
Als de zorg anders loopt dan verwacht

Informatie voor cliënten van Vivent

Dagelijks doen onze 1500 medewerkers hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen, te 

verzorgen en te behandelen. Maar waar mensen wonen en werken kan er iets niet niet naar 

behoren verlopen. Daardoor kan het gebeuren dat u ontevreden bent. Bent u ontevreden of 

heeft u een klacht? Praat erover. Dat is belangrijk. Blijf er niet mee rondlopen. Wij willen u graag 

te woord staan. Dan kunnen we u helpen.

Vivent ziet een ongenoegen of een klacht als een kans, we zijn blij dat de cliënt de moeite neemt 

om ons te laten weten wat zijn ervaring is. We laten onze waardering daarvoor zien door een 

snelle behandeling van een ongenoegen of klacht. In de behandeling van een ongenoegen of 

klacht zoeken we in samenspraak met de cliënt naar mogelijkheden en oplossingen.

Dat doen we door de dialoog tussen klager en aangeklaagde te bevorderen. Het streven is dat 

beide met respect behandeld worden en dat een ongenoegen of een klacht wordt gezien als 

een stimulans om te komen tot betere zorg.



Praat erover
Als u niet tevreden bent of  als uw ervaring anders is 
dan u had verwacht; probeer dit eerst te bespreken 
met de direct betrokken medewerker. Dit kan gaan 
over uw behandeling, de verzorging, de informatie die 
heeft gekregen, hoe u te woord bent gestaan of  andere 
voor u opvallende zaken. De betrokken medewerker 
kan misschien direct een oplossing bieden of  een 
misverstand recht zetten. Zij gaan hier graag met u 
over in gesprek. Als zij niet op de hoogte zijn van uw 
onvrede, kunnen ze ook niet samen met u naar een 
oplossing zoeken. Daarnaast geeft u de medewerker 
de gelegenheid om de zorg te verbeteren. Zo kan ook 
worden voorkomen dat anderen iets vergelijkbaars 
overkomt. Op die manier maken we samen merkbaar 
betere zorg.

Klachtenfunctionaris
Heeft u behoeft aan een luisterend oor, advies of  
ondersteuning, dan kunt u daarvoor terecht bij de 
klachtenfunctionaris. Ook als u niet wilt of  kunt praten 
met de direct betrokkenen of  als het gesprek niet heeft 
geleid tot een oplossing, kun u bij haar terecht. De 
klachtenfunctionaris kan ondersteunen bij het helder 
krijgen van de problemen en het nemen van stappen 
om tot een oplossing te komen. Zij kan bemiddelen 
tussen u en de betreffende medewerker, manager of  
bestuurder. Dit gaat altijd in overleg en met toestemming 
van u. De klachtenfunctionaris heeft een professioneel 
onafhankelijke positie en kiest geen partij. Alles wat u de 
klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. 

Helma Verhagen 
Telefoon: 06 - 31 67 63 10
E-mail:  klacht@vivent.nl

Klacht bij onvrijwillige zorg
De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het zoeken 
van een informele oplossing van uw ongenoegen 
of  klacht. Ook kunt u een beroep doen op de 
cliëntvertrouwenspersoon die gespecialiseerd is op 
het gebied van de Wet zorg en dwang ( Wzd) Deze 
gespecialiseerde cliëntvertrouwenspersoon (CVP) is niet 
in dienst van Vivent en wordt beschikbaar gesteld door 
Zorgbelang. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Rita van den Brink
Telefoon:  06 - 34 11 49 02 
E-mail:  rvdbrink@zorgbelang-brabant.nl 

Landelijke klachtencommissie Onvrijwillige Zorg 
(KCOZ) 
Een officiële klacht betreffende de Wet zorg en 
dwang mag en kan niet door Vivent of  de regionale 
klachtencommissie zorg ‘s Hertogenbosch, in 
behandeling worden genomen. Daarvoor is een aparte 
klachtencommissie (KCOZ). De klachtenfunctionaris 
mag een klager niet bijstaan tijdens een procedure bij 
het KCOZ. 

Telefoon:  085 - 077 20 60 (alleen mogelijkheid om 
  een bericht in te spreken)
E-mail:  info@kcoz.nl
Website:  www.kcoz.nl

Verzoek om een oordeel
Het kan voorkomen dat we samen niet tot een oplossing 
kunnen komen. Dan kunt u uw klacht indienen bij 
de Raad van Bestuur van Vivent of  bij de regionale 
klachtencommissie ‘s-Hertogenbosch. Deze commissie 
onderzoekt onafhankelijk en zorgvuldig zowel uw standpunt 
als het standpunt van Vivent. Eventueel zal u gevraagd 
worden om uw klacht tijdens een hoorzitting toe te lichten. 
Als de regionale klachtencommissie uw klacht gegrond 
verklaart geeft zij een advies aan de Raad van Bestuur 
van Vivent. Vervolgens oordeelt de Raad van Bestuur 
over wat zij doet met deze uitspraak eventueel te nemen 
maatregelen. Dit oordeel komt u toe. Aan een behandeling 
van uw klacht door regionale klachtencommissie zijn geen 
kosten verbonden. 

Raad van Bestuur stichting Vivent
Bezoekadres: Vliertwijksestraat 369
  5244 NJ Rosmalen 
Telefoon:  088 - 163 70 00

Regionale klachtencommissie zorg ‘s Hertogenbosch 
en omstreken
Telefoon:  06 - 11 87 90 04
E-mail:  info@regionaleklachtencommissiezorg.nl
Website:  www.regionaleklachtencommissiezorg.nl

Geschillenregeling
Bent u na het doorlopen van bovenstaande procedure niet 
tot een voor u bevredigde oplossing gekomen dan
kan er sprake zijn van een geschil. Dit geschil kunt u 
voorleggen aan de landelijke geschillencommissie zorg, 
dit is een formele route. De uitspraak van deze commissie 
is bindend voor beide partijen. Een geschil dient binnen 
12 maanden na het ontstaan ervan worden ingediend 
bij de geschillencommissie zorg. Voor deze stap heeft 
u een oordeel nodig van de Raad van Bestuur van 
Vivent. Voor het behandelen van een geschil brengt de 
geschillencommissie kosten in rekening voor u.

Landelijke geschillencommissie zorg
Postbusadres:  Postbus 90600
   2509 LP Den Haag
Telefoon:   070 - 310 53 80
Website:   www.degeschillencommissiezorg.nl


