
 

Logistiek klachtenopvang 
en

inzet klachtenfunctionaris 

Dit document is bedoeld voor de beroepsvereniging die een beroep doet op de SCAG poule 
van klachtenfunctionarissen, zodat ze weten wat te doen in geval er een uiting van onvrede en/
of klacht binnenkomt. Het is geen document voor de klager of beklaagde. 
Let wel: De inzet van een SCAG-klachtenfunctionaris is alleen mogelijk wanneer de betreffende
therapeut ook is aangesloten bij een geschilleninstantie. Dit hoeft niet persé de SCAG te zijn.  
In het geval iemand op het moment van de klacht zich bij een geschilleninstantie moet 
aansluiten, wordt de klacht niet in behandeling genomen. 

De beroepsvereniging maakt voor het inzetten van een klachtenfunctionaris in het kader van de 

Wkkgz, gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG. De klachtenfunctionarissen 

van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het  beroepsprofiel dat op basis van het VKIG profiel 

hiertoe is opgesteld.

De beroepsvereniging hanteert het klachtenreglement dat is afgestemd op de Wkkgz. Dit reglement is 

door de SCAG aan een representatieve  patiënten/cliëntenorganisatie voorgelegd. Deze heeft 9 

februari 2017 laten weten in te stemmen met het reglement. Het klachtenreglement is conform artikel 

13 punt 2 van de Wkkgz, daarmee vastgesteld in overeenstemming met een representatieve 

patiënten/cliënten- organisatie, namelijk Zorgbelang Inclusief.

juni 2019

Coördinator poule klachtenfunctionarissen SCAG
drs. Anneke Dorrestein
T 020 – 6262240   M 06 – 15171087
E. ckf@scag.nl
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Binnenkomst klacht of uiting onvrede

De beroepsvereniging heeft binnen haar vereniging een daarvoor geschikt (in rol en beschikbaarheid) 
persoon die als eerste op de binnengekomen klacht/uiting van onvrede reageert en verantwoordelijk is
voor het in gang zetten van de daaruit voortvloeiende acties. De term die langzamerhand is 
ingeburgerd, is contactpersoon klachtopvang. In dit document noemen we deze persoon 
medewerker. 
Een klacht of uiting van onvrede kan binnenkomen via de mail en/of de telefoon.

Eerste opvang
- Luisteren, persoon uit laten spreken.
- Samenvatten van hetgeen is gezegd, vragen of je het goed begrepen hebt.
- Als het gaat om een uiting van onvrede, wordt nagegaan of het reeds besproken is met de 

betreffende therapeut. Is dit niet het geval dan vraagt de medewerker of dit met de therapeut 
besproken kan worden. Op dat moment zijn er verschillende mogelijkheden die hieronder in de 
blauwe balkjes (1 tot en met 3b) worden aangegeven, met daaronder hoe dan te handelen.

- Het kan ook zo zijn dat het gaat om een duidelijke klacht die iemand wil indienen. Men wil geen 

gesprek meer met de therapeut. Dat is een gepasseerd station. Start dan bij blauwe balk  4.

- de medewerker van de beroepsvereniging rondt het gesprek af en geeft daarbij aan dat: 
 als er iets is, de cliënt altijd terug kan bellen en 

 als cliënt hieraan behoefte heeft ook met iemand, een klachtenfunctionaris, kan spreken.1

- de medewerker van de beroepsvereniging maakt een aantekening van het gesprek. 

- de medewerker van de beroepsvereniging vraagt de cliënt of hij/zij met iemand hierover door wil 
   spreken en
- attendeert cliënt op mogelijkheid van ondersteuning van een klachtenfunctionaris en biedt aan deze
  in te schakelen.2

- de medewerker van de beroepsvereniging vraagt de cliënt of hij daarbij ondersteuning wenst van 
  een klachtenfunctionaris.

En dan zijn er de mogelijkheden dat de cliënt er geen klachtenfunctionaris bij wil (3a), of juist dit wel 
op prijs stelt (3b). 

- De medewerker van de beroepsvereniging rondt het gesprek af en geeft daarbij aan dat: 

1 Binnen de Wkkgz wordt de nadruk gelegd op het benoemen van de mogelijkheid gratis steun te ontvangen van een 
  klachtenfunctionaris. 
2 Zie voetnoot 1.  
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 1. Cliënt wil GEEN GESPREK met de therapeut en contactpersoon schat in dat het 
        luisteren en het (eventueel) gesprekje VOLDOENDE is voor cliënt. 

 2. Cliënt wil GEEN GESPREK met de therapeut en medewerker schat in dat 
         MEER NODIG is 

 3. Cliënt wil GESPREK met de therapeut aangaan

 3a. Cliënt wil GESPREK met de therapeut aangaan, maar wil daar GEEN 
           klachtenfunctionaris bij 
           



 als er iets is, de cliënt altijd terug kan bellen en 

 als cliënt hieraan behoefte heeft ook met iemand, een klachtenfunctionaris, kan spreken.3

 graag terug wil horen of het gesprek met de therapeut naar tevredenheid is verlopen.
- De medewerker van de beroepsvereniging maakt een aantekening van het gesprek en noteert de
  naam van de beller en zijn/haar telefoonnummer en/of e-mailadres. 

