
 

  
 

Informatie over klachten en incidenten 

 

Er is iets vervelends gebeurd . . .  

Alle medewerkers van de RIBW K/AM doen hun best 

cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Al is het 

niet de bedoeling, het kan toch gebeuren dat u als 

bewoner/cliënt van de RIBW iets vervelends 

meemaakt. Wat u dan kunt doen, staat in deze 

folder beschreven. U kunt stappen ondernemen bij 

zowel klachten als incidenten.  

 

Bij een klacht bent u ontevreden over een 

medewerker of over de RIBW als organisatie. U 

vindt dat iets beter gedaan had moeten worden 

en/of dat er iets gedaan moet worden door de 

begeleiding om een vervelende situatie te 

beëindigen, bijvoorbeeld:  

- u vindt dat uw begeleider u niet juist heeft 

behandeld  

- u hebt veel last van groepsgenoten en er wordt 

niets aan gedaan  

- u bent niet goed ingelicht over een bepaalde 

gang van zaken  

 

Bij een klacht vindt u dus iets verwijtbaar; de 

RIBW en haar medewerkers hadden iets beter 

moeten doen. De RIBW wil graag dergelijke 

klachten horen omdat wij er namelijk veel van 

kunnen leren.  

 

Een incident is een vervelende gebeurtenis, waar 

u zelf of een andere bewoner schade of last van 

heeft ondervonden. Of de gebeurtenis door 

verkeerd handelen van personeel komt is niet altijd 

duidelijk. Wel is duidelijk dat een herhaling van die 

vervelende gebeurtenis zoveel mogelijk moet 

worden voorkomen.  

 

Bijvoorbeeld:  

- er viel bijna iemand van de trap omdat de 

leuning los zat  

- er is veel geluidsoverlast geweest van een 

buurman  

- u bent lastiggevallen door iemand; agressief 

gedrag of ongewenste intimiteiten  

 

Een incident is niet altijd verwijtbaar (naar de RIBW 

en haar medewerkers), maar mogelijk is een 

herhaling wel vermijdbaar als men extra 

maatregelen treft.  

 

Voorbeelden  

 

soorten klachten 

- onheuse bejegening door medewerker 

- slechte begeleiding (tijd, kennis) 

- spanningen in woonsituatie 

- slechte informatievoorziening 

- geen inspraak 

- privacy geschonden 

- uithuisplaatsing zonder waarschuwingen 

 

soorten incidenten 

- verkeerde medicatie 

- ongewenste intimiteiten 

- agressie 

- automutilatie 

- valpartijen 

- diefstal 

- suïcidepoging 

 

 

 

 

 

 

Wat kunt u doen . . . 

 

. . . met een klacht?  

- Bespreken met begeleiding of teamleider  

- Bespreken met cliëntvertrouwenspersoon 

- Klacht laten bemiddelen door 

cliëntvertrouwenspersoon 

- Klacht indienen bij klachtencommissie, met hulp 

cliëntvertrouwenspersoon 

 

Als u een klacht heeft, kunt u die bespreken binnen 

de woonvorm om tot een bevredigende oplossing te 

komen. U kunt dat doen met een begeleider naar 

eigen keuze of met de teamleider. Wilt u dit niet 

zelf alleen doen dan kunt u de klacht eerst 

bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon. Zij 

kan met u bekijken of u samen met haar de klacht 

wilt bespreken met de betreffende medewerker of 

de teamleider. Dit heet klachtbemiddeling. 

 

Als die bespreking niet voldoende resultaat 

oplevert, kunt u een klacht indienen bij de 

klachtencommissie. De klachtencommissie is 

onafhankelijk van de RIBW en de mensen die daarin 

zitten hebben niets met de RIBW te maken. Zij 

kunnen beoordelen of uw klacht gegrond is. Ook bij 

het indienen van een klacht bij deze commissie kan 

de cliëntvertrouwenspersoon u ondersteunen.  

 

... met een incident?  

- Melden bij de Melding Incidenten Bewoners-

commissie (MIB) 

- Hulp vragen van begeleiding, medecliënt of 

cliëntvertrouwenspersoon 

- Beoordelen of er ook een klacht is  

 

 

 



 

  
 

Is u of een ander een vervelend incident overkomen 

dan kunt u dit melden bij de MIB-commissie. Deze 

MIB-commissie is een interne commissie waarin 

medewerkers van de RIBW zitten. De commissie 

onderzoekt incidenten binnen de instelling en geeft 

adviezen over hoe dergelijke incidenten voorkomen 

kunnen worden. U kunt een incident ook anoniem 

melden. U kunt een begeleider vragen u te helpen 

bij het invullen van een formulier. Ook kunt u dit 

vragen aan medebewoners, de cliëntvertrouwens-

persoon of de ondersteuner van de bewoners-

commissie. Als u over een incident dat uzelf is 

overkomen ook een klacht heeft, omdat u vindt dat 

de begeleiding iets te verwijten valt, kunt u alsnog 

een klacht bespreken of indienen bij de klachten-

commissie.  

 

Hoe pakt u het aan?  

Een klacht is een gratis advies!  

Een incident dat is gemeld kan bijdragen aan 

verbetering van de zorg!  

 

Het bespreken of indienen van een klacht, of het 

melden van een incident vindt de RIBW heel 

positief! Aarzel dus niet, wij horen het graag! 

Misschien weet u niet zo goed waar u moet 

beginnen en vindt u het prettig als iemand u helpt. 

U kunt dan een beroep doen op uw persoonlijk 

begeleider. 

  

Ook kunt u altijd telefonisch contact opnemen met 

de cliëntvertrouwenspersoon. Zij kan u 

onafhankelijk van de begeleiding helpen. Samen 

met u kijkt zij naar wat u wilt en kan u een advies 

geven over de te nemen stappen. De cliëntvertrou-

wenspersoon kan u ook daadwerkelijke hulp geven 

bij het indienen van een klacht of bij het melden 

van een incident. Bovendien kan zij u adviseren 

over andere klachteninstanties en 

cliëntenorganisaties.  

 

Wilt u meer weten? 

Kijk op onze website www.ribw-kam.nl, waar 

klachtenbeleid, procedure en formulier zijn 

opgenomen onder ‘bewoners/cliënteninformatie’.  

 

Adressen 

 

Cliëntvertrouwenspersoon  

Annemarieke Hoogland 

RIBW K/AM 

Postbus 2257 

2002 CG Haarlem  

Tel. 06 – 53 78 11 75 

 

Klacht indienen: 

RIBW K/AM 

Secretariaat Klachtencommissie  

Postbus 2257 

2002 CG Haarlem 

Tel. (023) 517 87 00 

 

Incident melden: 

RIBW K/AM 

Secretariaat MIB-commissie 

Postbus 2257 

Tel. (023) 517 87 00 (mw. K. Koper) 
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Iedere klacht is een 

gratis advies! 

 

 

 
REGELINGEN KLACHTEN EN INCIDENTEN 

VOOR CLIËNTEN VAN DE RIBW K/AM 
 


