
Klachtenjaarverslag 2021 

Deze analyse heeft als doel om te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 
klachten van 2021 door WMO cliënten. 

Formele klachten
A&S Groep B.V. volgt een vaste procedure voor het afhandelen van klachten. Cliënten 
worden hierover geïnformeerd tijdens het intakegesprek, via de website en via een document
in het zorgdossier.

A&S Groep B.V. ziet elke klacht als een kans voor verbetering. Ondanks onze permanente 
inspanningen om onze cliënten naar wens en behoefte van uitstekende zorg te voorzien, kan
het namelijk voorkomen dat zij niet tevreden zijn over de zog, dienstverlening of over de 
bejegening. Wij bieden cliënten de mogelijkheid om klachten aan ons kenbaar te maken. Om
dit proces zo effectief en efficiënt te laten verlopen, maken wij gebruik van een 
klachtenregeling en een klachtenfunctionaris.

Informatie over de procedure is te vinden op onze website www.asgroep.nl.

Klachten kunnen zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk worden ingediend. Wanneer 
een cliënt een klacht heeft of ergens niet tevreden over is, dan is de eerste stap dat hij/zij dit 
bespreekt met de medewerker die de hulp of dienst heeft verleend. Als dit geen uitkomst 
biedt of als de cliënt het gesprek liever niet aangaat, dan kan de cliënt de klacht telefonisch 
of schriftelijk indienen bij het betrokken team of de directie. Ook kan de cliënt de klacht 
telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van A&S Groep B.V. Alle door 
de klachtenfunctionaris ontvangen klachten worden geregistreerd en afgehandeld door de 
verantwoordelijk manager dan wel teamleider.

Informele klachten
Informele klachten zijn klachten en/of opmerkingen die eenvoudig en snel naar volle 
tevredenheid van betrokken partijen worden opgelost, zonder dat daar een formele 
procedure voor noodzakelijk is. De cliënt maakt deze klacht bijvoorbeeld telefonisch kenbaar 
en de betreffende medewerker kan direct een oplossing bieden. Wanneer de informele 
klacht is opgelost, zal deze als afgehandeld worden beschouwd. Wij vinden het belangrijk 
deze klachten te registreren, omdat wij hiervan kunnen leren.

Klachten 2021
Registratie van de klachten (en andere meldingen) vindt plaats in Q-base, een onderdeel van
het digitale kwaliteitsmanagementsysteem, dat ons ondersteunt bij onze bedrijfsvoering. 
Vanuit dit systeem wordt de opvolging van de klachten en de eventueel gekozen oplossing 
gemonitord. Elk kwartaal analyseren wij de klachten en nemen op basis van deze analyse 
verbetermaatregelen.

Formele klachten
In 2021 zijn er geen klachten bij A&S Groep B.V. gemeld, die door de onafhankelijke 
klachtenfunctionaris van A&S Groep zijn behandeld.

Informele klachten
In 2021 zijn er 11 informele klachten gemeld door cliënten met een WMO indicatie; Van deze
zijn 2 van Begeleiding individueel en 9 van Huishoudelijke ondersteuning. In de bijlage staat 
een overzicht van deze klachten. De meldingen zijn allemaal telefonisch binnengekomen en 
door de betreffende medewerker afgehandeld, door hierover met de cliënt in gesprek te gaan



en gezamenlijk te kijken naar een oplossing. 72% van de klachten is direct afgehandeld en 
23% binnen een termijn van gemiddeld 5 werkdagen behandeld.

De klachten worden ook in het werkoverleg van de afdelingen besproken, met als doel 
hiervan te leren en (aanvullende) maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Informele Klachtenoverzicht 2021 van WMO cliënten
In dit informele klachtenoverzicht is beschreven: 
• Hoeveel klachten zijn ingediend. 
• Welke klachten zijn ingediend (beschrijving van de klacht, incl. het thema van de klacht). 
• De afhandelingstermijn (per klacht). 
• De wijze waarop de klachten zijn afgehandeld (per klacht). 
• De wijze van communicatie en opvolging van de klachten (per klacht). 
• Welke verbetermaatregelen naar aanleiding van de klachten zijn genomen (per klacht).

