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Di-rumah vindt het belangrijk dat cliënten, betrokkenen en verwijzers tevreden zijn over de zorg die wij bieden. Wij streven ernaar signalen vroegtijdig op te vangen 

en hierin preventief actie uit te zetten waaronder het aanvragen van een gesprek met de zorgcoördinator. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er onvrede 

ontstaat, dan willen wij graag zo spoedig mogelijk verandering in aanbrengen. 

Binnen di-rumah maken wij gebruik van een klachtenformulier. Klachten kunnen met behulp van dit formulier kenbaar gemaakt worden. Indien er onvrede blijft 

bestaan, dan kan er een klacht ingediend worden bij Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl).  

 

Ingediende klachten en de wijze van afhandeling worden jaarlijks gepubliceerd op onze website in de vorm van een klachtenjaarverslag. Zowel interne klachten 

ingediend via het klachtenformulier van di-rumah, als klachten die zijn ingediend bij Klachtenportaal Zorg, worden hierin geregistreerd. In dit jaarverslag vindt u de 

gegevens over het jaar 2020.  

 

DE CIJFERS 

Aantal klachten  

 2020 

Klachtenfunctionaris di-rumah 1 

Klachtenportaal zorg   

Totaal ingediend 1 

 

Aard van de klachten  

 Begeleiding Bejegening Communicatie Woonsituatie Overige 

Klachtenfunctionaris di-rumah     1 

Klachtenportaal zorg      

Totaal      1 

 

 

INGEDIEND BIJ: THEMA OMSCHRIJVING AFHANDELINGSTERMIJN WIJZE VAN 
AFHANDELING 

COMMUNICATIE EN 
OPVOLGING 

VERBETERMAATREGELINGEN 

Klachtenfunctionaris 
di-rumah 

Overige Herhaaldelijke 
overlast vanuit een 
van onze 
woonlocaties.  

2 maanden Er heeft een gesprek 
plaats gevonden met de 
zorgcoördinator van di-
rumah, buurtbewoners, 
de wijkagent en 

Na evaluatie blijkt de 
klacht naar alle 
tevredenheid te zijn 
opgelost.  
 

De ingediende klacht heeft 
geleid tot aanpassing in 
beleid, namelijk: het 
aanstellen van een vaste 
contactpersoon voor 

http://www.klachtenportaalzorg.nl/
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woningbouw. Naar 
aanleiding van dit 
gesprek is door di-
rumah, in samenspraak 
met alle partijen een 
plan van aanpak 
opgesteld. 

buurtbewoners t.b.v. het 
melden van overlast, zodat 
hierop direct actie kan worden 
uitgezet.  
 

 

 

CONCLUSIE 

Afhandeling klachtenfunctionaris (intern) 

1 Kwesties/klachten opgelost 

0 kwesties/klachten niet opgelost  

0 kwesties/klachten geen verder gevolg voor cliënt  

0 overig (bv vertrouwelijk gesprek en adviesgesprekken) 

 

Afhandeling Klachtenportaal zorg 

0 Kwesties/klachten opgelost 

0 kwesties/klachten niet opgelost  

0 kwesties/klachten geen verder gevolg voor cliënt  

0 overig (bv vertrouwelijk gesprek en adviesgesprekken) 

 

 

 


