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Inleiding 
 
De cliënten(zorg) staan bij de Baalderborg Groep voorop. De Baalderborg Groep vindt het belangrijk 
om naar de cliënten te luisteren en om van hen te leren. Dat betekent ook dat indien cliënten hun 
onvrede uiten over de verleende zorg, de Baalderborg Groep deze signalen serieus oppakt en 
zorgvuldig behandelt.  
 
In dit klachtenreglement wordt de behandeling van klachten binnen de Baalderborg Groep 
weergegeven. Dit reglement bestaat uit een algemeen deel, dat verder uitgewerkt wordt voor 
specifieke situaties. De achtergrond hiervan is dat de Baalderborg Groep zorg verleent aan 
verschillende doelgroepen, te weten ouderen, jeugdigen en/of verstandelijk gehandicapten (al dan 
niet op grond van de Wet zorg en dwang(Wzd). Voor deze verschillende doelgroepen zijn (ook) 
afzonderlijke wettelijke vereisten vastgelegd in de wet- en regelgeving, te weten de Jeugdwet, de 
Wzd en de Wkkgz.  
 
Klachten die onder de Wzd vallen worden niet door de klachtencommissie behandeld, maar door 
een externe klachtencommissie: de Wzd schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten 

worden beoordeeld door een externe klachtencommissie.  
 
Zo is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een klachtenbemiddelaar 
verplicht, maar geen klachtencommissie. De Jeugdwet en de Wzd kent daarnaast de verplichte 
figuur van vertrouwenspersoon (te onderscheiden van de klachtenbemiddelaar), dit geldt niet voor 
de Wkkgz. Tot slot worden nog verschillende wettelijke termijnen van klachtenafhandeling 
gehanteerd.  
 
Per klacht zal conform dit reglement bezien moeten worden op welke wijze en binnen welke termijn 
de klachten behandeld moeten worden. Het is dus mogelijk dat cliënten die hun onvrede uiten te 
maken krijgen met twee verschillende klachtenreglementen. Waar mogelijk beoogt de Baalderborg 
Groep de klachtenprocedure toch grotendeels te uniformeren. Voor het overige beoogt de 
Baalderborg Groep cliënten met dit klachtenreglement overzichtelijk te informeren over de 
klachtenprocedure(s). 
 
De Raad van Bestuur van de Baalderborg Groep brengt dit klachtenreglement onder de aandacht 
van cliënten en hun vertegenwoordigers, mede door het klachtenreglement op de website van de 
Baalderborg Groep te plaatsen. Desgevraagd ontvangen zij een exemplaar van dit 
klachtenreglement. Dit klachtenreglement en een eventuele wijziging daarvan zal (voor zover nodig) 
met instemming van de cliëntenraad en met instemming van ondernemingsraad worden vastgesteld 
door de Raad van Bestuur van de Baalderborg Groep. 
 
Dit klachtenreglement laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere (gerechtelijke) 
instanties onverlet. 
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1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1.1 begripsomschrijvingen: 
 

 

a. Aangeklaagde: degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de 
klacht betrekking heeft; 

b. Wzd-arts: de arts die bij de Baalderborg Groep belast is met de zorg voor 
de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied  in de zin 
van de Wet zorg en dwang (Wzd) (veelal de Specialist ouderen 
geneeskundige (SOG) of de arts verstandelijk gehandicapten 
(AVG); 

c. Wzd-klacht: klacht over een beslissing zoals bedoeld in artikel 55 Wzd: 
behandeling door externe klachtencommissie; 

d. Cliënt:  natuurlijke persoon die zorg vraagt dan wel aan wie de 
Baalderborg Groep zorg verleent of heeft verleend; 

e. Vertrouwenspersoon: persoon in dienst of in opdracht van de Baalderborg Groep, die 
aan de individuele cliënt (des verzocht) op onafhankelijke wijze 
ondersteuning biedt bij aangelegenheden die samenhangen met 
de verleende zorg; 

