
 

 

 
 

Klachtenmanagement Zorg 
“achter elk verwijt ligt een verlangen“  

 
 

2019  
Het jaar van verdere professionalisering en waardering voor het vak 
 
Klachtenfunctionarissen, bemiddelaars en vertrouwenspersonen – steeds meer krijgen deze erkenning 
vanwege hun waarde voor bij vroegtijdig en oplossingsgericht aan de slag gaan met onvrede.  
Dat blijkt in de praktijk maar ook in de wettelijke basis voor deze functies. Bijvoorbeeld sinds 2017 in via de 
Wkkgz en vanaf 2020 ook via de Wet zorg&dwang.  
 
Klachtenmanagement Zorg rust u toe voor de functie(s) en stimuleert de professionalisering van het vak. 
Dat gebeurt met visie, met gedegen kennis, vanuit een brede praktijkervaring. 
 

Leertraject klachtenopvang en –bemiddeling 
 
Het Leertraject omvat een vijfdaagse Basiscursus, een driedaagse Vervolgcursus en een vijfdaagse 
Training Bemiddelingsvaardigheden (voor klachtenfunctionarissen) of een driedaagse Training 
Driegesprek (voor vertrouwenspersonen).  
Deze onderdelen zijn in de loop van 1 – 3 jaar te volgen. Zo kunt u zich, in samenhang met u praktijkervaring, 
verdiepende kennis, inzichten en vaardigheden eigen maken. De cursusgroepen zijn klein, om maximaal 
rendement te krijgen. 
De startdata in 2019 zijn: 
- Basiscursus (KA): vanaf 30 januari en vanaf 19 september 2019 
- Vervolgcursus (KB): vanaf 18 april en vanaf 29 oktober 2019 
- Training Bemiddelingsvaardigheden (KBM): vanaf 1 maart en vanaf 13 september 2019 
- Training Driegesprek (KDG): vanaf 20 mei en vanaf 27 november 2019. 
Vraag naar de infosets met een uitgebreide toelichting. 

 
Thematische scholing 
 
Verdere verdieping is mogelijk via speciale cursussen. In 2019 zijn dit: 
- Training Schriftelijke Vaardigheden (KSV): 25 maart en 15 april 2019; 17 september en 8 oktober 2019. 
- Verdiepingstraining bemiddeling (KBM-V): 28 juni 2019; 29 november 2019. 
- Themabijeenkomst ‘Klachten(functionaris) en rouw’: 19 maart 2019 (onder voorbehoud) 
- Themabijeenkomst ‘Klachten(afhandeling) in ketenzorg’: 20 juni 2019 (idem) 
- Themabijeenkomst ‘Bijzondere klagers’: 1 oktober 2019 (idem) 

(klagers uit een andere cultuur, met een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking) 

 
Begeleide intervisie en consultatie 
 
Klachtenmanagement Zorg organiseert groepen voor begeleide intervisie en consultatie. 
Vier keer per jaar vindt een goed voorbereide bijeenkomst plaats. De deelnemers bespreken casussen en 
praktijkvragen. Ze ontvangen informatie over relevante actuele ontwikkelinge. Tussentijds is er ruimte voor 
consultatie, onderling en met de intervisiebegeleider. 

 
Interesse, informatie, contact? 
 
Mail of bel met drs. M. (Marga) J.M. Timmers, via klachtenmanagementzorg@gmail.com  
of 06 20 97 4055. 
U ontvangt desgewenst een infoset, een aanmeldingsformulier of (bij een in company aanbod)  
een offerte op maat. 
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