
Voor bewoners, cliënten, familie en vertegenwoordigers  

Hebt u een klacht? 
We horen het graag!



Zorggroep Noordwest-Veluwe 

in vertrouwde handen

Zorggroep Noordwest-Veluwe is specialist in ouderenzorg in Ermelo,  

Harderwijk, Nunspeet en Putten. Waardevolle zorg en welzijn  

bieden, dat is onze passie. Wij doen dit vanuit een christelijke  

levensvisie. Ons doel: vitale en tevreden ouderen, ook diegenen die 

zorg en ondersteuning nodig hebben. Wij bieden zorg daar waar 

het nodig is: thuis, in één van onze tien woonzorglocaties of bij 

Reactiveringscentrum Klimop en Hospice Jasmijn. Vanaf de eerste 

hulpvraag in het huishouden tot complexe ouderenzorg, bij de  

Zorggroep bent u in vertrouwde handen.

weegt u zelfs om een klacht in te 
dienen. Wij nodigen u van harte uit om 
dit aan ons te melden, omdat wij het 
belangrijk vinden om te weten op welke 
punten wij ons kunnen verbeteren.

Een klacht kan gaan over een afspraak 
die niet is nagekomen, de manier 
waarop een medewerker u heeft 
behandeld, maar ook over zaken als uw 
(medische) behandeling, de organisatie 
van de zorg of een gemaakte fout. Het 
gaat om zaken die volgens u anders 
hadden moeten of kunnen verlopen. 
In deze folder kunt u lezen hoe u een 
klacht bij ons kunt indienen en hoe de 
Zorggroep met klachten omgaat.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze zorg- 
of dienstverlening? Laat het ons dan 
weten. Bespreek onduidelijkheden, 
problemen of klachten bij voorkeur in 
eerste instantie met de betrokkene of 
op de betrokken afdeling of met de 
manager van de afdeling. Zo kan de 
klacht of het probleem misschien direct 
worden verholpen.

Als cliënt van de Zorggroep Noordwest-
Veluwe rekent u op de best mogelijke 
zorg. En op een professionele en 
klantvriendelijke benadering door 
onze medewerkers. De Zorggroep wil 
dat ook graag aan u bieden! In goede 
samenwerking met u willen wij ernaar 
streven dat u zo vitaal mogelijk blijft. 
Dat u tevreden bent en dat u zelf zoveel 
mogelijk de regie over uw eigen leven 
en uw zorg behoudt. Op uw eigen 
manier en naar uw eigen wensen. 
Toch kan er iets gebeuren waarover 
u niet tevreden bent. Misschien over-



Als het niet lukt uw klacht met de 
betrokken medewerker te bespreken of 
als u dat liever niet wilt, kunt u contact 
opnemen met ons servicebureau of een 
van onze twee klachten functionarissen. 

Servicebureau

Met uw vragen en opmerkingen kunt u 
altijd terecht bij de medewerkers van  
ons servicebureau. Zij kunnen ant-
woord geven op uw vragen of u verwij-
zen naar de juiste persoon of instantie. 
Zij kunnen u ook in contact brengen 

met één van onze klachtenfunctionaris-
sen. Het servicebureau is op werkdagen  
tussen 08.00 – 18.00 uur bereikbaar via 
telefoonnummer (0341) 56 80 00. 

Klachtenfunctionaris

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen 
of wilt u hierin worden bijgestaan? 
Of heeft overleg met de betrokken 
medewerker / het management niet 
tot een goede oplossing geleid? Dan 
kunt u terecht bij één van onze twee 
klachtenfunctionarissen. Zij kunnen 
adviseren, ondersteunen en bemidde-

len. De klachtenfunctionarissen stellen 
zich onpartijdig op en behandelen uw 
klacht strikt vertrouwelijk als u dat wilt. 
U bereikt onze klachtenfunctionarissen 
via ons service bureau, telefoonnummer 
(0341) 56 80 00. 

U kunt uw klacht ook schriftelijk 
indienen via een klachtenformulier (op 
onze website of verkrijgbaar op onze 
woonzorglocaties) of via e-mailadres 
klachtenfunctionaris@znwv.nl. Geef dan 
een korte omschrijving van uw klacht, 
de personen die daarbij betrokken zijn, 
het tijdstip en de locatie waar de situ-
atie zich afspeelde en uw naam, adres 
en telefoonnummer. 

Binnen een week ontvangt u een ont-
vangstbevestiging van uw klacht van 
de klachtenfunctionaris met informatie 
over de verdere procedure. De gemid-
delde tijdsduur van de afhandeling van 
een klacht door de klachten functionaris 
is twee tot zes weken. 

Wet Bopz

De klachtenfunctionarissen behandelen 
geen klachten over de toepassing van 
de Wet Bopz (bijzondere opnemingen 
in psychiatrische ziekenhuizen), waar 
de cliënten van onze psychogeriatrische 



afdelingen onder vallen. Behandeling 
van Bopz-gerelateerde klachten gebeurt 
altijd door de klachtencommissie. 

Deze klachten hebben betrekking op:
a)  De beslissing om een cliënt wils-

onbekwaam te verklaren;
b)  De beslissing om het zorgplan toe 

te passen, ondanks verzet van de 
cliënt;

c)  De beslissing middelen en maat-
regelen toe te passen;

d)  De beslissing het recht op 
bewegings vrijheid in en rond de 
woonvorm/afdeling te beperken;

e)  Het niet-uitvoeren van het Bopz-deel  
van het overeengekomen zorgplan.

Klachtencommissie

Bopz-gerelateerde klachten kunt u 
indienen bij de klachtencommissie 
van de Zorggroep. Dit is een formele 
instantie die op wettelijke basis een 

oordeel over uw klacht uitspreekt.  
De klachtencommissie bestaat uit 
vier leden, waaronder een specialist 
ouderen geneeskunde en een jurist. 
De bereikbaarheidsgegevens van de 
klachtencommissie vindt u op het inleg-
vel achterin deze folder. U kunt ook 
informatie aanvragen bij onze klachten-
functionaris.

Beroepsmogelijkheid

Als de klachtencommissie zich niet 
tijdig (dat is binnen twee weken na ont-
vangst van de klacht) heeft uitgespro-
ken over een Bopz-klacht, of die klacht 
geheel of gedeeltelijk ongegrond heeft 
verklaard, kan de klager de inspecteur 
van de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg schriftelijk vragen een verzoek-
schrift in te dienen bij de rechter. De 
cliënt die de klacht indiende kan ook 
rechtstreeks een verzoekschrift bij de 
rechter indienen, zonder tussenkomst 
van de inspecteur.

De volledige klachtenregeling 
en de ledenlijst van de klachten-
commissie vindt u op onze website 
(www.znwv.nl) of bij de zorg-
medewerkers van onze woonzorg-
locaties.
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Zorggroep Noordwest-Veluwe

Servicebureau

Postbus 15
3850 AA Ermelo
Telefoon: (0341) 56 80 00  
E-mail: servicebureau@znwv.nl
Internet: www.znwv.nl


