BelangenOrganisatiesOverijssel

De zorgvrager centraal

Aanbod cliëntgerichte klachtenondersteuning
en cliëntenraadpleging

Aanbod cliëntgerichte klachtenondersteuning en cliëntenraadpleging
-

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Externe bemiddelaar
Cursus klachtenbeleid en patiëntenrechten voor medewerkers en/of cliëntenraad
Quickscan klachtenbeleid

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Indien uw cliënt worstelt met een probleem en een klacht (nog) niet wil melden bij uw instelling, kan hij of zij
terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Overijssel. De vertrouwenspersoon geeft
informatie en advies aan cliënten over hun rechten en plichten en ondersteunt en begeleidt hen tijdens een
klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon bemiddelt niet.
Als u deze service aan uw cliënten biedt, laat u zien dat u te allen tijde een laagdrempelig klachtenbeleid
nastreeft, uitgevoerd door onafhankelijke belangenorganisatie. Een combinatie van ‘Veilig melden’
in het kader van uw patiëntveiligheidsbeleid met de functie van vertrouwenspersoon behoort tot de
mogelijkheden.
De afdeling Signalering & Klachtenopvang Zorg van Zorgbelang Overijssel verstrekt aan haar cliënten
uitgebreide informatie over het Nederlandse zorgstelsel, de zorgverzekeringswet, de Wmo, AWBZ  en over
patiëntenrechten en klacht- en bezwaarprocedures.
Rapportage met aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief
Elk half jaar wordt een rapportage opgesteld waarin de geanonimiseerde meldingen beschreven worden.
Aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief worden benoemd met als doel de kwaliteit van uw hulp- en
dienstverlening (en patiëntveiligheid) te verbeteren. Over urgente zaken wordt uw instelling direct op de
hoogte gebracht.
Kosten
€ 5000,-- per jaar voor maximaal 30 cliënten, inclusief halfjaarlijkse rapportages.
Bij meer cliënten geldt een tarief van  € 98,00 per uur
Bereikbaarheid voor cliënten: op werkdagen van 09.00 uur  tot 15.00 uur.
Externe bemiddelaar
Indien een zorgvrager een klacht heeft gemeld bij uw instelling, en deze klacht niet tot een oplossing is
gekomen, kan de klager terecht bij de externe bemiddelaar van Zorgbelang Overijssel. Deze bespreekt de
klacht met de cliënt en met uw instelling en streeft naar de best mogelijke oplossing voor beide partijen.
Rapportage
Er wordt jaarlijks een rapportage gemaakt over de werkzaamheden van de externe bemiddelaar.
Kosten
€ 300,-- per cliënt inclusief rapportage
Cursus klachtenbeleid en patiëntenrechten
Het is belangrijk dat uw instelling op de hoogte blijft van de wettelijke voorschriften rond klachtenprocedures  
en patiëntenrechten. Goed geïnformeerde medewerkers kunnen zorgvragers beter van dienst zijn en
daarmee klachten voorkomen. De cursus is geschikt voor medewerkers en/of leden van de cliëntenraad.  
Duur en de kosten van de cursus zijn afhankelijk van de inhoud:
a) patiëntenrechten – 1 dagdeel
b) klachtwegen en bijbehorende procedures – 1 dagdeel
Kosten
€ 400,- per dagdeel inclusief reiskosten
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Quick-scan klachtenbeleid
Aan de hand van de wettelijke voorschriften en van criteria vanuit patiëntenperspectief wordt het beleid en
de uitvoering van de klachtenbehandeling van uw instelling op de volgende onderdelen gescand:
- Informatie in folders en op de website;
- de inhoud van het klachtenjaarverslag.
- de inhoud van het klachtenreglement;
- het opstellen van, of hulp bij het opstellen van een klachtenreglement;
- toetsen functioneren klachtencommissie.
Rapportage
Een rapportage met verbeteradviezen wordt opgesteld en besproken met de Raad van Bestuur, de
klachtenfunctionaris en de cliëntenraad.
Kosten
€ 3000,-- voor alle onderdelen.
Prijsopgave per onderdeel op aanvraag en in overleg is mogelijk.
Actieve cliëntenparticipatie in verschillende vormen
“Meten en weten wat cliënten ervaren” is vaak onderdeel van uw kwaliteitsbeleid. Vanuit een jarenlange
ervaring heeft Zorgbelang Overijssel specifieke expertise opgebouwd op het gebied van cliëntenraadpleging.
Ons aanbod in cliëntenraadpleging  staat in aparte brochures omschreven. Dit zijn o.a. Focusgroep,
Klantenpanel (fysiek en digitaal), Spiegelgesprek, Wachtkameronderzoek, Schouw of Mystery Guest en
Werken aan wensen.
Combinatie van mogelijkheden en aanbod op maat
Producten uit ons aanbod kunnen afzonderlijk worden afgenomen, maar kunnen ook deel uit maken van een
overeenkomst die Zorgbelang met uw instelling afsluit. Dit is de zgn. cliëntenstoel. De cliëntenstoel omvat
150 inzetbare arbeidsuren door Zorgbelang Overijssel. De organisatie bepaalt per jaar, welke methoden en
diensten zij hiervoor gaat inzetten.
Kosten cliëntenstoel € 15000,- op jaarbasis
Zorgbelang Oké
Bij alle vormen van cliëntenparticipatie wordt het Zorgbelang vignet
“Hier denken cliënten mee, Zorgbelang Oké” uitgereikt. Een uniek
beeldmerk om te laten zien dat u als organisatie cliënteninbreng
organiseert en waardeert.
Meer informatie
Graag maken wij met u een afspraak om uw wensen te bespreken en
een aanbod op maat voor u op te stellen:
Tel: 074 -250 01 55
@: info@zorgbelang-overijssel.nl

Noot: prijzen zijn inclusief btw.
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Het doel van Zorgbelang Overijssel is een bijdrage te
leveren aan kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg
en maatschappelijke dienstverlening. Zorgbelang Overijssel
geeft, als onafhankelijke partij, al ruim 25 jaar informatie en
advies aan zorgvragers over onder andere patiëntenrechten
en klachtmogelijkheden in de zorg. Op het gebied van
cliëntenparticipatie heeft Zorgbelang Overijssel vanuit een
jarenlange ervaring specifieke expertise opgebouwd met
betrekking tot cliëntenraadpleging en cliëntenparticipatie bij
vele instellingen, zorgverzekeraars en overheden.

BelangenOrganisatiesOverijssel is een samenwerkingsverband
van Overijssel Platform VG, Platform Mantelzorg Overijssel,
SENtrum (ouderenbonden) en Zorgbelang Overijssel.
P/a Kievitstraat 9, 7557 AP Hengelo,
T. 074 - 250 01 55
F. 074 - 242 75 67
info@belangenorganisatiesoverijssel.nl
www.belangenorganisatiesoverijssel.nl