f. Geschillencommissie: 
 

commissie waar klager zijn/haar klacht betreffende zorg in de 
zin van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg 
(Wkkgz) kan voorleggen als de toepasselijke klachtenprocedure 
niet heeft geleid tot een bevredigende en/of tijdige oplossing 
voor klager; 

g. Inspecteur: 
h. Jeugdzorg: 

de bevoegde inspecteur voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ);  
zorg aan minderjarigen in de zin van de Jeugdwet, onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente; 

i. Klacht: 
 

uiting van onvrede over een handeling, of  
het nalaten daarvan, alsmede over het nemen van een besluit, 
dat gevolgen heeft voor een cliënt, door de Baalderborg Groep 
of door een persoon die voor de Baalderborg Groep werkzaam 
is, niet zijnde een Wzd-klacht en niet (mede) strekkende tot 
vergoeding van schade, die schriftelijk of per e-mail is ingediend 
bij de klachtencommissie; 

j. Klachtenbemiddelaar Degene die op verzoek van de klager gratis van advies dient met 
betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaat bij het 
formuleren van de klacht en het onderzoeken van de 
mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen (in 
de zin van artikel 15 Wkkgz); 

k. Klachtencommissie de klachtencommissie van de Baalderborg Groep die conform de 
Wkkgz1, Jeugdwet belast is met het afhandelen van klachten; 

l. Klager  degene die een klacht indient; 
m. Nabestaanden echtgenoot, geregistreerd partner, kinderen, ouders, broers en 

zusters van de overledene en andere nabestaanden, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wkkgz; 

n. Raad van bestuur: de Raad van Bestuur van de Baalderborg Groep; 
o. Vertegenwoordiger: persoon die op grond van enige wettelijke  

bepaling in plaats van of naast de cliënt betrokken moet worden 
bij de nakoming van verplichtingen jegens de cliënt (o.a. 

 
1 Conform de Wkkgz is geen klachtencommissie verplicht gesteld, maar is de zorgaanbieder (het bestuur) belast met het 
afhandelen van de klachten. Het bestuur mag ervoor kiezen om de uitvoering van deze bevoegdheid (onder haar 
verantwoordelijkheid) uit te besteden aan de klachtencommissie.  
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gezagdragende ouder, voogd, curator, mentor, schriftelijk 
gemachtigden). 

p. Zorg: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige 
zorg of Jeugdwet; 
 

2. (AANLEIDING) KLACHTENPROCEDURE  
Indien een cliënt of naaste(n) onvrede voelt over de door de Baalderborg Groep verleende zorg dan 
probeert de Baalderborg Groep de onvrede in eerste instantie op informele wijze weg te nemen. De 
klacht zal, met instemming van de cliënt of naaste(n), bespreekbaar gemaakt worden met de 
betrokkenen. Desgewenst kan in dit informele proces bijstand verkregen worden van een 
klachtenbemiddelaar en kan de cliënt zich laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon. Indien 
de informele weg niet tot een bevredigende oplossing leidt, of klager geen behoefte heeft aan de 
informele weg, kan een formele klacht worden ingediend conform hoofdstuk vier, vijf, zes en zeven 
van dit klachtenreglement (eventueel ook met bijstand van een klachtenbemiddelaar en/of 
vertrouwenspersoon).  
 
2.1. Waarover kan een klacht worden ingediend? 
Cliënten en/of de in artikel 2.2 genoemde personen kunnen schriftelijk een klacht indienen met 
betrekking tot een gedraging van de Baalderborg Groep of de voor haar werkzame personen in het 
kader van de door De Baalderborg Groep verleende (jeugd)zorgverlening.  
 
Dit zijn klachten in de zin van de Wkkgz, tenzij de klacht verband houdt met jeugdzorgverlening door 
de Baalderborg Groep. In dat geval is sprake van een klacht in de zin van de Jeugdwet. 
 
