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Klachtenregeling Smart-Coach BV 
 

Hoe werkt onze klachtenregeling?  

Voor je ligt de klachtenregeling van Smart-Coach. 

Deze is bedoeld als een spelregelboekje voor jou als onze cliënt, en onszelf als zorgaanbieder, als er sprake is 

van een klacht van jouw kant over de geleverde zorg en/of zaken die vanuit SMART-COACH deze zorg 

ondersteunen. 

Als cliënt van SMART-COACH is het belangrijk te weten hoe het werkt als er zaken zijn waar je het niet mee 

eens bent, als er een voorval is geweest waar je niet gelukkig mee bent, etc. 

SMART-COACH is een professionele organisatie en heeft daarom een duidelijke klachtenprocedure, aangevuld 

met een formele klachtenregeling. 

Waarom we daarvoor zoveel moeite doen? Niemand zit erop te wachten dat jij als cliënt in conflict raakt met 

een medewerker van ons, of met onze organisatie. Dat is zeker niet in jouw belang, en niet in dat van ons.  

Het is heel belangrijk dat er zorgvuldig met ieders belangen wordt omgegaan. En bovendien, bij een terechte 

klacht moeten wij ervoor zorgen dat de kans dat zo’n situatie zich opnieuw kan gaan voordoen 

geminimaliseerd wordt. 

Daarom is het erg belangrijk dat er een goede aanpak is om gerezen conflicten op een correcte manier op te 

lossen, of, als we het samen niet kunnen oplossen, dat er met behulp van onafhankelijke partijen buiten 

SMART-COACH gezocht kan worden naar een oplossing. 

Voordat je in de formele klachtenprocedure terecht komt hebben we inmiddels wel enige stappen doorlopen.  

Als er aanleiding is tot een klacht, bespreek dat dan in eerste instantie met de zorgverlener die voor jouw zorg 

verantwoordelijk is, en probeer het samen op te lossen. Van onze medewerkers wordt vereist dat ze goed 

omgaan met klachtsituaties. Deze zal dat altijd kort vastleggen in de gespreknotities die gemaakt worden, 

waardoor het ook onder ogen komt bij degene bij SMART-COACH die in het management team 

verantwoordelijk is voor alle zorg. De (mogelijke) klacht gaat dan besproken worden met de betreffende 

medewerker in een werkbespreking en een van tweeën neemt dan contact met je op om de zaak verder te 

bespreken en op te lossen. 

Mocht je er samen met je zorgverlener niet uitkomen, neem dan contact op met de eindverantwoordelijke bij 

SMART-COACH en bespreek met hem of haar de situatie en kijk of je alsnog tot een oplossing kunt komen. 

Lukt dit niet, dan kan je een formele klacht indienen bij de interne Klachtencommissie van SMART-COACH. Dat 

gaat per brief. Op dat moment treedt de klachtenregeling in werking zoals hierachter opgenomen. Je hoeft dat 

niet in je eentje te doen, er zijn instanties die je kunnen helpen om een klacht in te dienen, bijvoorbeeld een 

van de regionale Zorgbelang instellingen. 
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Het doel van de Klachtencommissie, die is samengesteld uit mensen van binnen en buiten SMART-COACH, is 

om goed op een rijtje te zetten wat de aanleiding is voor de klacht, nader onderzoek te doen als dat nodig is, en 

te komen tot een afweging of de klacht terecht is, of misschien ten dele terecht, of niet. De Klachtencommissie 

zal dit met onderbouwing vastleggen in een brief naar jou als cliënt en naar de directie van SMART-COACH, met 

daarnaast eventuele aanbevelingen voor verder te ondernemen stappen. 

Mocht je het met de inhoud van de brief van de Klachtencommissie niet eens zijn, dan kan je als volgende stap 

je klacht indienen bij een onafhankelijke partij, de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in 

Den Haag. De Geschillencommissie heeft haar eigen aanpak en zal na eigen onderzoek komen tot haar oordeel 

over de klacht, die ook weer per brief naar jou als cliënt en naar de directie van SMART-COACH wordt gestuurd. 

Het oordeel van de Geschillencommissie is bindend. 

