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Is deze opleiding iets voor u?
U wilt aan het werk als klachtenfuncti onaris in de zorg of het sociaal 
domein. Of u wilt uw basis als klachtenfuncti onaris verstevigen en 
uw deskundigheid vergroten. Door het volgen van deze uitgebreide 
opleiding, maakt u kennis met alle facett en van dit mooie vak.
Als u adviseur bent op het gebied van klachtenmanagement
en cliëntt evredenheid kunt u ook losse modules volgen. Tevens
verzorgt Quasir maatwerk bijscholing en training in uw organisati e.

Waarom deze opleiding
Goede klachtopvang en bemiddeling is een belangrijk kwaliteits-
instrument voor iedere hedendaagse organisati e in de zorg en het 
sociaal domein. De versterking van de rechtspositi e van de cliënt
in de zorg omvat onder meer het recht op een eff ecti eve, laag-
drempelige en onafh ankelijke klachtenbehandeling. De opleiding 
Klachtenfuncti onaris zorgsector sluit geheel op deze nieuwe
wetgeving aan en is door de SNRO geaccrediteerd.

Een solisti sch beroep vereist goede scholing
Als klachtenfuncti onaris heeft  u een solisti sche functi e. U werkt in 
een veld waar emoti es hoog oplopen en precaire kwesti es spelen.
Dit vergt stevigheid, deskundigheid en uitstekende gespreks- en
bemiddelingsvaardigheden. Om deze te leren en up to date te
houden is het regelmati g volgen van scholing een noodzaak.

Wat kunt u verwachten in de opleiding en training?
De opleiding tot klachtenfuncti onaris in de zorgsector en het sociaal
domein bestaat uit verschillende modules. Er wordt gebruik gemaakt 
van verschillende werkvormen. Er wordt gewerkt met door trainers 

en deelnemers aangedragen cases uit de prakti jk, waardoor de stof 
opti maal aansluit bij ieders dagelijkse werksituati e. De professionele 
trainers komen zelf ook uit de prakti jk. 

De duur van de hele opleiding is 14 dagen (28 dagdelen) en is
verspreid over 9 maanden. Een stage van minimaal 5 dagen
is verplicht. De deelnemers houden in de opleiding intervisie met 
elkaar en de opleiding wordt afgesloten met een mondeling en 
schrift elijk examen.

Resultaat van de opleiding
Na het volgen van deze opleiding heeft  u de volgende zaken versterkt:
•  Prakti sche vaardigheden als rapporteren, signaleren en adviseren 

over klachtenmanagement
• Kennis van juridische aspecten
• Onafh ankelijke werkwijze
• Gespreks- en bemiddelingsvaardigheden
• Persoonlijke ontwikkeling

Succesvolle afronding van het examen resulteert in het diploma van 
de door de SNRO geaccrediteerde opleiding tot klachtenfuncti onaris 
zorgsector. 

Kies voor Quasir
Meer weten? Neem contact op via info@quasir.nl of kom naar
een introducti ebijeenkomst waar u kennis kunt maken met het 
trainingsaanbod. 

Opleiding En Trainingen
Voor Klachtenfuncti onarissen
• Interesse in een opleiding tot klachtenfuncti onaris?
• Op zoek naar bijscholing?

www.quasir.nl
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De modules
Klachtenbemiddeling
Doel: Het krijgen van een beeld van de functi e van klachtenfuncti o-
naris in de zorgsector en het sociaal domein in het krachtenveld.
Inhoud: Doel en uitgangspunten van klachtenbemiddeling. Leren 
hoe dit is ingebed in het kwaliteitsbeleid van de organisati e. Leren 
met welke taken, plichten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
de klachtenfuncti onaris te maken heeft . Kennis maken met belang 
van intervisie en neerzett en van de functi e binnen een organisati e.

Gesprekstechnieken
Doel: Het inzicht krijgen in en oefenen met vaardigheden, specifi ek 
in gesprekken met klagers en aangeklaagden.
Inhoud: Theoreti sche kennis opdoen van gesprekstechnieken.
Bemiddelingsgesprekken oefenen met acteurs. De training is verdeeld 
rondom gesprekken met klager en aangeklaagden: omgaan met 
weerstand en lasti g gedrag van zowel klager als aangeklaagde, het 
management en de Raad van Bestuur. U leert gesprekken te leiden en 
de beweging mogelijk te maken: van destructi ef naar constructi ef.

Juridische kaders
Doel: Kennis opdoen van de juridische aspecten met betrekking tot 
het klachtenmanagement en het kunnen toepassen er van in het vak 
van klachtenfuncti onaris.
Inhoud: Basisbegrippen en wetgeving inzake pati ënten, cliënten en 
klachtrecht in de zorgsector en het sociaal domein. Verder leert u 
hoe juridische kaders toe te passen binnen het vak.

Klachtenmanagement
Doel: Het krijgen van inzicht in alle facett en van klachtenmanage-
ment in een organisati e en de rol die de klachtenfuncti onaris daarin 
kan spelen.
Inhoud: Kennismaken met de gehele organisati e: van klachten-
beleid tot klachtenafh andeling. 

Registrati e, rapportage en signalering
Doel: Het krijgen van inzicht in alle facett en van registrati e van en 
rapportage over klachten.
Inhoud: Opstellen klachtenrapportage en leren rapporteren als 
klachtenfuncti onaris. Kennismaking met en uitwisseling van diverse 
prakti sche tools en handvatt en voor registrati e, signalering en 
rapportage.

Onafh ankelijkheid
Doel: Inzicht krijgen in hoe je je onafh ankelijke positi e – zoveel 
mogelijk – kunt waarborgen, zowel als je intern als extern werkt als 
klachtenfuncti onaris.
Inhoud: Inzien wat onafh ankelijkheid betekent. Ontdekken met 
welke dilemma’s de klachtenfuncti onaris te maken krijgt. Leren hoe 
om te gaan met kennis van ernsti ge zaken en met het voeren van 
moreel beraad.

De rol van de klachtenfuncti onaris bij schade
Doel: Inzicht krijgen in de aspecten die spelen bij onbedoelde 
gevolgen van medisch handelen en/of verzorgen en de rol van de 
klachtenfuncti onaris daarin.
Inhoud: De opstelling van de klachtenfuncti onaris. Welke gedrags-
codes zijn er, hoe te communiceren met pati ënten over letselschade, 
hoe stellen artsen en verzekeraars zich op?

Profi lering
Doel: Inzicht geven in de verschillende mogelijkheden om klachten 
bespreekbaar te maken in een organisati e en medewerkers bewust 
te maken van het omgaan met klachten.
Inhoud: Hoe profi leer jij je als klachtenfuncti onaris in jouw
organisati e? Hoe profi leer je je naar de pati ënten of cliënten?
Wat is je visie en wat is je missie? Hoe geef je een workshop?

Quasir ondersteunt organisati es bij het structureel verbeteren van klantprocessen en

het bevorderen van de deskundigheid van professionals. 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!
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