Indien een klacht verband houdt met Wzd-zorgverlening, kan sprake zijn van een Wzd-klacht. Dit is 
het geval indien de klacht een beslissing betreft: behandeling door externe klachtencommissie. 
 
2.2. Wie kan een klacht indienen?  
Elke klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend door:  

• de cliënt; 

• diens vertegenwoordiger; 

• diens nabestaanden; 

• Voorts kan over de weigering van de Baalderborg Groep om een persoon in het kader van de 
zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen een klacht worden 
ingediend over die weigering.  

 
In aanvulling daarop kan een klacht omtrent jeugdzorg ook worden ingediend door:  

• de ouder zonder gezag; 

• een voogd; 

• degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent; 

• een pleegouder in het kader van de verlening van jeugdhulp, de uitvoering van een 
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. 

 
2.3 Bij wie kunt u de klacht bespreekbaar maken? 
 
Klager kan de klacht voorleggen aan: 

• degene op wie de klacht betrekking heeft;  

• diens leidinggevende; 

• de Raad van Bestuur; 

• de klachtenbemiddelaar; 

• de klachtencommissie. 
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Zij zullen klager in de gelegenheid stellen om de klacht op informele wijze bespreekbaar te maken 
met betrokkenen.  
 
2.4.  Ondersteuning vertrouwenspersoon aan cliënt 
De cliënt kan gedurende de in dit reglement beschreven klachtenprocedure een beroep doen op 
bijstand van de vertrouwenspersoon in aangelegenheden die betrekking hebben op de klacht.  
 
De vertrouwenspersoon heeft een te onderscheiden rol van de klachtenbemiddelaar (zie hoofdstuk 
3 voor de rol van de klachtenbemiddelaar). De vertrouwenspersoon heeft louter een 
ondersteunende rol voor de cliënt. In tegenstelling tot de klachtenbemiddelaar zal de 
vertrouwenspersoon ook niet bemiddelen ter zake de klacht. 
 
Deze optie wordt alleen voorgelegd indien klager en cliënt één en dezelfde persoon zijn. Indien het 
een klacht omtrent jeugdzorg betreft, zijn ook de ouders of pleegouders gerechtigd een beroep te 
doen op bijstand van de vertrouwenspersoon.   
 
De vertrouwenspersoon oefent zijn/haar werkzaamheden onafhankelijk van de Baalderborg Groep 
en de bij haar werkzame personen uit. Indien de cliënt gebruik maakt van de vertrouwenspersoon, 
onthoudt deze zich van ondersteuning aan anderen indien dit de onafhankelijkheid in het geding 
brengt. 
 
De vertrouwenspersoon draagt zorg voor dossiervoering omtrent de door haar verleende 
ondersteuning aan cliënt conform de vigerende (privacy) wet- en regelgeving. Deze gegevens zullen 
uitsluitend met toestemming van cliënt aan derden worden verschaft, behoudens voor zover een 
wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht. 
 
2.5  Hoe wordt met uw gegevens omgegaan? 
 
2.5.1 Vertrouwelijkheid klachtbehandeling 
Een ieder die betrokken is bij de behandeling van klachten en daarbij de beschikking krijgt over 
gegevens waarvan deze het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is 
verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot 
bekendmaking verplicht, of uit zijn taak bij de uitvoering van de klachtenregeling de noodzaak tot 
bekendmaking voortvloeit.  
 
2.5.2 Archivering en bewaartermijn klachtendossier  
Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de cliënt bewaard. Zij 
behoren dus niet tot het medisch dossier. 
 
De bescheiden met betrekking tot de klacht worden bewaard zolang dit noodzakelijk is in het kader 
van de klachtenbehandeling. Dit zal in de regel maximaal twee jaar zijn, maar kan verlengd worden 
indien dit noodzakelijk is voor de klachtenbehandeling. 
 
2.6 Einde informele afhandeling klacht 
Indien de informele klachtenprocedure tot een bevredigende oplossing heeft geleid voor klager, 
wordt de klacht daarmee als afgedaan beschouwd.   