N.B. klachten kunnen worden ingediend tot 6 maanden na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

 

Klachtenregeling- Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

a. zorgaanbieder : Smart-Coach BV; 

b. klachtencommissie : de klachtencommissie van SMART-COACH; 

c. cliënt : natuurlijke persoon die client is van SMART-COACH en aan wie SMART-COACH  

   haar zorgdiensten verleent; 

d. klacht : uiting van onvrede over een handeling of nalatigheid van een medewerker van  

   SMART-COACH, die gevolgen heeft voor een cliënt; 

e. klager : degene die een klacht indient; 

f. aangeklaagde : degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking  

   heeft;  

g. CliëntenRaadpleging: De verschillende vormen van raadpleging van clienten die op grond van de Wet  

    Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zijn ingesteld ten behoeve van de  

    cliënten van SMART-COACH; verwezen wordt naar het Smart-Coach  

    beleidsdocument 
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N.B. Waar hierboven gesproken wordt over personen (zoals cliënt, klager, medewerker, aangeklaagde) 

wordt deze in deze klachtenregeling telkens “mannelijk” aangeduid, maar uiteraard worden hieronder ook 

vrouwen verstaan. 

 

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen 

Een klacht met betrekking tot een cliënt kan worden ingediend door: 

a. de betreffende cliënt; 

b. de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt; 

c. de gemachtigde van de cliënt; 

d. de zaakwaarnemer van de cliënt; 

e. de nabestaanden van de cliënt. 

Artikel 3 Bij wie een klacht kan worden ingediend en binnen welke termijn 

1. Een klacht kan worden voorgelegd aan: 

 a. de medewerker van SMART-COACH die voor de klacht verantwoordelijk is. 

 b. diens leidinggevende; 

 c. de klachtencommissie. 

 Zodra de klager een klacht indient bij de klachtencommissie is specifiek het reglement van toepassing 

van de klachtencommissie. Een exemplaar is bijgevoegd bij deze klachtenregeling. 

 De klager kan zich regelrecht tot de klachtencommissie wenden. 

2.  Een klacht dient binnen 6 maanden na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft te worden 

voorgelegd aan één van de personen/organen genoemd in onder artikel 3. 

 

Artikel 4 Vertegenwoordiging/bijstand bij indiening/behandeling klacht 

De klager en de aangeklaagde kunnen zich (voor eigen rekening) bij het indienen van de klacht en/of bij de 

behandeling daarvan laten vertegenwoordigen en/of zich laten bijstaan door een adviseur of deskundige. 
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Artikel 5 Wanneer is een klacht niet-ontvankelijk? 

Een klacht is niet ontvankelijk als:  

a.  de klacht wordt ingediend door een ander dan de cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger of diens 

nabestaande, zonder dat deze persoon door de cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger of diens 

nabestaande daartoe is gemachtigd.  

b.  de cliënt is overleden en anderen dan een nabestaande een klacht indienen.  

c.  de klacht betrekking heeft op gebeurtenissen die niet onder verantwoordelijkheid van Smart-Coach vallen.  

d.  de klacht al is behandeld en zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan. 

e.  een identieke klacht nog wordt bemiddeld, dan wel behandeld. 

f.  de klacht anoniem wordt ingediend. 

g.  de gebeurtenissen zodanig lang geleden hebben plaatsgevonden dat een onderzoek naar de toedracht van 

de klacht en een uitspraak over de gegrondheid daarvan niet meer praktisch mogelijk zijn.  

 

Artikel 6 Hoe een klacht moet worden ingediend  

Een klacht kan persoonlijk (mondeling), telefonisch, schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij de 

medewerker die de zorgdiensten verricht of verricht heeft bij de cliënt, of het kan worden ingediend bij 

diens leidinggevende, of bij de Klachtencommissie van Smart-Coach. Het adres waar klachten formeel kunnen 

worden ingediend is te vinden in artikel 15. 

 

Artikel 7 Behandeling klacht door de medewerker en/of leidinggevende 

1. Een medewerker stelt de klager zo spoedig mogelijk in de gelegenheid om de klacht met hem te 

bespreken en samen tot een oplossing te komen. De medewerker betrekt anderen bij het gesprek als dit 

ten goede komt aan de juiste afhandeling van de klacht en de klager en/of de cliënt daartegen geen 

bezwaar maakt. 

