
  De Zellingen 
         Hulp Thuis
       Samen zelfstandig blijven

   Advies en bemiddeling

 Compliment- en        
       klachtmelding

Bel met 010 - 266 57 57



Bij De Zellingen vinden we het belangrijk dat cliënten, familie en bezoekers tevreden zijn. 
Onze medewerkers spannen zich dagelijks in om zorg, behandeling en overige servicediensten goed 
te laten verlopen. Toch kan het helaas voorkomen dat u hierover niet tevreden bent.

Wilt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke 
partij, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. 
die heeft een onafhankelijke functie binnen 
De Zellingen en staat voor u klaar met informatie, 
advies en bemiddeling.

Wij waarderen het wanneer u in dit geval uw 
ontevredenheid of klacht aan ons kenbaar maakt. 
Wij kunnen dan ons best doen om uw ongenoegen 
te verhelpen en bovendien geeft u ons daarmee de 
mogelijkheid om tekortkomingen te verhelpen en 
onze service zo te verbeteren.

Uw ongenoegen kenbaar maken
De meest directe weg om uw ongenoegen kenbaar 
te maken is via de betreffende medewerker of 
leidinggevende van De Zellingen. Bespreekt u 
uw ongenoegen liever met een onafhankelijk 
persoon, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke 
klachtenfunctionaris. 

U wilt graag gehoord worden?
Heeft u geen klacht, maar zit u wel met een kwestie  
die vertrouwelijkheid behoeft, dan kunt u terecht bij  
de vertrouwenspersoon die luistert, verheldert en 
verwijst wanneer dat nodig of gewenst is.

Informatie, advies en hulp
Voor informatie, advies en hulp bij het regelen 
van zorg en ondersteuning kunt u terecht bij de 
onafhankelijke clientondersteuner. U kunt uw 
dagelijks leven op uw eigen manier richting blijven 
geven en bepaalt samen met de mensen om u 
heen welke zorg en ondersteuning past. 

Voor onafhankelijke clientondersteuning 
met betrekking tot de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) kunt u contact opnemen met 
het Wmo-loket in uw gemeente en met betrekking 
tot de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u contact 
opnemen met Zorgbelang Zuid-Holland. 

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?



Waar mensen werken, kunnen er dingen mis 
gaan. Krijgt u hiermee te maken, dan vinden we 
het fijn als u ons dit laat weten. 

U geeft ons namelijk de gelegenheid om zaken 
goed onder de loep te nemen ter verbetering van 
onze zorg, dienstverlening en leefomgeving. 

De kortste weg om uw ongenoegen te uiten is via 
de betreffende medewerker of leidinggevende van 
De Zellingen. U kunt dan direct samen kijken naar 
mogelijke verbeteringen of een manier om uw 
ongenoegen weg te nemen.

De klachtenfunctionaris
De Zellingen heeft sinds de invoering van de  
Wet Klachten, Kwaliteit & Geschillen Zorg (WKKGZ) 
een klachtenfunctionaris in dienst. Het is belangrijk 
te weten dat deze klachtenfunctionaris een 
onafhankelijke functie binnen De Zellingen heeft;
hij geeft u de gelegenheid om uw verhaal te 
vertellen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris
Telefoon: 06 - 47 82 68 50 | 010 - 266 57 57
E-mail:   klachtenfunctionaris@zellingen.nl 
Post:   Klachtenopvang De Zellingen
   Postbus 36, 2900 AA Capelle a/d IJssel

Daarnaast kan de klachtenfunctionaris:

• u adviseren hoe u de klacht alsnog zelf kunt  
 bespreken met de betrokkene(n) of leidinggevende;
• een signaal afgeven aan de betrokkene(n) of 
 de afdeling;
• een gesprek regelen tussen u en betrokkene(n),  
 waarbij de klachtenfunctionaris aanwezig kan  
 zijn om bemiddelend het gesprek te leiden.

Een klacht indienen

Henk Moerenhout,
klachtenfunctionaris



Zowel cliënten, familie als (wettelijk) vertegen-
woordigers kunnen bij de klachtenfunctionaris 
terecht, ook als u of uw naaste geen zorg meer 
ontvangt van De Zellingen. Weet u nog niet 
zeker of u een officiële klacht wilt neerleggen, 
ook dan kunt u contact opnemen met de 
klachtenfunctionaris. 

Als u ervoor kiest om een oordeel over uw klacht 
te ontvangen van de bestuurder, dan kunt u voor 
informatie over deze procedure terecht bij de 
klachtenfunctionaris. Er zal vertrouwelijk worden 
omgegaan met wat u vertelt en dit gesprek hoeft 
geen vervolg te hebben. 

Geschillencommissie Zorg
Bent u niet tevreden over de afhandeling door 
de bestuurder, dan kunt u zich wenden tot 
de Geschillencommissie Zorg. 

Heeft u een compliment? 
Onze medewerkers doen elke dag hun best 
om de beste zorg te bieden Het is daarom 
altijd fijn om een compliment te krijgen. Geef 
een compliment dan ook zeker door aan de 
betrokken medewerker(s) of leidinggevende. 
U kunt uw compliment ook doorgeven aan 
de klachtenfunctionaris, zodat hij dit kan 
communiceren naar de betreffende medewerker(s) 
of afdeling. 

U kunt complimenten ook doorgeven via 
Zorgkaart Nederland, een website waarop u uw 
ervaring met zorg kunt delen. Kijk hiervoor op 
www.zellingen.nl/zorgkaart-nederland.



De vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er voor cliënten, 
hun wettelijk vertegenwoordigers, mantelzorgers 
en nabestaanden en kan worden geraadpleegd 
bij situaties die gevoelig liggen en mogelijk 
een emotionele lading hebben; u wilt gehoord 
worden, maar (nog) geen klacht indienen. 

De vertrouwenspersoon luistert graag naar 
uw verhaal. Ook uw familie is van harte welkom 
bij het gesprek. Wat u de vertrouwenspersoon 
vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. 

De vertrouwenspersoon neemt geen actie buiten 
u om en bespreekt met u de voor- en nadelen van 
eventuele vervolgstappen.

Contactgegevens vertrouwenspersoon
Telefoon:  06 - 49 87 93 31 
E-mail:  vertrouwenspersoon@zellingen.nl
Post: Vertrouwenspersoon De Zellingen
  Postbus 36, 2900 AA Capelle a/d IJssel

De vertrouwenspersoon is partijdig. Dat wil zeggen 
dat ze naast u staat en fungeert als klankbord. 
Ze luistert, verheldert en verwijst u, indien nodig of 
gewenst, door naar medewerkers van De Zellingen 
die u verder kunnen helpen. 

Indien gewenst kan de vertrouwenspersoon u ook 
begeleiden bij het indienen van een klacht bij de 
onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Heeft u geen klacht, maar zit u wel met een 
kwestie die vertrouwelijkheid behoeft, dan kunt 
u terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon

Inge van Norden-Daniels,
vertrouwenspersoon



Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is, 

zijn wij er ook op de moeilijke momenten. 
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt 

aan het blijven ervaren van geluksmomenten.

De Zellingen
Postbus 36, 2900 AA Capelle aan den IJssel

010 - 266 57 57 | www.zellingen.nl