 
Indien er geen bevredigende oplossing voor klager is bereikt, en hij/zij de klacht wenst voort te 
zetten, zal de klacht (met toestemming van klager) worden voorgelegd aan de (secretaris van de) 
Raad van Bestuur respectievelijk de klachtencommissie.  
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Alvorens een formele klachtenprocedure in de zin van hoofdstuk vier in gang wordt gezet, zal met 
klager overlegd worden of bijstand van de klachtenbemiddelaar gewenst is conform hoofdstuk drie. 
De Raad van Bestuur respectievelijk de klachtencommissie zal de klager hier binnen vijf dagen over 
informeren.  
 
 
3 BIJSTAND KLACHTENBEMIDDELAAR  
 
3.1 Bemiddeling en advies van de klachtenbemiddelaar 
De klachtenbemiddelaar kan de klager op verzoek gratis van advies dienen bij het indienen van een 
klacht, bij het formuleren van de klacht en/of het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een 
oplossing voor de klacht te komen.  
 
Bij de uitoefening van de werkzaamheden waarborgt de Baalderborg Groep dat de 
klachtenbemiddelaar: 

• zich bij het verrichten van zijn/haar werkzaamheden op het bereiken van een zo 
bevredigend mogelijke oplossing voor de klacht richt; 

• de vrijheid heeft zijn werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de wet, de voor hem 
geldende beroepsnormen en taakomschrijving en zonder inmenging door de zorgaanbieder; 

• niet betrokken is bij de aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft. 
 
De klachtenbemiddelaar draagt zorg voor de dossiervoering van de klachtafhandeling conform de 
vigerende (privacy) wet- en regelgeving.  Dit klachtdossier kan, uitsluitend met toestemming van de 
klager, overgelegd worden in een eventueel daaropvolgende klachtprocedure als bedoeld in 
hoofdstuk vier e.v., behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht, of 
uit zijn taak bij de uitvoering van de klachtenregeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
 
3.2 Einde bijstand klachtenbemiddelaar 
Indien de bijstand door een klachtenbemiddelaar tot een bevredigende oplossing heeft geleid voor 
klager, wordt de klacht daarmee als afgedaan beschouwd. De Raad van Bestuur respectievelijk de 
klachtencommissie zal dit schriftelijk bevestigen.  
 
Indien er geen bevredigende oplossing voor klager is bereikt, en hij/zij de klacht wenst voort te 
zetten, zal een formele klacht (met toestemming van klager) worden ingediend bij de (secretaris van 
de) Raad van Bestuur respectievelijk de klachtencommissie. 
 
3.3 Indienen formele klacht 
Na ontvangst van de klacht zal de Raad van Bestuur respectievelijk de klachtencommissie binnen vijf 
werkdagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht aan de klager sturen, en een kopie van 
de klacht aan aangeklaagde sturen.  
 
In de ontvangstbevestiging c.q. begeleidende brief wordt vermeld dat de klager en/of aangeklaagde 
zich desgewenst kan laten bijstaan door de vertrouwenspersoon tijdens de klachtenprocedure. Ook 
vermeldt de klachtencommissie binnen welke termijn de aangeklaagde de gelegenheid krijgt om 
schriftelijk te reageren. 
 
Klager kan verzocht worden binnen een in de brief te bepalen termijn, nadere inlichtingen te 
verstrekken met betrekking tot zijn klacht.  

 
 Indien de klacht niet wordt ingediend door de cliënt of iemand die de cliënt daartoe gemachtigd 

heeft, stuurt de klachtencommissie de cliënt een kopie van de klacht en van de ontvangstbevestiging 
die aan de klager is gestuurd. Cliënt wordt in de gelegenheid gesteld om, binnen een door de 
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voorzitter van de klachtencommissie te bepalen termijn, te reageren op hetgeen waarop de klacht 
betrekking heeft. 

