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Jaarverslag 2020 Onafhankelijke Klachten Commissie  

De Onafhankelijke Klachtencommissie is op 1-1-2016 opgericht. De klachtencommissie doet haar werk 
onafhankelijk van Zorgbelang Inclusief.  
De klachtenregeling is van toepassing op gedragingen of uitingen ten aanzien van alle medewerkers van 
aangesloten (zorg)organisaties in loondienst, ZZP-ers, alsmede van vaste vrijwilligers en stagiaires, of over de 
dienstverlening van de betreffende (zorg)organisatie. 
 
De Onafhankelijke Klachtencommissie gaat ervan uit dat problemen en uitingen van onvrede in het  
algemeen het beste kunnen worden besproken tussen de klant en de betrokken medewerker van de 
desbetreffende organisatie, indien nodig samen met zijn of haar leidinggevende.  
De praktijk wijst uit dat in een dergelijk gesprek heel goed een bevredigende oplossing gevonden kan worden.   
Voor zover dat niet het geval is kan een beroep op de Onafhankelijke Klachtencommissie gedaan worden.  
Mocht het gesprek geen bevredigende oplossing bieden, dan biedt de Onafhankelijke Klachtencommissie  
uw organisatie de mogelijkheid de klacht te behandelen. 

De Onafhankelijke Klachtencommissie wordt in zijn directe werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk 
secretaris en voor het overige gefaciliteerd door een projectleider van Zorgbelang Inclusief.  
Eind 2020 heeft de voorzitter van de OKC, Hans Egtberts, afscheid genomen en zijn taken worden tijdelijk 
overgenomen door OKC lid mr. Astrid Kraag.  
Er worden nieuwe OKC leden geworven. Het is de bedoeling dat de OKC het aantal leden uitbreidt naar tenminste 
vijf leden. Dit i.v.m. de aanwas van aangesloten organisaties en de verwachting  dat het aantal klachttrajecten 
daardoor gaat toenemen.  
Er zijn op 31-12-2020 39 deelnemende organisaties. Dit zijn 10 organisaties meer dan in 2019. 

In 2020 zijn er acht klachten ingediend.  

• vijf klachten zijn daadwerkelijk in behandeling genomen, waarvan één klacht doorloopt in 2021. 

• één klacht is niet in behandeling genomen daar er op onze brief met vragen geen reactie meer is 
gekomen van klager. 

• één klacht is niet tot een hoorzitting gekomen daar de beklaagde niet op onze vragen reageerde waarna 
de klager ervoor gekozen heeft het traject te stoppen. 

• één klacht is niet ontvankelijk verklaard.  
 

In 2020 is het klachtenreglement aangescherpt. Alle aangesloten organisaties hebben het nieuwe reglement 

ontvangen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Astrid Kraag, voorzitter a.i. Onafhankelijke Klachtencommissie  

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Kalthoff, projectleider. 

088 929 4038   

karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl  
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