Meetperiode: datum geconstateerd vanaf 01 januari 2021 tot en met 31 december 2021
Type registratie: Klacht cliënt
Aantal klachten WMO cliënten: 11 



Indicatiesoort
/discipline

Categorie Datum 
geconstateerd

Omschrijving klacht Afhandelings
termijn 

Wijze van 
afhandeling 

Wijze van communicatie
en opvolging

Verbetermaatregel

WMO/HO Communicatie
 

01-12-2021 Client geeft aan dat de
invallende 
medewerker 
respectloos en 
discriminerend  is 
omgegaan met haar 
en daarom voortaan 
de invaller niet meer 
wil.

Direct 
afgehandeld

Intern naar 
tevredenheid
afgehandeld

Client telefonisch 
uitgelegd wat de 
gedragscode van A&S 
Groep is en dat een 
medewerker geen 
respectloze en 
discriminerende 
uitspraken mag doen. 
Tevens is de klacht met 
de medewerker 
besproken; maar de 
medewerker geeft aan 
dat zij het niet zo heeft 
gezegd en absoluut niet 
zoiets zou hebben 
gezegd en dat de client 
het waarschijnlijk 
verkeerd heeft 
begrepen.

 

WMO/HO Overig, zie 
omschrijving

4-10-2021 Client is niet tevreden 
over de medewerker 
die in de laatste week 
voor de zomervakantie
bij hem voor HO is 
geweest. Terug van 
vakantie heeft de client
gezien dat de 
medewerker van toen 
de berg met schone 
was niet heeft 
gestreken en niet heeft
aangegeven dat de 
wasmiddel op is, 
waardoor de huidige 
medewerker de vuile 
was niet kan doen. 

Direct 
afgehandeld

Anders Client aangegeven dat 
hij zelf de medewerkers 
kan vragen of de 
medewerkers 
doorgeven wanneer een
wasmiddel bijna op is. 
Dat dit ook door 
leidinggevende aan de 
HO medewerkers 
nogmaals als 
aandachtspunt via de 
intranet meegedeeld zal 
worden.

Alle HO 
medewerkers 
hebben een intern 
bericht gekregen 
over het signaleren 
en doorgeven van 
schoonmaakmiddel
en aan de client, 
zodat ze hun werk 
kunnen uitvoeren.



WMO/HO Overig, zie 
omschrijving

20-09-2021 Client geeft aan dat er 
geld is gestolen uit zijn
portemonnee door de 
HO medewerker.

Direct 
afgehandeld

Intern naar 
tevredenheid
afgehandeld

Op kantoor een gesprek
gehad met de ambulant 
begeleider van de client 
en de cliënt zelf over de 
situatie. Daarvoor ook 
een gesprek met de HO 
medewerker alleen. 
Deze geeft emotioneel 
aan dat ze dat nooit zou 
doen. Leidinggevende 
heeft haar adviezen 
gegeven over wat zij 
hoort te doen in geval 
van het losliggende 
kostbare spullen.

De medewerkers en
cliënten blijven 
waarschuwen voor 
kostbare spullen.

WMO/HO Overig, zie 
omschrijving

15-06-2021 Client geeft aan dat de
HO medewerker vaker
later is aangekomen 
dan de planning en wil 
daarom de HO 
medewerker niet meer 
bij haar komt.

Direct 
afgehandeld

Intern naar 
tevredenheid
afgehandeld

Leidinggevende heeft 
met de desbetreffende 
medewerker een 
gesprek over de klacht 
gevoerd. Medewerker 
heeft aangegeven dat 
de cliënt ‘te laat komen’ 
niet erg heeft gevonden.
Leidinggevende heeft 
opnieuw de regels 
rondom de planning met
de medewerker 
doorgenomen. Wanneer
de medewerker niet op 
tijd bij client kan zijn 
gaat ze voortaan 
kantoor hiervan op de 
hoogte stellen zodat 
kantoor dit aan de client 
kan doorgeven. Dochter 
van de client is tevreden
met de andere hulp die 
voortaan is ingepland.

Er is een nieuwe 
medewerker 
gekoppeld aan de 
cliënt.



WMO/HO Uitvoering 
planning

07-06-2021 Cliënt vraagt waarom 
er niemand kan 
worden ingepland voor
HO.