 
 

4 FORMELE KLACHTENPROCEDURE 
 
4.1 Onderscheidende klachtprocedures 
Er zijn drie situaties te onderscheiden: 

• de Raad van Bestuur onderzoekt en behandelt klachten in de zin van de Wkkgz;  

• de Raad van Bestuur besteedt dit uit aan de klachtencommissie; 

• de klachtencommissie onderzoekt en behandelt een klacht omtrent jeugdzorg. 
 
Gecombineerde klachten 
Indien klachten een gecombineerd karakter hebben (Jeugdzorg en/of Wkkgz), zal zo mogelijk 
geprobeerd worden om deze klachten gezamenlijk te behandelen, met dien verstande dat de 
hieronder beschreven wettelijke vereisten omtrent de termijnen, samenstelling en bevoegdheden 
van de klachtencommissie in acht worden genomen. 
 
Klacht heeft betrekking op meerdere of andere zorgaanbieders 
Indien een klacht betrekking heeft op zorg die door meerdere zorgaanbieders in onderlinge 
samenhang wordt aangeboden en de klager meldt dat de klacht ook bij andere zorgaanbieders is 
ingediend, en prijs stelt op gecombineerde behandeling van de klacht door de verschillende 
zorgaanbieders bij wie de klacht is ingediend, neemt de Raad van Bestuur contact op met de andere 
zorgaanbieders bij wie de klacht is ingediend om tot een oplossing  te komen die recht doet aan de 
inhoudelijke (gezamenlijke) behandeling van de klacht. 
 
Indien de klachtencommissie een klacht niet in behandeling neemt omdat deze betrekking heeft op 
de zorgverlening van een andere zorgaanbieder stuurt de klachtencommissie de klacht door naar de 
zorgaanbieder op wie de klacht betrekking heeft, tenzij cliënt hiertegen bezwaar maakt. 
 
4.2 Klachtenprocedure Raad van Bestuur (Wkkgz) 
Indien de Raad van Bestuur klachten in de zin van de Wkkgz zelf onderzoekt en in behandeling 
neemt, stuurt zij klager binnen zes weken een schriftelijke mededeling, waarin met redenen 
omkleed is: 

• tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid;  

• welke beslissingen zij over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen, en 

• binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd. 
 
Indien de Raad van Bestuur voorziet dat voor de beoordeling van de klacht meer dan zes weken 
nodig zijn, deelt zij dit, voor het verstrijken van deze termijn, schriftelijk mee aan de klager en aan 
degene op wie de klacht betrekking heeft. De Raad van Bestuur kan de termijn hoogstens met vier 
weken verlengen. 
 
4.3  Klachtenprocedure bij klachtencommissie (Wkkgz, Jeugdwet) 

 
4.3.1 Beoordelen bevoegdheid klachtencommissie / ontvankelijkheid klacht 

 De (plaatsvervangend) voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt of de klachtencommissie 
bevoegd is om van een klacht kennis te nemen. De klachtencommissie is niet bevoegd klachten te 
behandelen die (mede) strekken tot vergoeding van geleden schade. Indien deze situatie zich 
voordoet stuurt de klachtencommissie de klacht door naar de Raad van Bestuur, tenzij cliënt 
hiertegen bezwaar maakt. 
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De voorzitter van de klachtencommissie heeft de bevoegdheid een klacht niet-ontvankelijk te 
verklaren als: 

• deze betrekking heeft op een gedraging die de klachtencommissie al eerder beoordeeld 
heeft naar aanleiding van een klacht;  

• indien een gelijke klacht nog in behandeling is bij de klachtencommissie; 

• de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is; 

• de klacht betrekking heeft op een gebeurtenis die langer dan twee jaar geleden heeft 
plaatsgevonden. 

 
 De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de voorzitter omtrent de 

bevoegdheid van de klachtencommissie en/of ontvankelijkheid van een klacht schriftelijk bezwaar 
maken tegen dat besluit. Dit bezwaar wordt beoordeeld door de voorzitter van de 
klachtencommissie samen met twee door hem aan te wijzen leden van de klachtencommissie. Hun 
beslissing over het bezwaar delen zij binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de klager 
mede. 