2. De medewerker bespreekt de klacht met zijn leidinggevende. De leidinggevende beoordeelt of de klacht 

is opgelost of binnen het team opgelost kan worden. Indien een klacht (nog) niet is opgelost, gaat de 

betrokken medewerker of de leidinggevende of beiden een (tweede) gesprek met de klager en/of de 

cliënt aan, tenzij de klager en/of de cliënt aangeeft dit niet te willen. Medewerkers bespreken klachten 

ook met het managementteam met het oog op maatregelen om herhaling van klachten te voorkomen. 
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3. Indien een klacht over een medewerker wordt voorgelegd aan diens leidinggevende, stelt 

de leidinggevende de klager (cliënt) in de gelegenheid om de klacht met hem te bespreken. De 

betreffende medewerker is bij dit gesprek aanwezig, tenzij de leidinggevende of de 

klager (cliënt) dit niet wenselijk vindt. 

4. De afspraken met de klager/cliënt worden vastgelegd in het zorgdossier van de cliënt als de cliënt daarin 

toestemt. 

5. Indien het gesprek (de gesprekken) niet tot een oplossing leidt (leiden), informeren de medewerker 

en/of diens leidinggevende de klager/cliënt over de klachtenregeling bij SMART-COACH. 

6. De leidinggevende van de medewerker jegens wie een klacht is ingediend, draagt zorg voor 

registratie van de klacht. 

 

Artikel 8 Intrekking klacht en stopzetting behandeling van de klacht 

De klager kan de klacht intrekken door schriftelijk aan SMART-COACH te kennen te geven, dat hij geen verdere 

behandeling van de klacht wenst. De klacht wordt dan niet verder behandeld. De directie van SMART-

COACH bevestigt dit naar de klager en informeert de aangeklaagde hierover. 

Artikel 9 Registratie en bewaartermijn 

De Directie van SMART-COACH draagt zorg voor de registratie van de bij SMART-COACH ingediende klachten 

en de correspondentie die daarop betrekking heeft. De documenten betreffende de klacht worden 2 jaar 

bewaard en na afloop van deze termijn vernietigd. Klachten die afgehandeld worden binnen het 

organisatieonderdeel zullen geregistreerd worden op 

het hiervoor bestemde formulier en gedurende 2 jaar bewaard worden. 

Artikel 10 Wijze van openbaarmaking klachtenregeling 

1. De Directie van SMART-COACH maakt deze regeling (inclusief bijlage), binnen tien dagen nadat deze is 

vastgesteld, openbaar op haar website onder vermelding van het adres waar een klacht kan worden 

ingediend. 

2. Afschriften van deze regeling worden onder meer ter beschikking gesteld aan clienten via een van de 

vormen van de door SMART-COACH ingestelde CliëntenRaadpleging. 

3. Deze regeling wordt ter inzage gelegd voor of toegestuurd aan cliënten en anderen die om inzage 

verzoeken.  

Artikel 11 Evaluatie 

1. De Directie van SMART-COACH evalueert deze klachtenregeling binnen twee jaar na inwerkingtreding 

en vervolgens zo vaak als de Directie dit wenselijk vindt. 
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2. De Directie van SMART-COACH betrekt via een CliëntenRaadpleging haar cliënten bij iedere evaluatie . 

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden 

Mochten zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, dan beslist na overleg met betrokkenen de 

Directie van SMART-COACH. 

Artikel 13 Vaststelling en wijziging regeling 

1. Deze regeling is vastgesteld en kan worden gewijzigd door de Directie van SMART-COACH. 

2. Toekomstige wijzigingen van deze regeling zal de directie aan de orde stellen bij haar cliënten middels 

een van de door SMART-COACH ingestelde CliëntenRaadplegingen. 

Artikel 14 Datum van inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2012. 

Artikel 15 Adres voor indienen klachten 

Vanaf 1 Juli 2014 is het adres waarop een klacht schrijftelijk kan worden gediend het volgende: 

 

Smart Coach 

Postbus 266 

5201 AG ‘s-Hertogenbosch 

 

Bijlage A: Reglement Klachtencommissie Smart-Coach BV 

 

 


