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IN 9 STAPPEN EEN KLACHTENREGELING  
DIE VOLDOET AAN DE WKKGZ 
 

Het jaar 2016 is voor het klachtrecht van cliënten van zorginstellingen een 

overgangsjaar. De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) maakt plaats 

voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Aan het eind van 

2016 moet u uw klachtmanagement hebben aangepast aan de nieuwe 

wetgeving. Van belang is dat u keuzes maakt hoe u het klachtenmanagement 

gaat invullen en dat uw organisatie beschikt over een adequate 

klachtenregeling die voldoet aan de nieuwe wetgeving. Het CBKZ is graag 

bereid u in dit proces fasegewijs te ondersteunen. Om over een 

klachtenregeling te beschikken die voldoet aan de Wkkgz kunt u de volgende 

stappen doorlopen.    

 

#1. Nulmeting 
Niet alle soorten zorg vallen onder de reikwijdte van de Wkkgz.  Breng in kaart 

welke soort(en) zorg uw organisatie verleent, neem uw huidige 

klachtenregeling door en maak een overzicht van de stappen die uw 

organisatie reeds heeft genomen om aan de Wkkgz te voldoen.  

 

#2. Een laagdrempelige en effectieve klachtenregeling opstellen 
De Wkkgz stelt een aantal eisen aan een klachtenregeling zoals de kring van 

gerechtigde klagers, het aanstellen van een onafhankelijke 

klachtenfunctionaris, de taken van die functionaris en de afdoeningstermijn. 

Voor een groot deel is uw organisatie echter vrij in het opstellen van de 

regeling. Draag zorg voor een volledige, logisch ingedeelde regeling in 

duidelijke taal.  
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#3. Informeren cliëntenraad  
De wet schrijft voor dat de regeling in overeenstemming met een 

representatief te achten organisatie van cliënten wordt vastgesteld. In veel 

gevallen is dit een cliëntenraad, die bij het vaststellen van de klachtenregeling 

zelfs een verzwaard adviesrecht heeft. Ga na hoe het bij u is geregeld en zorg 

voor duidelijke informatie aan uw cliëntenraad. Door middel van een 

presentatie kunt u de concept-regeling toelichten, vragen beantwoorden en 

opmerkingen verwerken 

 

#4. Procedures beschrijven 
De wettelijke termijn om een klacht af te doen bedraagt zes weken, met een 

eenmalige mogelijkheid van verlenging met vier weken. Dit is betrekkelijk kort 

en vraagt dan ook om een voortvarende werkwijze. Denk na over uw manier 

van werken om aan deze termijn te kunnen voldoen.  

 

#5. Benoemen klachtenfunctionaris  
Uw organisatie benoemt een klachtenfunctionaris. Zorg ervoor dat deze zijn 

taken onafhankelijk kan uitvoeren. Overweeg goed of u deze taak intern wil 

uitzetten of liever extern onderbrengt. Laat een interne klachtenfunctionaris 

zich goed voorbereiden op zijn (nieuwe) taak door hem bijvoorbeeld een 

training aan te bieden.  

 

#6. Optioneel: aansluiten klachtencommissie  
De eis om een klachtencommissie in het leven te roepen, is met de komst van 

de Wkkgz vervallen. Er valt veel voor te zeggen om tóch een 

klachtencommissie in te stellen of in stand te houden. In geval van complexe 

zaken of indien de klacht de interne procedure of de klachtenfunctionaris 

betreft, kan zo’n commissie namelijk uitkomst bieden. Tevens voorkomt dit 

opschaling voor de klager om zich direct tot de geschilleninstantie te moeten 

wenden (zie punt 7).  
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#7. Aansluiting bij een geschilleninstantie 
De Wkkgz vereist dat uw organisatie zich aansluit bij een door de minister 

erkende geschilleninstantie. Bij zo’n instantie kunnen klagers terecht als ze het 

niet eens zijn met de klachtbehandeling door de zorgaanbieder. De 

geschilleninstantie is onpartijdig en kan een onafhankelijke, bindende 

uitspraak doen over de klacht. Ook kan zij een schadevergoeding toekennen. 

Door de minister erkende geschilleninstanties vindt u hier: 

https://www.nieuwezorgaanbieders.nl/erkenning 

 

#8. Communicatie naar cliënten en medewerkers 
De klachtenregeling dient onder de aandacht van cliënten te worden gebracht. 

Zorg voor een goed leesbare folder- en een webtekst om uw cliënten te 

informeren over de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Plaats de 

informatie makkelijk vindbaar op uw website en/of leg folders bij 

publieksbalies. Informeer ook uw medewerkers over de nieuwe regeling. 

 

#9. Leren van klachten 
Hoewel het opstellen van een (klachten)jaarverslag  onder de nieuwe wet geen 

vereiste meer is, kunnen klachten de kwaliteit van de dienstverlening 

verbeteren. Regelmatige evaluatie van de klachten biedt de mogelijkheid dit 

proces te borgen.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ondersteuning nodig? Het CBKZ biedt graag haar diensten aan in de 

verschillende stadia van de ontwikkeling van uw klachtenmanagement. Ook 

het beschikbaar stellen van een klachtenfunctionaris behoort tot de 

mogelijkheden alsmede het verzorgen van trainingen. Maak snel een afspraak 

voor een offerte op maat. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

https://www.nieuwezorgaanbieders.nl/erkenning