Er zijn momenteel 
geen beschikbare 
medewerkers die naar 
Dieren kunnen reizen 
omdat veel met de 
fiets of met de bus 
reizen. (Geen genoeg 
medewerkers met 
rijbewijs & auto)

 

5 dagen Anders, nl.
Dochters van
de client 
hebben 
contact 
gehad met 
meerdere 
collega's bij 
afwezigheid 
van de 
leidinggeven
de en verteld
dat er een 
terugkoppelin
g zou komen 
over welke 
thuiszorg de 
zorg kon 
overnemen.

Contact opgenomen met
de desbetreffende 
gemeente over de 
situatie. Van de 
gemeente moet de client
zelf contact opnemen 
met de gemeente over 
de situatie. De cliënt is 
per 7-6-2021 op de 
hoogte gesteld dat er 
gebeld moet worden 
naar Gemeente 
Rheden.

Medewerkers 
werven met 
rijbewijs en auto.

WMO/HO Communicatie 08-04-2021 Client geeft aan dat de
HO medewerker, met 
wie ze afspraken had  
gemaakt over de 
inhaaluren i.v.m. 
renovatie 
werkzaamheden in 
haar huis, de 
afspraken niet is 
nagekomen. 

Direct 
afgehandeld

Intern naar 
tevredenheid
afgehandeld

Met de medewerker en 
cliënt gesproken over de
situatie en benadrukt dat
er in zulke gevallen ook 
altijd kantoor op de 
hoogte stellen, zodat de 
planner de afspraken 
ook kan vastleggen en 
bijhouden.

 

WMO/HO Communicatie 26-03-2021 Client heeft geen hulp 
gehad; HO 
medewerker was zie 
en er was geen inval 
geregeld en de client 
is hierover niet gebeld.

Direct 
afgehandeld

Intern naar 
tevredenheid
afgehandeld

Gesprek met de client 
over de interne 
miscommunicatie door 
de afwezigheid van de 
planner. Client had er 
begrip voor en was 
uiteindelijk tevreden 
over de inhaaluren. 

 

WMO/HO Uitvoering 10-02-2021 HO medewerker kan 4 dagen Intern naar Planner heeft  



planning door slechte 
weersomstandigheden
(geen/minder bussen) 
niet naar de client. 
Verder is er geen 
invallers beschikbaar. 
Client wordt hiervan op
de hoogte gesteld door
de planner maar de 
client wil perse dat er 
iemand langs komt.

tevredenheid
afgehandeld

telefonisch contact 
gehad met de client over
dat de uren volgende 
week ingehaald worden.

WMO/HO Overig, zie 
omschrijving

02-02-2021 Medewerker is na het 
aanbellen bij de 
voordeur van de client 
na 10 minuten 
wachten naar huis 
gegaan. Medewerker 
kon kantoor niet bellen
omdat zij geen 
beltegoed meer had.

Direct 
afgehandeld

Intern naar 
tevredenheid
afgehandeld

Ondertussen heeft de 
client naar kantoor 
gebeld over dat de hulp 
nog niet was gekomen. 
Planner heeft hierop de 
medewerker gebeld 
waarna de medewerker 
de hulp alsnog heeft 
verleend.

 

WMO/BI Administratie 02-02-20221 Client heeft geen 
begeleiding gehad 
maar moet eigen 
bijdrage betalen aan 
CAK.

8 dagen Anders, 
afhandelings
plan

Contact opgenomen met
medewerker over de 
niet geboden 
begeleidingsuren. De 
uren die ze heeft 
geaccordeerd zijn door 
de financieel 
administratie uit  haar 
naam gehaald; 
vervolgens WMO 
hierover geïnformeerd. 
Client hoeft de eigen 
bijdrage niet meer te 
betalen.

Medewerker heeft 
uitleg gehad van 
leidinggevende over
wanneer de uren 
wel en niet de 
geaccordeerd 
moeten worden.

WMO/BI Kwaliteit van 
zorg

18-01-2021 Client geeft aan dat hij 
door de nalatigheid 
van zijn begeleider 
gedupeerd is. 

1 dag Anders, 
afhandelings
plan

Client zal voortaan door 
een andere medewerker
begeleiding krijgen en 
de procedure waarin de 

Desbetreffende 
begeleider is hierop
aangesproken en 
wordt niet meer bij 



client in terecht is 
gekomen proberen op te
lossen.

de client ingezet.




