Klachtenregeling cliënten Robert Coppes Stichting
Per 1 januari 2018 heeft de Robert Coppes Stichting (RCS) een nieuwe klachtenregeling
voor haar cliënten. Met instemming van de Centrale Cliëntenraad (CCR) is de oude
klachtenregeling en de daarbij behorende klachtencommissie opgeheven. Nieuw is het gratis
gebruik van een onafhankelijke vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris. Deze is op ieder
moment in een klachtenprocedure oproepbaar voor ondersteuning bij het bespreken of
oplossen van een klacht.
De opzet is, dat als een cliënt een klacht heeft met betrekking tot de van de RCS gekregen
zorg en/of ondersteuning, de cliënt dit zoveel als mogelijk, al dan niet met ondersteuning van
een derde persoon, direct met de (medewerker van de) RCS bespreekt.
Uitwerking nieuwe opzet
1. Heeft u een klacht m.b.t. een of meerdere medewerkers van de RCS of over de
organisatie: vraag hulp van een begeleider die u vertrouwt of van de onafhankelijke
vertrouwenspersoon om samen met hem of haar uw klacht op te pakken;
2. Bespreek samen met de door u gekozen begeleider of vertrouwenspersoon hoe u het
beste uw klacht kunt oplossen of aanpakken;
3. Bespreek eerst, al dan niet met ondersteuning van de door u gekozen begeleider of
vertrouwenspersoon, uw klacht met degene over wie de klacht gaat of wie verantwoordelijk
is voor de afhandeling van uw klacht. Dit zal bijna altijd de AWB-er, de Zoco of de
coördinator Dagbesteding zijn, die bij uw zorg betrokken is. Is dit niet mogelijk of komt u niet
tot een oplossing, ga dan het gesprek aan met de manager. Is ook dat niet mogelijk of komt
u ook met de manager niet tot een oplossing, ga dan het gesprek aan met de bestuurder. Al
deze stappen kunt u doen met ondersteuning van de begeleider of de vertrouwenspersoon.
4. Lukt het u niet om met de RCS tot een oplossing van uw klacht te komen, dan kunt u:




met uw klacht naar de onafhankelijke landelijke Geschillencommissie. Dit geldt voor
alle cliënten die in een van de woonvoorzieningen van de RCS wonen of begeleiding
thuis krijgen met een VPT (volledig Pakket thuis) én alle cliënten met extramurale
behandeling ZG)
met uw klacht naar de burgerlijke rechter. Dit geldt voor alle cliënten die begeleiding
krijgen gefinancierd vanuit de WMO.

De vertrouwenspersoon weet precies hoe dat gaat en kan u ook daarbij ondersteunen.
Bijzonderheden
1. Bovenstaande uitwerking van de nieuwe opzet is de verkorte cliëntversie van de officiële
Klachtenregeling cliënten RCS.
2. Gebruik van de onafhankelijke vertrouwenspersoon is gratis
3. De RCS heeft 4 onafhankelijke vertrouwenspersonen. Er is gekozen voor twee interne en
twee externe vertrouwenspersonen.
4. Er is op werkdagen altijd een vertrouwenspersoon bereikbaar.
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5. Gebruik van de onafhankelijke Geschillencommissie is ook gratis.
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