
UNIFORMERING VAN KLACHTENBEHANDELING IN DE JEUGDZORG IN PEEL6.1. (CONCEPT) 

 

INLEIDING. 

In de vergadering van de fysieke overlegtafel Jeugd op 25 februari 2015 is gesproken over de 
klachtenbehandeling;iedere belanghebbende in de Jeugdzorg moet toegang hebben tot een 
effectieve en laagdrempelige vorm van klachtenbehandeling. 

In het kader van de Nieuwe Jeugdwet moet die klachtenbehandeling opnieuw worden 
bezien; alle instellingen zullen hun klachtprocedure toetsen aan de nieuwe wet. Dat is dé 
gelegenheid om te bekijken of we die kunnen verbeteren. Een van de ideeën daarbij is dat er 
informatie kan worden gehaald uit de resultaten van de klachtprocedure van een instelling. 

Aan de hand van de informatie die we uit de klachtprocedures halen, is iets te zeggen over 
de kwaliteit van de zorg. We hebben verondersteld dat een zoveel mogelijk gelijkvormige 
manier van klachtenbehandeling bij jeugdzorginstellingen, beter kan bijdragen aan de 
kwaliteit van de uitvoering van de jeugdzorg. Bovendien is het handig als de instellingen 
zoveel mogelijk gebruik maken van dezelfde klachtinstantie. Die kan daardoor deskundigheid 
en ervaring opdoen. 

 

Dat is het doel van deze notitie; onderzoek naar de mogelijkheden van uniformering van 
de klachtprocedure bij  jeugdzorgaanbieders als middel voor het verkrijgen van informatie 
over de kwaliteit van de jeugdzorg. 

 

DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN HET KLACHTRECHT IN DE NIEUWE JEUGDWET. 

 Iedere aanbieder moet een klachtenregeling hebben waarin een onafhankelijke 
klachtencommissie acteert. 

 De klachtencommissie  moet tenminste drie leden hebben. 
 Geklaagd kan worden door of namens de jeugdige, ouder, pleegouder of 

nabestaande. 
 Klager en beklaagde worden door de commissie gehoord. 
 De commissie doet een uitspraak of de klacht gegrond cq ongegrond is  en doet 

eventueel aanbevelingen. 
 De zorgaanbieder laat de klager weten wat hij met de aanbevelingen van de 

commissie heeft gedaan.   

VERSCHILLENDE WETTELIJKE REGELINGEN. 

Voor een bezwaar tegen een door de gemeente of andere instantie formeel genomen 
beschikking,  over het al dan niet toekennen van een vorm van geïndiceerde jeugdzorg, geldt 
niet de Jeugdwet maar de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Een bezwaar moet strikt 
worden onderscheiden van een klacht. Veelal wordt op het bezwaar een formeel besluit 
genomen en de commissies die daarmee bezig zijn maken vaak veel “productie”; het gaat 



om honderden uitspraken per jaar, terwijl de klachtencommissies vaak met enkele 
uitspraken per jaar “klaar” zijn. In deze notitie gaat het dus alleen over de laatste categorie! 

Als iemand een klacht wil indienen over kinderopvang of jeugdgezondheidszorg, geldt ook 
niet de (klachtprocedure in de ) Jeugdwet maar de Wet Cliënten Zorgsector (WKCZ).De 
procedures in die laatste wet, lijken trouwens erg veel op die van de Jeugdwet. Ik denk dat 
de commissie die acteert in het kader van de WKCZ ook kan functioneren in het kader van de 
Jeugdwet, en andersom. 

KLACHTENFUNCTIONARIS. 

In de zorg is de klachtenfunctionaris een bekende figuur; deze bemiddelt in een vroeg 
stadium over de klacht en probeert partijen bij elkaar en tot een vergelijk te brengen. Deze 
functionaris treedt op wanneer de klager er met de betreffende medewerker en diens baas, 
niet goed uitkomt of het plezieriger vindt om een meer neutraal figuur bij de behandeling 
van de  klacht te betrekken. 

In meer dan negentig procent van de gevallen wordt de klacht tot tevredenheid van de 
klager op deze informele manier geregeld; de klachtencommissie komt er niet aan te pas. 

In de op stapel staande nieuwe klachtwet voor de zorg, krijgt deze klachtenfunctionaris een 
formele status. 

Het verdient aanbeveling om deze klachtenfunctionaris ook in de jeugdzorg een prominente 
plaats te geven, veelal is die figuur er al en wordt die rol ingevuld door de secretaris van de 
klachtencommissie. 

Voor zover mij bekend is er in het traject van de AWB geen klachtenfunctionaris; er is het 
nodige voor te zeggen om die ook in dit traject te introduceren en in een zeer vroeg stadium, 
wanneer gebleken is dat er onvrede dreigt, te laten onderzoeken of het bezwaar eenvoudig 
kan worden weggenomen. Dit is een strikt informele procedure maar het aanwijzen van zo`n 
functionaris kan misschien veel formele bezwaren voorkomen. Ik kan niet overzien of dit  op 
andere terreinen juist problemen oproept! 

 

DE KLACHTENCOMMISSIE. 

Een klachtencommissie die pas aantreedt als de klachtenfunctionaris er met de klager  niet 
uitkomt, heeft veelal geen zware workload. Daardoor is het opbouwen van deskundigheid en 
ervaring lastig tenzij de commissie voor meerdere instellingen werkt. In de Ven V sector is in 
onze regio die ontwikkeling gaande; de commissie werkt in dezelfde personele samenstelling 
voor meerder aanbieders. Het verdient aanbeveling deze ontwikkeling door te zetten. Maar 
dat kost tijd als de instellingen er al aan willen beginnen. 

 

KLACHTEN VERZAMELEN. 

 De redenering is dat de resultaten van de klachtprocedures zinvolle informatie kunnen 
opleveren over het reilen en zeilen van de jeugdzorg. Daarvoor is het handig als de 



informatie zoveel mogelijk eenduidig is. Als de procedures (formeel en informeel ) zoveel 
mogelijk hetzelfde zijn, is die eenduidigheid het grootst.  

Los daarvan kan worden afgesproken dat instellingen het resultaat van hun klacht 
procedures bijeen brengen en gezamenlijk bespreken. Gemeenten hebben er belang bij dat 
dit gebeurt en kunnen een bepaling van die strekking in de overeenkomst met de aanbieder 
opnemen. 

 

VOORSTEL. 

- Stel vast dat het van belang is om klachten in een zo vroeg mogelijk stadium aan te 
pakken en daardoor escalatie ervan te voorkomen 

- Als ze er niet zijn; zorg ervoor dat alle instellingen een zo veel mogelijk onafhankelijke 
klachtenfunctionaris hebben die voorafgaand aan de formele klachtenbehandeling, 
partijen bij elkaar en zo mogelijk tot een vergelijk brengt. 

- Onderzoek of ook in het traject van de AWB de klachtenfunctionaris een plek kan 
hebben 

- Inventariseer hoeveel klachtencommissies er in onze regio zijn en ga na wat hun 
workload per jaar is. 

- Indien de workload laag blijkt, zet een ontwikkeling in gang die ertoe leidt dat de 
personele samenstelling van de commissie voor meer instellingen identiek is. Een 
commissie die werkt op basis van de Jeugdwet kan ook fungeren als commissie ex 
WKCZ en andersom. 

- Maak afspraken over het verzamelen van de resultaten van de informele en formele 
klachtprocedures  en de manier waarop er met elkaar over gesproken wordt. 
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