 
4.3.2 Zorgvuldige behandeling klacht 
Een klacht wordt zodanig behandeld dat een zorgvuldige beslissing is gewaarborgd, waarmee in 
ieder geval bedoeld wordt dat:  
 

• aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door een persoon tegen wiens 
beslissing of besluit de klacht is gericht;  

• aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door de klachtenbemiddelaar 
die betrokken is geweest bij de klacht; 

• de Raad van Bestuur en medewerkers van de Baalderborg Groep zich onthouden van 
inmenging in de wijze waarop de leden van de klachtencommissie hun werkzaamheden in 
een concreet geval verrichten;   

• de klager en de persoon tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht in staat worden  
gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven ter zake de klacht;  

• de klager en de persoon tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht zich kunnen 
doen bijstaan door een door hen aan te wijzen personen;  

• de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk wordt beschermd, 
behoudens voor zover een wettelijk voorschrift en/of andere regelgeving tot bekendmaking 
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van het klachtenreglement de noodzaak tot 
bekendmaking voortvloeit. 

• termijnen:  
      a. Klager ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst klacht een schriftelijke  
          ontvangstbevestiging.     
      b. UWV: als afwijking op de werkwijze van de klachtencommissie ontvangt een klager die via  
           het UWV Jobcoaching van de Baalderborg Groep geniet binnen maximaal 4 weken bericht  
           of de klacht wel/niet ontvankelijk is. Klager wordt hierover geïnformeerd.  
  

De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht volgens 
de geldende c.q. toepasselijke (interne) klachtenreglementen. 
 
5.  Samenstelling klachtencommissie 
 
5.1. De klachtencommissie wordt zodanig samengesteld dat een zorgvuldige en deskundige   
        beslissing op de klacht is gewaarborgd. Alle leden hebben affiniteit met de zorgsector. 

1. De klachtencommissie heeft tenminste drie leden en ten hoogste 7  leden, waaronder de 

voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.   
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2. De Raad van Bestuur benoemt de leden van de klachtencommissie.  

3. De klachtencommissie kiest zelf uit haar midden de voorzitter en de vice voorzitter.  

4. Personen die werkzaam zijn bij of voor de zorgaanbieder, personen die verwanten hebben 

die zorg ontvangen van de zorgaanbieder en cliënten die zorg ontvangen van de 

zorgaanbieder zijn niet benoembaar tot lid van de klachtencommissie.   

5. De Raad van Bestuur benoemt ten minste één jurist tot lid van de klachtencommissie. 

6. De Raad van Bestuur stelt de cliëntenraad in de gelegenheid instemming te verlenen met 

betrekking tot ieder voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de klachtencom-

missie.  
7.        De leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen éénmaal aansluitend   
           herbenoemd worden. 

 
 
5. 2. Einde lidmaatschap klachtencommissie. 

1. Het lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt door: 

a. het verstrijken van de zittingstermijn; 

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

c. overlijden; 

d. ontslag door de Raad van Bestuur. 

 

2. De Raad van Bestuur ontslaat een lid van de klachtencommissie: 

a. als het lid de hoedanigheid verliest die bepalend was voor het besluit om hem te 

benoemen; 

b. op verzoek van de klachtencommissie. 

 

3. In aanvulling op de in lid twee genoemde gronden kan de Raad van Bestuur de 

klachtencommissie in zijn geheel ontslaan, wanneer de klachtencommissie niet werkt 

conform deze regeling en het reglement van de klachtencommissie.  

 

4. Een verzoek zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel doet de klachtencommissie 

alleen als zij van mening is, dat het betrokken lid zijn taken verwaarloost of kennelijk 

ongeschikt is voor de uitoefening van zijn taken.  

