indruk 
heeft dat het bestuur geen maatregelen heeft getroffen nadat zij een ernstige situatie aan 
het bestuur heeft gemeld. 

15.7 Buiten de gevallen genoemd in het voorgaande artikel, beraadt de klachtencommissie zich 
na de afronding van de klachtenbehandeling of zij tot melding aan de inspecteur zal 
overgaan, waarbij zij de bevindingen en eventuele maatregelen, die het bestuur aan haar 
heeft kenbaar gemaakt, in haar afweging betrekt. 

15.8 De klachtencommissie doet een schriftelijke melding aan de inspecteur onder vermelding 
van de naam van het bestuur. 
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15.9 Indien de ernst van de situatie dit naar het oordeel van de klachtencommissie rechtvaardigt, 
kan de commissie ervoor kiezen in een eerder stadium aan de inspecteur te melden. De 
voorzitter doet dit schriftelijk en gemotiveerd. 

15.10 De klachtencommissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan het bestuur, de klager en 
de aangeklaagde, met de mededeling dat zij een melding heeft gedaan aan de inspecteur.  
 

Artikel 16: Geheimhouding  

16.1 Elk lid van de commissie en voorts ieder ander die bij de behandeling van de klacht wordt 
betrokken is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende 
gegevens die hem/haar bij de behandeling van een klacht ter kennis zijn gekomen. De 
commissie deelt partijen en overige bij de klacht betrokkenen voorafgaande aan elke 
behandeling van de klacht de hier omschreven plicht mee.  
 

Artikel 17: Verslag 

17.1 De commissie brengt jaarlijks aan het bestuur een jaarverslag uit, waarin in ieder geval het 
aantal en de aard van de door de commissie behandelde klachten wordt aangegeven.  

17.2 Het bestuur draagt er zorg voor dat elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld 
waarin een beknopte beschrijving van de in lid 1 van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
bedoelde regeling wordt opgenomen alsmede de wijze waarop vanuit Prezzent c.q. haar 
directie die regeling onder de aandacht van haar cliënten heeft gebracht, de samenstelling 
van de klachtencommissie, bedoeld in het lid 2 tweede lid sub a van de Wet Klachtrecht 
Cliënten Zorgsector, in welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft 
kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen als opgenomen in artikel 2 lid 2 
van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, het aantal en de aard van de door de 
klachtencommissie behandelde klachten, de strekking van de onderdelen en 
aanbevelingen door de klachtencommissie alsmede de aard van de door het bestuur 
genomen maatregelen als bedoel in artikel 2 lid 5 van de Wet Klachtrecht Cliënten 
Zorgsector. 

17.3 Het bestuur zal het verslag deel laten uitmaken van het door haar op te stellen 
Maatschappelijk Jaardocument Zorg.  
 

Artikel 18: Wijze van openbaarmaking reglement  

18.1 Het bestuur maakt dit reglement binnen tien dagen nadat het is vastgesteld, openbaar op 
een wijze die in de instelling gebruikelijk is, onder vermelding van het adres waar een klacht 
kan worden ingediend. 

18.2 Afschriften van dit reglement worden onder meer ter beschikking gesteld aan de vanwege 
Prezzent ingestelde organen gericht op de belangenbehartiging van de cliënten.  

18.3 Het reglement wordt ter inzage aangeboden aan een ieder die daarom  
verzoekt.   
 

Artikel 19: Slotbepalingen  
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19.1 Ten behoeve van haar functioneren en de wijze waarop zij haar werkzaamheden zal 
verrichten kan de commissie nadere regels stellen. Bij strijdigheid tussen deze nadere 
regels en deze regeling betreffende de behandeling van klachten binnen Prezzent 
prevaleert de laatstgenoemde regeling. 

19.2 De commissie kan het bestuur voorstellen doen met betrekking tot wijziging van deze 
regeling.  

Dit reglement is vastgesteld door de Klachtencommissie in haar vergadering van 
11 november 2013.  


