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Waarom advies over klachtenmanagement?
Zorginstellingen zijn vanwege de Wet kwaliteit klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz) verplicht tot het laagdrempelig behandelen van
klachten. Voor veel zorgaanbieders is dit aanleiding om (opnieuw)
te kijken naar hoe ze met klachten of onvrede willen omgaan.
Kort gezegd: hoe welkom is de feedback van cliënten en wat wordt
er uiteindelijk mee gedaan?

De kracht van de klacht 
Klachten zijn geen struikelblok, maar een eerste stap op de weg
omhoog. Er zijn vele mogelijkheden waarop de organisati e de
data uit klachten kan benutt en voor de verhoging van kwaliteit en 
veiligheid. Het begint met openstaan voor feedback van cliënten,
de bereidheid hiervan leren en dit doen resulteren in verbeteracti es.

Voorkomen is beter dan genezen
Een lage klachtendrempel is van vitaal belang. Cliënten hebben
nu eenmaal verwachti ngen over de dienstverlening van een zorg-
of welzijnsinstelling. Soms wordt hier niet aan voldaan en kan 
teleurstelling of onvrede ontstaan. Door het zorgen voor een veilige 
omgeving waarin de klacht benoemd en besproken kan worden, 
wordt de kans op escalati e tot een minimum beperkt. Dit voorkomt 
dat mensen hun klacht mee naar huis nemen en daar delen met
hun naasten of het internet, of achteraf een klacht indienen bij
de klachtenfuncti onaris. Het is daarom alti jd zinvol onvrede ti jdig
te signaleren en te bespreken.

WAT MAG U VAN QUASIR
VERWACHTEN?

Experti se 
Quasir beschikt over een experti secentrum met ervaring op het 
gebied van innovati e en implementati e van klachtenmanagement-
systemen. Een deskundig team van consultants, die hun sporen 
hebben verdiend op het gebied van organisati eadvies en klachten-
management, scannen uw processen en komen met prakti sche aan-
bevelingen. Zij analyseren uw organisati e en maken met ‘quick wins’ 
duidelijk hoe u uw klachtvriendelijkheid kunt opti maliseren en hoe 
uw organisati e kan leren van de feedback van cliënten. Zij beschikken 
over tools die zich probleemloos verbinden met uw bestaande
processen en aansluiten bij de cultuur en mentaliteit van uw instelling.

Maatwerk 
U krijgt een advies op maat dat meteen prakti sch toepasbaar is en 
aansluit bij de cultuur van uw organisati e. Uw medewerkers kunnen 
direct aan de slag!

Contact met Quasir
Quasir informeert u graag over de mogelijkheden om haar experti -
secentrum in te zett en voor onafh ankelijk onderzoek en prakti sch 
advies over uw klachtenmanagement. Voor interesse in een advies-
gesprek, quick scan, lokale workshop of voorlichti ngssessie voor u 
zelf of uw klachtenfuncti onarissen? Ga hiervoor naar www.quasir.nl 
of mail naar info@quasir.nl.

De kracht van
klachtenmanagement
• Wilt u informati e uit klachten beter benutt en?
• Wilt u cliëntt evredenheid verhogen?

www.quasir.nl
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ONAFHANKELIJK EXPERTISECENTRUM
Quasir is gespecialiseerd in klachtenbemiddeling en verbetering van
cliëntt evredenheid binnen de zorg en het sociaal domein.

Wij maken verbinding tussen cliënt en dienstverlener, wat resulteert in
prakti sche inzichten en waardevolle procesverbeteringen. En dit vanuit
een onafh ankelijk perspecti ef.

Organisati eadvisering; prakti sch en cliëntgericht
•  Quick scan klachtenmanagement
• Herinrichten klachtenmanagement
• Herziening klachtenreglement voor cliënten
• Interne klachtenprocedure
• Passend profi el klachtenfuncti onaris en/of cliëntvertrouwenspersoon
• Waarborgen onafh ankelijkheid
• Interventi es om zorgverleners te laten leren van klachten
• Onafh ankelijk calamiteitenonderzoek
• Tools om feedback van cliënten te genereren
• Advies over inrichti ng registrati esysteem en klachtenproces
• Opleidingsplan voor medewerkers, management en zorgverleners

 Quasir verhoogt uw
cliëntt evredenheid
en deskundigheid

Informati e?
Voor meer informati e over onze diensten kunt u contact met ons

opnemen via info@quasir.nl of via onze website.

Quasir ondersteunt organisati es bij het struc-

tureel verbeteren van klantprocessen en het 

bevorderen van de deskundigheid van pro-

fessionals. Onafh ankelijk, professioneel en 

integer verbinden wij de belangen van alle 

betrokkenen. Deze integrale aanpak dient

het gemeenschappelijk belang van cliënt en

organisati e: dienstverlening die alti jd beter kan!