 

De klachtencommissie informeert de klager en de aangeklaagde over de samenstelling van de 
zittingscommissie, welke door de voorzitter wordt samengesteld. 
(De leden van de klachtencommissie zijn te vinden in bijlage A) 
 
 
6. (Deskundigen)onderzoek 
De klachtencommissie kan medewerkers van de Baalderborg Groep verzoeken inlichtingen te 
verstrekken ter zake van hetgeen waarover is geklaagd. Medewerkers van de Baalderborg Groep zijn 
gehouden tijdig hun medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de klachtencommissie, 
voor zover dit redelijkerwijs van hen gevergd kan worden. 
 
De klachtencommissie kan (relevante delen uit) het cliëntendossier opvragen voor zover dit ter 
beoordeling van de klacht noodzakelijk is, en voor zover de cliënt daarvoor toestemming geeft.  
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De klachtencommissie kan met voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur een deskundige 
inschakelen. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de Baalderborg Groep. 
 
De klachtencommissie stuurt alle voor de behandeling van de klacht relevante stukken aan de 
klager, de aangeklaagde en de Raad van Bestuur. De klachtencommissie stelt hen in een door de 
voorzitter te bepalen termijn in de gelegenheid hierop schriftelijk te reageren.  
 
7. (On)verplichte hoorzitting  
Voor de beoordeling van klachten kan de voorzitter besluiten een hoorzitting te houden ten einde 
de klager en de aangeklaagde gelegenheid te geven hun standpunten mondeling toe te lichten. 
 
De klager en de aangeklaagde worden schriftelijk opgeroepen voor een mondelinge behandeling. De 
oproep vermeldt de datum, tijd en plaats van de hoorzitting. 
 
In de regel worden partijen in elkaars aanwezigheid gehoord tijdens de hoorzitting. Op gemotiveerd 
verzoek van de klager of de aangeklaagde kan de klachtencommissie hen afzonderlijk horen. Indien 
de klager en de aangeklaagde afzonderlijk worden gehoord, draagt de zittingscommissie zorg voor 
een verslag van het besprokene. Dit verslag brengt de zittingscommissie ter kennis van de partij die 
niet aanwezig was tijdens het horen en geeft deze de gelegenheid om binnen een door de 
zittingscommissie te bepalen termijn te reageren. 
 
De klachtencommissie kan stukken die minder dan vijf dagen voor de zitting zijn overgelegd 
ambtshalve buiten beschouwing laten, of indien één der partijen dat verzoekt. 
 
 
8. EINDE FORMELE KLACHTENPROCEDURE 

 
8.1. Intrekken klacht / opschorten klacht 
Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt gedurende deze formele 
klachtenprocedure. De klachtencommissie bevestigt dit schriftelijk aan de aangeklaagde, de Raad 
van Bestuur en de klager.   
 
Indien gedurende de behandeling van een klacht een alternatieve route wordt ingezet om tot een 
bevredigende oplossing te komen, zoals bijvoorbeeld mediation, zal de behandeling van de klacht 
worden opgeschort op schriftelijk verzoek van klager en aangeklaagde. De (termijnen van de) 
behandeling van de klacht wordt hervat zodra klager of aangeklaagde schriftelijk aangeeft de 
behandeling voort te willen zetten. 
 
 
8.2. Oordeel klachtencommissie 
 
8.2.1. Algemeen 
De klachtencommissie dient binnen zes weken een oordeel te geven omtrent de: 

• (on)bevoegdverklaring van de commissie; 

• (niet-)ontvankelijkheid van de klacht; 

• (on)gegrondverklaring van de klacht. 
 
Indien de klachtencommissie van deze termijn afwijkt dient zij dit gemotiveerd en schriftelijk 
kenbaar te maken aan klager en aangeklaagde. Een kopie daarvan wordt aan de Raad van Bestuur 
verschaft. 
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De klachtencommissie beschrijft in haar oordeel in ieder geval: 

• de klacht waarop het oordeel betrekking heeft; 

• de standpunten van de klager en de aangeklaagde; 

• de wijze waarop de klachtencommissie de klacht behandeld heeft; 

• het oordeel van de klachtencommissie en de motivering daarvan; 

• de namen van de leden die het oordeel vastgesteld hebben;  

• eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie.  
 
