
Wat kunt u doen met uw klacht?
We raden u aan uw eventuele klachten te bespreken met de persoon die het

aangaat en/of met diens leidinggevende.

> De ADL-assistent over wie u ontevreden bent kunt u bereiken via de

ADL-eenheid van het Fokusproject waar u assistentie afneemt.

> De locatiemanager is de leidinggevende van alle ADL-assistenten van het

Fokusproject. De locatiemanager is bereikbaar via de ADL-eenheid.

> De regiomanager geef t  le id ing aan a l le  locat iemanagers in  een regio en is

bereikbaar via het hoofdkantoor van Fokus.

Betreft uw klacht een andere medewerker van Fokus, dan kunt u deze persoon
- en diens leidinggevende - eveneens bereiken via het hoofdkantoor van Fokus

in  Gron ingen .

Inschakelen van de cl iëntenvertrouwenspersoon/
klachtenbemiddelaar
De cliëntenvertrouwensoersoon is in

dienst van Quasit een organisatie voor

onafhankel i jke k lachtenbemiddel ing.

Zij onderneemt alleen actie als u dat

wilt en doet dat in overleg met u.

De c l iëntenver t rouwenspersoon/k lachtenbemiddelaar  kan:

> luisteren naar de reden van uw ontevredenheid;

> informatie en advies geven over een mogeli jke aanpak om de klacht op te

lossen;

> ondersteuning geven b i j  d ie aanpak;

> bemiddelen tussen u en Fokus met  a ls  doel :  een oplossing d ie voor  beide

parti jen acceptabel is;

> in format ie geven over  andere mogel i jkheden om te k lagen.

Behandeling van uw klacht door de Klachtencommissiê cl iënten
De Klachtencommissie cliënten is de (wetteli jk voorgeschreven) onafhankeli jke

klachtencommissie van Fokus. De commissie. wordt administratief en

secretarieel ondersteund door een ambteli jk secretaris van Fokus.

U kunt met uw klacht bij de Klachtencommissie cliënten terecht. Deze

commissie neemt kennis van uw klacht en stelt vast oÍ deze in behandeling

genomen kan worden. Vervolgens hoort de commissie beide parti jen ti jdens

een zitt ing en spreekt zij een oordeel uit over de gegrondheid van uw klacht.

De commissie kan de raad van bestuur  van Fokus aanbevel ingen doen bepaalde

maatregelen te nemen.  Na af loop van de k lachtbehandel ing door de commissie

ontvangt u de reactie van de raad van bestuur op de uitspraak.

U kunt uw klacht bij de Klachtencommissie schrifteli jk indienen (brief, fax,

e-mai l ) ,  op gelu ids-  of  v ideoband,  of  dvd.  Ui t  de k lacht  moet  duidel i jk  b l i jken:

> wie er klaagt en tegen wie de klacht gericht is (de organisatie of een

medewerker van Fokus);

> om welk gedrag het in de klacht gaat en wat de feiten en omstandigheden

zijn;

> waarom u klaagt;

> wat u met uw klacht wilt bereiken.



Kiezen waar te klagen
De ene mogel i jkheid om te k lagen is  n iet  beter  dan de andere.  Al le  mogel i jk-

heden behoren te leiden tot aandacht voor uw probleem en tot gerichte actie

om dat probleem op te lossen. De meest directe weg leidt vaak het snelst tot

resultaat. Het l igt dus voor de hand dat u eerst met de ADl-assistent praat en

eventueel met de locatiemanager als het gaat om klachten over de dienst-

verlening in het project. Van alle parti jen in een conflict mag verwacht worden

dat aan de andere parti j  eerst een faire kans wordt geboden tot verbetering of

minstens tot actie.

Met uw klacht geeft u Fokus de kans om tot verbetering te komen. Om tot die

verbeter ing te kunnen komen is  soms ook uw medewerk ing nodig.