- De medewerker van de beroepsvereniging vraagt de cliënt/ klager: 
 De klacht op papier/mail te zetten via formulier dat beroepsvereniging hiervoor heeft. Dit 

bevat: - NAW gegevens cliënt/klager, naam en praktijknaam therapeut, onvrede/klacht, 
periode waarin het plaatsvond, positie cliënt/klager (cliënt, nabestaande, wettelijk 
vertegenwoordiger)

 Als klacht/onvrede  is ontvangen, voegt medewerker eventueel ontbrekende gegevens toe,
zoals adres en e-mailadres van therapeut. En ook bij welke geschilleninstantie therapeut is
aangesloten en bij wie therapeut beroeps-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft 
afgesloten

 Vervolgens dient medewerker via de SCAG site Inloggen beroepsvereniging verzoek in tot 
inzet klachtenfunctionaris en verstrekt daarbij de benodigde informatie. 
Daarnaast is de coördinator via het e-mailadres te bereiken:  ckf@scag.nl

De benodigde gegevens zijn: 
-  NAW gegevens en e-mailadres cliënt/klager 
-  naam en praktijknaam therapeut en e-mailadres + tel.nr 
-  onvrede/klacht, periode waarin het plaatsvond, positie cliënt/klager
-  bij welke geschilleninstantie therapeut is aangesloten 
-  bij wie therapeut beroeps-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten

Let op!
De lijn is om betreffende therapeut in dit stadium nog niet op de hoogte te brengen van 
de klacht, als de klager nog niets kenbaar heeft gemaakt aan de therapeut. Dit om de beklaagde te 
beschermen. We hebben ervaren dat soms niet duidelijk is wat er precies speelt en of de klager de 
onvrede/klacht door wil zetten. Een therapeut wordt hier dan onnodig mee belast, omdat hij er niets 
mee kan en het kan gebeuren dat hij nog enkele weken in onzekerheid moet verkeren. Om dit te 
voorkomen gaat de klachtenfunctionaris eerst het gesprek met de klager aan. En vervolgens als de 
klacht/onvrede  duidelijk is, informeert de klachtenfunctionaris direct de therapeut. 
De klachtenfunctionaris stelt de medewerker van de beroepsvereniging op de hoogte wanneer de 
therapeut geïnformeerd wordt. Dan kan de beroepsvereniging –als deze hiermee werkt- de therapeut 
een vertrouwenspersoon aanbieden. 
In de situatie dat de cliënt al eerder zijn onvrede met de therapeut heeft besproken, of geuit, is het 
mogelijk dat de therapeut uit zichzelf een beroep heeft gedaan op de vertrouwenspersoon van de 
beroepsvereniging. 

- De medewerker van de beroepsvereniging: 
 Vraagt de cliënt/ klager de klacht op papier/mail te zetten via formulier dat 

beroepsvereniging hiervoor heeft. Dit bevat: - NAW gegevens cliënt/klager, naam en 

3 Zie voetnoot 1.
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 3b. Cliënt wil GESPREK met de therapeut aangaan en wil ondersteuning van 
           klachtenfunctionaris
           

 4 Cliënt wil GEEN GESPREK met de therapeut aangaan en wil klacht indienen 



praktijknaam therapeut, onvrede/klacht, periode waarin het plaatsvond, positie cliënt/klager
(cliënt, nabestaande, wettelijk vertegenwoordiger)

 Laat de cliënt/klager weten dat een klachtenfunctionaris contact met hem zal opnemen om 
hem te ondersteunen bij het oplossen van de klacht.

 Voegt, als het formulier met de geformuleerde klacht  is ontvangen, eventueel ontbrekende
gegevens toe, zoals adres en e-mailadres van therapeut. En ook bij welke 
geschilleninstantie therapeut is aangesloten en bij wie therapeut beroeps-
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

 Vervolgens dient medewerker via de SCAG site Inloggen beroepsvereniging verzoek in tot 
inzet klachtenfunctionaris en verstrekt daarbij de benodigde informatie. 
Daarnaast is de coördinator via het e-mailadres te bereiken:  ckf@scag.nl

De benodigde gegevens zijn: 
-  NAW gegevens en e-mailadres cliënt/klager 
-  naam en praktijknaam + adres therapeut en e-mailadres + tel.nr 
-  onvrede/klacht, periode waarin het plaatsvond, positie cliënt/klager
-  bij welke geschilleninstantie therapeut is aangesloten 
-  bij wie therapeut beroeps-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten

En ook nu is de lijn om betreffende therapeut in dit stadium nog niet op de hoogte te brengen van de 
klacht, als de klager nog niets kenbaar heeft gemaakt aan de therapeut. Dit om de beklaagde te 
beschermen. We hebben ervaren dat soms niet duidelijk is wat er precies speelt en of de klager de 
onvrede/klacht door wil zetten. Een therapeut wordt hier dan onnodig mee belast, omdat hij er niets 
mee kan en het kan gebeuren dat hij nog enkele weken in onzekerheid moet verkeren. Om dit te 
voorkomen gaat de klachtenfunctionaris eerst het gesprek met de klager aan. En vervolgens als de 
klacht/onvrede  duidelijk is, informeert de klachtenfunctionaris direct de therapeut. 
De klachtenfunctionaris stelt de medewerker van de beroepsvereniging op de hoogte wanneer de 
therapeut geïnformeerd wordt. Dan kan de beroepsvereniging –als deze hiermee werkt- de therapeut 
een vertrouwenspersoon aanbieden. 
In de situatie dat de cliënt al eerder zijn onvrede met de therapeut heeft besproken, of geuit, is het 
mogelijk dat de therapeut uit zichzelf een beroep heeft gedaan op de vertrouwenspersoon van de 
beroepsvereniging. 

Taak Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris brengt klacht/geuite onvrede samen met de klager/cliënt in beeld.

Hij kijkt daarnaast wat behoefte is van de cliënt en welk doel cliënt heeft.  
Klachtenfunctionaris streeft naar gezamenlijke oplossing door gesprek tussen klager en beklaagde. En

adviseert over de best passende route die hij voor klager ziet. 

Vervolgstappen 

info van medewerker van beroepsvereniging aan coördinator klachtenfunctionarissen SCAG

De gegevens worden via het account van de beroepsvereniging op de SCAG site (inloggen 
beroepsvereniging) aan de coördinator gemaild.
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Let op:  De afhandeling van de klacht via de beklaagde en met inzet van de klachtenfunctionaris moet 
volgens de Wkkgz binnen een termijn van 6 weken plaatsvinden. Alleen bij dringende redenen zijn 4 
weken verlenging mogelijk, mits klager hiermee instemt. Zorg dat je alle gegevens van klager en 
beklaagde aan de coördinator geeft, zodat er geen tijd verloren hoeft te gaan.
Het gaat om:

 het formulier met de geformuleerde klacht met daaraan toegevoegd bij welke 
geschilleninstantie therapeut is aangesloten en bij wie therapeut beroeps-
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

 Eventuele voorkeur voor klachtenfunctionaris

Coördinator klachtenfunctionarissen

1 Kiest de klachtenfunctionaris
Daarbij lettend op wens van beroepsvereniging, inhoud klacht, soort therapie die door beklaagde 
wordt gegeven, afstand tussen woon/werkplek van klachtenfunctionaris en die van de klager en 
beschikbaarheid.

2 Verstrekt de klachtenfunctionaris alle benodigde gegevens, zoals
 Gegevens rondom klacht: de op schrift/mail gestelde klacht van de klager

 Medewerker en contactgegevens beroepsvereniging

3 Koppelt terug naar medewerker van de beroepsvereniging wie de klachtenfunctionaris 
is die de klager ondersteunt

1 Melding eerste contact gelegd
- De klachtenfunctionaris geeft aan medewerker van de beroepsvereniging per mail door wanneer het 
eerste contact met klager is gelegd.
- De klachtenfunctionaris geeft aan medewerker van de beroepsvereniging per mail door wanneer het 
eerste contact met beklaagde is gelegd.

2 Positie en waarborg onafhankelijkheid
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Handelingen klachtenfunctionaris naar beroepsvereniging/contactpersoon



De klachtenfunctionaris stelt zich onafhankelijk op tegenover klager, beklaagde, of het 
beroepsverenigingslid en/of het beroepsverenigingsbestuur.
Hij bepaalt – binnen de algemene kaders van beroepsprofiel, functiebeschrijving en –protocol – zelf 
zijn handelwijze bij de afhandeling van een specifieke klacht.

3 Terugkoppeling afronding aan medewerker beroepsvereniging
De klachtenfunctionaris stelt een afsluitbericht op. De beklaagde zorgt voor een schriftelijk bericht over
zijn beslissing en mogelijke afspraken en stuurt dit aan klager en klachtenfunctionaris. Dit wordt in het 
afsluitbericht opgenomen. Het afsluitbericht is voor klager en beklaagde en een exemplaar gaat naar 
de coördinator.
De coördinator klachtenfunctionarissen stuurt - in het kader van het kwaliteitsbeleid – een exemplaar 
van het afsluitbericht naar de medewerker van de beroepsvereniging van beklaagde. 
Klachtenfunctionaris, coördinator en medewerker/bestuur van de beroepsvereniging zijn gehouden 
aan een vertrouwelijke omgang met deze informatie.

Aan de inzet van een SCAG klachtenfunctionaris zijn voor de beroepsverenigingen en de individueel 
geregistreerde therapeuten voor klachten die in het jaar 2019 worden aangemeld, geen kosten 
verbonden. 
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Betaling inzet klachtenfunctionaris
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