De klachtencommissie stuurt haar oordeel ter zake de klacht aan: 

• de Raad van Bestuur; 

• de klager; 

• de betrokken cliënt; 

• de aangeklaagde. 
 
8.2.2. Bijzondere bepalingen klachtencommissie Wkkgz  
De klachtencommissie geeft in aanvulling op artikel 8.2.1 ook met redenen omkleed aan: 
• tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid;  
• welke beslissingen zij over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen, en 
• binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, dienen te zijn gerealiseerd. 
 
De Raad van Bestuur kan schriftelijk gemotiveerd van dit oordeel afwijken als daartoe 
zwaarwegende gronden worden aangevoerd c.q. aanwezig zijn. 

 
8.2.3. Bijzondere bepalingen jeugdzorg 
De Raad van Bestuur is niet gehouden om het oordeel van de klachtencommissie over te nemen. 
Wel is zij verplicht klager en klachtencommissie binnen een maand schriftelijk mede te delen of zij 
naar aanleiding van het oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. Indien de Raad van Bestuur 
van deze termijn afwijkt dient zij dit met redenen omkleed mede te delen aan de klager en de 
klachtencommissie. 
 
Indien een klacht omtrent jeugdzorg zich richt op een ernstige situatie (onverantwoorde hulp) met 
een structureel karakter, stelt de klachtencommissie de Raad van Bestuur daarvan in kennis. Indien 
de klachtencommissie niet is gebleken dat de Baalderborg Groep ter zake maatregelen heeft 
getroffen, meldt de klachtencommissie deze klacht aan de Inspectie. 
 
 
9. BEROEPSMOGELIJKHEID EINDOORDEEL 

 
9. 1. Beroepsmogelijkheid Wkkgz 
Indien een klacht in de zin van Wkkgz, na behandeling conform dit klachtenreglement, niet naar 
tevredenheid van de klager is opgelost, dan wel indien de Baalderborg Groep niet in 
overeenstemming met de klachtenregeling uit de Wkkgz heeft gehandeld, kan klager een geschil 
voorleggen aan de Geschillencommissie Zorginstellingen. 
 
9.2. Beroepsmogelijkheid Jobcoaching 
In afwijking van het onder 9.1 bepaalde kan, indien een klacht die betrekking heeft op het product 
Jobcoaching waar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) bij betrokken is niet 
naar tevredenheid van de klager is opgelost, deze klager het geschil voorleggen aan de  
arbeidsdeskundige van het UWV aan wie door de klachtencommissie na de indiening van een klacht 
bij deze commissie melding is gedaan van de indiening van een klacht. 
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10. SLOTBEPALINGEN 
 
10.1. Kosten  
Voor de behandeling van klachten worden geen kosten in rekening gebracht aan de klager of de 
aangeklaagde.  
 
10.2. Onvoorziene omstandigheden 
In situaties waarin dit klachtenreglement niet voorziet, beslist in de regel de voorzitter van de 
klachtencommissie voor zover het de werkwijze van de klachtencommissie en/of het (al dan niet) 
starten of voortzetten van een klachtenprocedure betreft, en behoudens een wettelijk voorschrift 
dat anders bepaalt. In overige onvoorziene omstandigheden beslist de voorzitter na overleg Raad 
van Bestuur. 
 
Datum van inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking:   1 juli 2020 
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Bijlage A. Samenstelling klachtencommissie. 
 
Klachtencommissie 
 
Voorzitter : dhr. T. Scholten             
Vice voorzitter : dhr. heer B. Bannink 
Lid  : mevr. R. Deddens 
Lid  : de heer L. van Hal 
 
Ambtelijke ondersteuning: ambtelijk secretaris BBG. 
  