Andere mogeli jkheden
De Klachtencommissie c l iënten kan geen u i tspraken doen d ie voor  Fokus

bindend z i jn  en ook geen schadevergoeding toekennen.  Er  bestaat  geen

beroepsmogeli jkheid. Wel kunt u soms een gerechteli jke procedure

aanspannen .

Als u vindt dat de dienstverlening van Fokus zeer ernstig tekortgeschoten is en

dat de overheid dat moet weten, kunt u dit melden bij de lnspectie voor de

gezondheidszorg ( IGZ) in  uw regio.  De IGZ zal  deze meld ing a l leen in specia le

situaties nader onderzoeken. Bijvoorbeeld als Fokus (wetteli jke) regels en

voorschriften ernstig heeft geschonden of niet nagekomen is, of wanneer u

door toedoen van Fokus ernst ige gezondheidsschade hebt  geleden.

Kosten
De c l iëntenver t rouwenspersoon en de Klachtencommissie c l iënten brengen u

geen kosten in rekening. U draagt uw eigen kosten en/of die van uw

vertegenwoordiger; tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Verbetertips
Hebt u geen klacht, maar wel verbetertips, dan kunt u deze via de aangehechte

kaart aan de locatiemanager geven of in een envelop zonder postzegel sturen

naar het  hoofdkantoor  van Fokus.  Mai len kan ook:  verbeter t ip@fokuswonen.n l
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Adressen en telefoonnummers

Algemene informatie over klachtmogeli jkheden
Voor algemene informatie over de klachtmogeli jkheden kunt u terecht bij de
bestuurssecretaris, via telefoonnummer (050) 521 72 00. Bij hem kunt u ook hei
'Reglement Klachtenbehandeling door Klachtencommissie cliënten' van Fokus
opvragen.

Leidinggevenden van Fokus

Klachten over medewerkers kunt u richten aan de regiomanager of de leiding-
gevende van de betreffende stafafdeling, p/a het hoofdkantoor van Fokus:
> per post: Postbus 6124,9702 HC Groningen
> per e-mail: info@fokuswonen.nl

Als u de naam en/of de functie van de betreffende leidinggevende vermeldt,
kan uw bericht zo rechtsreeks mogeli jk worden doorgegeven.
Telefonisch kunt u via het hoofdkantoor doorverbonden worden met de
betreffende leidinggevende, voor zover op dat moment bereikbaar, of een
verzoek achterlaten door haar/hem teruggebeld te worden.

Cliëntenvertrouwenspersoon/klachtenbem iddelaar
De cliëntenvertrouwenspersoon/klachtenbemiddelaar van euasir is te bereiken:
> telefonisch: (06) 515 659 16 (spreekuur dinsdag- en vri jdagochtend van

09.00 tot ' l  1.00 uur)

U kunt oo! haar voice-mail inspreken met uw naam en telefoonnummel
dan bel t  z i j  u  terug.

> per  e-mai l :  ar ienne.p la is ier@quasir .n l

> per post: Cliëntenvertrouwenspersoon, p/a Fokus, postbus 6124,
9702HC Groningen. Fokus stuurt die post ongeopend aan haar door.

Beantwoording volgt normaal gesproken binnen een week na ontvangst van
uw bericht.

Klachtencommissie cliënten

De Klachtencommissie cliënten is bereikbaar via de ambteli jk secretaris op
het hoofdkantoor van Fokus. U kunt uw klacht per brief (fax, e-mail), of
ingesproken op cassette- of videoband, dvd opsturen:
> per post: Klachtencommissie cliënten, pla postbus 6124,9702 HC Groningen
> per e-mail: klachtencommissie@fokuswonen.nl

De ambteli jk secretaris van de Klachtencommissie cliënten is bereikbaar via
telefoon (050) 521 72 00.

Reactie

U kunt binnen twee weken na ontvangst van uw klachtmelding of uw verzoek
om contact een eerste reactie van de organisatie verwachten.
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