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Scholingsoverzicht ‘need to have’ 

 Geaccrediteerde scholing aanbieder PE -punten  

I. Klachtmanagement      

 * module basis klachtmanagement The Lighthouse Training en 
advies; K. Somhorst  
Basiscursus klachtmanagement  

11 raadpleeg register - Registerplein 

   Quasir: training 
klachtmanagement 

12,5 raadpleeg register - Registerplein 

    Boek: Klachten en kansen,  
Jean-Pierre Thomassen & Kees Ahaus 
ISBN 978 90 13 09159 5 

 * klachten analyseren, mogelijke modellen 
van analyses (Sire, SAFER,  
Bo-tie, Prisma etc.) 
Klachtenfunctionaris is procesbewaker, 
geeft terugkoppeling, wat is er van geleerd? 

Scholing van methode gebeurt 
vaak in eigen instelling , kan 
ook bij Q-academy  

  raadpleeg register - Registerplein 

 *rapportage vaardigheden The Lighthouse Training en 
advies; K. Somhorst 
Jaarrapportage maken 

11 raadpleeg register - Registerplein 

  Stichting Groeimee: Feitelijk en 
zorgvuldig rapporteren/ 
registreren 

6,5 raadpleeg register - Registerplein 

 * psychische problematiek i.r.t. klachten SAU: cursus verlies en 
rouwverwerking 3 dg 

60  raadpleeg register - Registerplein 

   Maria van der Linden: lastige 
lieden  

3 raadpleeg register - Registerplein 

   FORTIFOR: Omgaan met lastige 
lieden en storende team 
dynamieken 

5,5  raadpleeg register - Registerplein 

  FORTIFOR: veilig werken in 
stressvolle situaties 

11,5 raadpleeg register - Registerplein 
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    Boek: Jij moet je bek houden!  
Caroline Koetsenruijter. 
ISBN 978 94 92528 59 9 
Boek: Het agressieparadijs  
Caroline Koetsenruijter 
ISBN 978 94 92528 84 1 

 *second victim Peersupport 
Disclosure coach  

  raadpleeg register - Registerplein 

      Boek: Handboek openheid na incidenten in de 
zorg, Hans Brölmann (red)  
ISBN978-90-368-2688-4 

II Juridische scholing      

 * kennis over actuele wet- en regelgeving 
op het gebied van klachten  

DG Doppegieter 
Gezondheidsrecht 

7  raadpleeg register - Registerplein 

   Medilex: Gezondheidsrecht 
voor zorgprofessionals 

15  raadpleeg register - Registerplein 

   Quasir: training juridische 
kaders 

6,5 raadpleeg register - Registerplein 

   Zorgscholing (losse wetten)  
e-learning 

in aanvraag  

 * module basis Gezondheidsrecht DG Doppegieter 
Gezondheidsrecht 

14 raadpleeg register - Registerplein 

  *module Tuchtrecht? 
 

in aanvraag  

III Medische aansprakelijkheid      

 * kennis over actuele wet- en regelgeving 
op het gebied van klachten  

Ace-letselschade advocaten – 
C. Jeekel: MA1  

7  raadpleeg register - Registerplein 

  Quasir: medische 
aansprakelijkheid 

7 raadpleeg register - Registerplein 

 * verdieping , 2 niveaus Ace-letselschade advocaten,  
C. Jeekel: MA2, MA3  

7  raadpleeg register - Registerplein 

IV Sociaal Domein   raadpleeg register - Registerplein 
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    Boek: zo werkt de zorg;  
Gertrude van Driesten en Sara Blink 
ISBN 978 94 93004 23 8 

V Leren van klachten      

 * kennis over het inzetten van 
verbeteringen om de kwaliteit van de zorg 
te verbeteren. 

Oud Arlesteyn, e-learning 
kwaliteitsmanagement  € 295 
(0348-470454), NHL 
Hogeschool € 660,- (brochure) 

  raadpleeg register - Registerplein 

 * verbetermaatregelen verhalen vertellen    

 * kennis over hoe te leren van klachten    Boek: Volgende keer beter,  
Manja Bomhoff en Yvonne van de Vlugt 
ISBN 978 94 462723 115 

 
Geaccrediteerde vaardigheden 
  

 

I Bemiddelingsvaardigheden      

 * bekwaam in het kunnen toepassen van 
verschillende mediation methodieken op 
het juiste moment 

Quasir: module 
klachtbemiddeling 

6,5 raadpleeg register - Registerplein 

II Onafhankelijkheid    

 * bekwaam in het zichtbaar en merkbaar 
uitstralen van de onafhankelijk attitude 

Quasir: training 
onafhankelijkheid in 
klachtbemiddeling 

7 raadpleeg register - Registerplein 

II Adviesvaardigheden       

 * bekwaam in het adviseren van 
verschillende zorgprofessionals, 
bestuurders in de zorginstelling(en) 

Quasir: weet wat je moet 
veranderen   

10 raadpleeg register - Registerplein 

    Boek: Adviseren met perspectief, rapporten en 
presentaties maken:  
Louise Cornelis 
ISBN 978 90 469 0077 2 

III Mondelinge vaardigheden    
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 Motiverende gespreksvoering  Sirius training & advies 
  

 18 raadpleeg register - Registerplein 

 * verschillende manieren van vragen stellen HAN mondelinge advies 
vaardigheden, gratis, 4 dgn 

  raadpleeg register - Registerplein 

 * telefonische communicatie     raadpleeg register - Registerplein 

 * communicatie als neutrale partij Quasir: training, doelgerichte 
gespreksvoering en 
communicatie 

 31,5 raadpleeg register - Registerplein 

 * interculturele communicatie / diversiteit  Bureau beschermjassen: 
basistraining beschermjassen 

 30 raadpleeg register - Registerplein 

 * feedback Paepe en Hermans 2023 
 

raadpleeg register - Registerplein 

 * non-verbale communicatie Lichaamstaal 1 en 2; Paepe en 
Hermans  

5 raadpleeg register - Registerplein 

 * geweldloze communicatie BridgingSpaces; Govert van 
Ginkel 

 www.govertvanginkel.nl  

 Schriftelijke vaardigheden      

 * bekwaam in het schrijven van 
rapportages en adviezen 

Loo van Eck, efficiënt schrijven; 
2 dagdelen 

10 raadpleeg register - Registerplein 

  Quasir: schriftelijke 
communicatie (voor 
klachtenfunctionarissen) 

8 raadpleeg register - Registerplein 

Reflectie   

 supervisie LVSC   raadpleeg register - Registerplein 

    Boek: Morgen doe ik het nog beter!  
Petra Twijnstra 
www.petratwijnstra-coaching.nl  

 

https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
http://www.govertvanginkel.nl/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
http://www.petratwijnstra-coaching.nl/

