
     

   Klachtenregeling 

Inwoners die ondersteuning nodig hebben, kunnen zich melden bij het wijkteam. Er vindt 

dan een keukentafelgesprek plaats waarbij besproken wordt wat er aan de hand is. Wanneer 

het wijkteam van mening is dat er Ambulante Ondersteuning moet worden ingezet, kan het 

wijkteam besluiten gebruik te maken van de diensten van KOENKLM. Er volgt dan een 

gesprek waarbij zowel de cliënt, het wijkteam als KOENKLM aanwezig is. Indien de cliënt 

akkoord gaat, wordt vervolgens een beschikking afgegeven door het wijkteam voor de inzet 

van KOENKLM voor een aantal uur binnen een bepaalde periode. Tijdens en/of na afloop 

van deze periode vinden evaluatiegesprekken plaats, waarin informatie wordt uitgewisseld 

over de voortgang van de ondersteuning.  

 

 

 

 

 

 

 

Het kan voorkomen dat een cliënt een klacht heeft over KOENKLM. Een klacht is een formele 

uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. In het geval 

van een klacht, kunnen onderstaande stappen gevolgd worden.  

Stap 1. Bespreken klacht met KOENKLM 

KOENKLM gaat graag in gesprek om de klacht te bespreken. Hiervoor zal gebruik worden 

gemaakt van het Geweldloze Communicatie model dat is ontwikkeld door de Amerikaanse 

psycholoog Marshall Rosenberg. De klacht zal dan worden benaderd vanuit de volgende 4 

perspectieven: 

 Wat is er feitelijk gebeurd (Waarneming)? 

 Welk Gevoel leverde dat op? 

 Welke Behoefte is er niet vervuld? 

 Welk Verzoek kan er worden gedaan om deze onvervulde Behoefte te vervullen? 

Stap 2. Bespreken klacht met het sociale wijkteam 

Indien de klacht voor de cliënt blijft bestaan na stap 1 kan worden gekozen voor een gesprek 

met het wijkteam. Het wijkteam heeft immers kennis van de achtergrond van de cliënt en 

heeft de beschikking afgegeven voor de inzet van KOENKLM.   
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KOENKLM stelt jaarlijks een openbaar klachtenjaarverslag/klachtenlijst op en publiceert dit 

op zijn website. 

In dit klachtenjaarverslag/klachtenlijst wordt minimaal het volgende beschreven: 

 Hoeveel klachten zijn ingediend 

 Welke klachten zijn ingediend (beschrijving van de klacht, incl. het thema van de 

klacht) 

 De afhandelingstermijn (per klacht) 

 De wijze waarop de klachten zijn afgehandeld (per klacht) 

 De wijze van communicatie en opvolging van de klachten (per klacht) 

 Welke verbetermaatregelen naar aanleiding van de klachten zijn genomen (per 

klacht) 

 

 

 


