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Rapportage klachtenfunctionaris cliënten 2019   

In 2019 heeft Esseline McKenzie als extern klachtenfunctionaris opgetreden voor 

Innoforte tot 1 juli van dat jaar. Over die periode heeft zij onderstaande rapportage 

opgesteld. 

Inleiding  

De onafhankelijke klachtbemiddeling werd sinds 1 mei 2011 uitgevoerd door 

klachtenfunctionaris Esseline McKenzie. Zij was beschikbaar voor alle afdelingen van 

Innoforte, voor advies, opvang en bemiddeling betreffende klachten van 

(vertegenwoordigers van) cliënten. Vanaf 1 juli 2019 is de klachtopvang voor Innoforte 

via Zorgbelang georganiseerd. Deze rapportage betreft dan ook alleen de eerste 6 

maanden van 2019.  

 

Aantal cliënten en kwesties  

In de eerste helft van 2019 zijn er geen klachten gemeld. In het jaar 2018 waren dat er 

3 en in 2017 waren het er 7.  

 

Signalen 

Maak de klachten functionaris en de klachtroute goed zichtbaar, laagdrempelig en draag 

uit dat klagen mag en welkom is. Dit om gevoel van onvrede tijdig op te kunnen pakken 

en te kunnen leren van de klachten.  

Laat behalve de cliënten en hun verwanten ook de medewerkers en managers weten dat 

klachten gezien mogen worden als een cadeau.  

‘Geen klachten’ zegt niet per definitie iets over de individuele tevredenheid en algemene 

kwaliteit. 

In de daarop volgende periode heeft Innoforte gebruik gemaakt van de diensten van 

Adviespunt Zorgbelang. De rapportage die zij hebben opgesteld over de periode 1 juli tot 

en met 31 december vindt u hieronder. 

Inleiding  

Voor u ligt de rapportage van de onafhankelijk klachtenfunctionaris van Adviespunt 

Zorgbelang. Sinds 1 juli 2019 is Adviespunt Zorgbelang met deze dienstverlening 

verbonden aan Innoforte. De onafhankelijk opererende klachtenfunctionaris is er voor 

laagdrempelige klachtbehandeling, waarbij ingezet wordt op informatie en advies, 

alsmede bemiddeling.  

Deze rapportage beslaat de periode 1 juli– 31 december 2019. Esseline McKenzie, de 

voormalig klachtenfunctionaris schreef afzonderlijk de rapportage over het eerste half 

jaar van 2019.  

 

Aantal cliënten en kwesties  

In 2019 hebben in totaal 2 cliënten contact opgenomen met de klachtenfunctionaris, met 

in totaal 5 kwesties. De klachten hebben betrekking op het Jagthuis en de Biesdel.         

Signalen  

Er zijn over deze periode geen signalen te melden.  


