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Bent u niet tevreden?
 
Laat het ons weten! 
De medewerkers van SHDH verlenen veel mensen allerlei 
soorten zorg. In de meeste gevallen verloopt dat tot tevreden-
heid van iedereen. Maar soms gaat er wel eens iets mis. 
Wat u in zo’n geval kunt doen staat in deze brochure. 

Uw opmerkingen, uw klachten zijn voor ons belangrijk
Onze medewerkers zijn goed opgeleid, worden regelmatig bijgeschoold 
en krijgen begeleiding van hun leidinggevende. Ze werken volgens  
allerlei regels en protocollen. Toch gaat er wel eens iets mis in de zorg-
verlening. Is dat bij u het geval? Blijf er niet mee rondlopen, maar praat 
er over met de betreffende verzorgende of de leidinggevende. Want elk 
signaal, elke klacht is waardevol. Het biedt ons de kans om zaken te  
veranderen, te verbeteren. Als we niets horen, kunnen we ook niets doen! 

U hoeft niet bang te zijn dat u geen zorg meer krijgt of dat de 
medewerkers niet meer aardig tegen u zijn. Wij zien klagen niet 
als mopperen of als ruzie zoeken. Wij stellen het juist op prijs dat 
u durft te zeggen wat u vindt. 
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Eerst praten …
Wij adviseren u om allereerst te gaan praten met de medewerker over wie 
u niet tevreden bent. Een rustig gesprek lost meestal al veel op, zo is onze 
ervaring. Biedt dat gesprek geen goede oplossing, vraag dan of de leiding-
gevende bij u langs wil komen en leg de kwestie aan hem of haar voor.  
U kunt ook in gesprek gaan met de directeur van het huis waar u woont. 
Een andere mogelijkheid is dat u de Cliëntenraad benadert. Deze kan u 
adviseren of voor u bemiddelen.

… dan klagen 
Is de kwestie na gesprekken met de medewerker en de leidinggevende of 
de directeur nog niet opgelost? Dan kunt u een stapje verder gaan en een 
klacht indienen bij de klachtencommissie. Hoe dat moet dat staat in de 
klachtenregeling. Deze kunt u vinden op onze website www.shdh.nl. 

Voor wie en waarover?
 
Iedereen die zorg of hulp krijgt van SHDH kan gebruikmaken van de 
klachtenregeling: bewoners van de woonzorgcentra, wijkbewoners die 
thuis zorg krijgen, bezoekers van  dagcentra of mensen uit de wijk die 
in onze restaurants eten. U kunt klagen als u vindt dat u te weinig hulp 
krijgt, of over de manier waarop medewerkers u bejegenen.  
Als u klachten heeft over het schoonhouden van uw woning of over het 
gedrag van medewerkers. Laat het ons weten! 
Ook anderen dan de cliënt zelf kunnen een klacht indienen, bijvoorbeeld 
vertegenwoordigers van mensen met dementie. Die uitzonderingen staan 
in de klachtenregeling. 

BOPZ-klachten 
De klachtenregeling is ook bedoeld voor klachten die te maken hebben 
met de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen  
(de BOPZ-wet). Die wet regelt het toepassen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen, bijvoorbeeld bij mensen met dementie.

Hieronder vindt u de hoofdpunten uit de klachtenregeling. 

Een brief is voldoende
De eenvoudigste manier om een klacht in te dienen is een briefje naar  
de klachtencommissie. Een kort briefje is al voldoende. Omschrijf daarin 
uw klacht en vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Dat briefje kunt 
u sturen naar de secretaris van de klachtencommissie. Op de laatste blad-
zijde van deze brochure vindt u een voorbeeldbrief.  
U kunt ook uw familie, vertegenwoordiger of medewerkers van SHDH  
vragen zo’n briefje voor u te schrijven. 

En dan? 
Binnen drie werkdagen bevestigt de klachtencommissie dat zij uw brief 
heeft  ontvangen. Ook legt de klachtencommissie uit wat er verder gaat 
gebeuren.

Bemiddelen: de klachtencommissie gaat bemiddelen tussen u en de  
medewerker over wie u een klacht heeft ingediend. Dat gebeurt alleen  
als alle partijen dat goed vinden. Via gesprekken probeert de klachten- 
commissie uw klacht uit de wereld te helpen. 

Onderzoeken: als de bemiddeling niet slaagt, gaat de klachtencommissie 
de klacht verder onderzoeken. Meestal organiseert de commissie een  
hoorzitting, waarvoor zij beide partijen uitnodigt. Door vragen te stellen 
probeert de commissie te onderzoeken wat er precies aan de hand is.  
U krijgt zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst 
van uw brief, bericht van de klachtencommissie. 

De klachtencommissie neemt uw klacht niet in behandeling als er al een 
vergelijkbare klacht in behandeling is, als u dezelfde klacht al eerder heeft 
aangekaart of als de gebeurtenis waarover de klacht gaat te lang geleden is. 
U kunt hiertegen bezwaar maken. 

54



De uitkomsten 
De klachtencommissie onderzoekt uw probleem grondig. 
Er zijn twee mogelijke uitkomsten. 

De klachtencommissie doet een uitspraak 
De klachtencommissie verklaart uw klacht gegrond of ongegrond. Het 
kan ook zijn dat de commissie van mening is dat een deel van uw klacht 
gegrond is en een ander deel ongegrond. In alle gevallen krijgt u een brief 
van de klachtencommissie met daarin de uitspraak. Diezelfde brief gaat 
ook naar de algemeen directeur van SHDH. De algemeen directeur 
reageert binnen vier weken op de brief van de klachtencommissie. 
Meestal neemt hij het advies van de klachtencommissie over en neemt 
hij maatregelen die het probleem oplossen, nu en in de toekomst.  

Er is meer tijd nodig is 
Soms lukt het de klachtencommissie niet om uw klacht binnen twee 
maanden voldoende te onderzoeken. U krijgt daarover altijd een brief, 
waarin een nieuwe termijn wordt genoemd. 

U kunt uw klacht altijd intrekken, bijvoorbeeld omdat de kwestie al is 
opgelost of als u geen prijs stelt op verdere behandeling door de commissie. 

In beroep
Alle partijen kunnen na een uitspraak van de klachtencommissie in 
beroep gaan bij de Landelijke Beroepscommissie Klachten. 

Wilt u meer weten?
De volledige klachtenregeling van SHDH vindt u op www.shdh.nl 
Als u meer wilt weten over de klachtenregeling of de klachtencommissie, 
bel dan naar de secretaris van de klachtencommissie, telefoonnummer 
(023) 514 95 14.
Hebt u vragen over het indienen van klachten, kijk dan op 
www.zorgbelang-nederland.nl of bel met Zorgbelang Noord-Holland, 
telefoonnummer (023) 530 00 00.

Voorbeeldbrief voor het indienen van een klacht:

SHDH,
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
klachtencommissie voor cliënten,
Jansstraat 27
2011 RT Haarlem

Plaats, datum

Geachte klachtencommissie, 

Ik heb een klacht over ...

Hoogachtend,
Naam en handtekening
(Adres, woonplaats en telefoonnummer)
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