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Inleiding

Als onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon bied ik ondersteuning aan cliënten van De Regenboog
Groep die vragen hebben of ontevreden over zijn over diensten of organisatie van De Regenboog
Groep.
Zij kunnen deze uiteraard rechtstreeks bij betrokkenen aan de orde stellen.
Maar als zij dit moeilijk vinden of als het rechtstreeks aanspreken niet het gewenste effect had, is er
de mogelijkheid tot inschakeling van de cliëntvertrouwenspersoon.

Ik bespreek met de cliënt/klager wat er in zijn/haar beleving is gebeurd en wat haar doel is met het
aan de orde stellen van een vraag of klacht. Vervolgens overleggen we wat mogelijke verdere
stappen zouden kunnen zijn. Ik begeleid en ondersteun de klager bij het zetten van die stappen.
Dat kan bijvoorbeeld zijn: het op schrift zetten van de vraag of klacht, een gesprek met de juiste
personen aangaan, de zaak ter beoordeling voorleggen aan de klachtencommissie enz.
Dit alles leidt dan hopelijk tot een antwoord op de vraag of een oplossing van problemen die voor de
klager bevredigend is.

Naast deze individuele ondersteuning en begeleiding van de klager heb ik als
cliëntvertrouwenspersoon ook een functie bij het signaleren van mogelijkheden om de kwaliteit en
organisatie van De Regenboog Groep én van de klachtafhandeling te verbeteren.
Daarvoor dient ook deze rapportage.
De rapportage stel ik beschikbaar aan het MT (managementteam) van De Regenboog Groep en aan
de CR (Cliëntenraad). Mocht er een persoonlijk gesprek volgen over het verslag dan kan ik (met
respect voor de privacy) desgewenst een verdere toelichting geven.
Het is aan het MT en CR om te bepalen hoe zij de informatie in deze rapportage ‘wegen’ en tot
welke acties zij besluiten. Uiteraard stel ik het op prijs als zij mij hierover in grote lijnen ook inlichten.

In deze jaarrapportage schets ik als onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon een beeld van de in
deze periode ontvangen vragen en klachten (kwesties) van cliënten van De Regenboog Groep.
Ook geef ik een beeld van de wijze waarop de afhandeling van deze kwesties plaatsvond. Zoals jullie
zien is er gekozen voor een nieuwe manier van rapporteren en zal ik eens per jaar een verslag uit
brengen. (maand januari) Mochten er tussentijds dringende zaken zijn dan zal ik mijzelf uiteraard
melden op de daartoe bestemde plekken.

Op basis van deze informatie kom ik tot een aantal aanbevelingen en adviezen.
Deze betreffen zowel de kwaliteit en organisatie van de diensten als de afhandeling van klachten.

Mijn hoop is dat deze rapportage bijdraagt aan het effectief leren van klachten.
Daar heeft iedereen uiteindelijk baat bij.

Amsterdam, januari 2021
Lina Elise Berger, onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon



Beeld van de kwesties

Deze paragraaf bevat een overzicht in hoofdlijnen van de in het afgelopen jaar ontvangen zaken.
Met het oog op de privacy zijn geen namen genoemd.

Evaluatieperiode Man Vrouw Totaal
personen

Gemachtigden Totaal
kwesties

Jan '20 tm juni
'20

8 2 10 0 13

Juli '20 tm dec
'20

3 4 7 0 12

In het afgelopen jaar hebben 17 unieke personen contact gezocht met de cliëntvertrouwenspersoon.

De kwesties die klagers aan de orde stellen, hebben het karakter van een vraag of klacht.
Waar deze over gaan, is in het onderstaande overzicht weergegeven. Omdat een persoon één of
meerdere onderwerpen kan aankaarten is het aantal vragen of klachten (kwesties) soms meer dan
het aantal unieke personen.

Jan '20 t/m
jun '20

Jul '20
t/m
dec
'20

Onderwerp kwesties vraag klacht vraag klacht

Aanmelding 1

Cliëntrechten 2 3 1 1

Financiën

Waarschuwing of sanctionering 1

Verblijf of accommodatie 1 3

Overplaatsing of beëindiging verblijfsplek

informatie 1 2

Aard en omvang begeleiding 2 1

Bejegening 1

Onvrede over derden

Overig 1 1 3

Onduidelijk

Januari t/m juni 2020

Kwesties in dit halfjaar, waren kort samengevat;

 Een klacht over ontzegging deelname binnen Raad

 Onvrede over sollicitatieprocedure en bejegening

 Onvrede over een tijdelijk locatie beperkende sanctie

 Reguliere burger die onvrede ervaarde over overlast inloophuis

 Informatieverzoek over project van De Regenboog Groep

 Aanbod vrijwilligerswerk door reguliere burger

 Onvrede matching maatjesproject

 Verzoek tot afschrift dossier

 Problemen binnen verblijflocatie, onvrede over begeleiding aldaar

 Oneens met bepaalde coronaregels binnen inloophuis



Juli t/m december 2020

Kwesties in dit halfjaar, waren kort samengevat;

 Reguliere burger die meldt over geldinzameling trein

 Onvrede project en gang van zaken/ bejegening aldaar

 Onvrede over inloophuis/ informatieverzoek

 Akkefietje binnen project, hoe hiermee om te gaan?

 Klacht over regels en afspraken binnen inloophuis

 Reguliere burger die informatie wilde over schenking

 Reguliere burger die informatie wilde over regiobinding en helpen van clt.

Signalering en aanbevelingen

Hieronder zijn signalen en aanbevelingen lezen.

- Per 1 juli 2020 is het een wettelijk recht dat cliënten in hun elektronische dossier kunnen.
Wet Wabvpz (aanvulling WGBO).
Worden er cliëntdossier bijgehouden binnen De Regenboog Groep? Indien ja: wat is de
stand van zaken met betrekking tot elektronische inzage?
Met betrekking tot dossiervoering:
In hoeverre zijn medewerkers zich ervan bewust dat een dossier rapportage puur en
uitsluitend dient te worden benut voor het bieden van 'goed hulpverlener schap'?
Dit betekent iets voor de kwaliteit van rapportages. Hoe is dit binnen De Regenbooggroep?

- Klachtendossiers en of gesprekken met de CVP horen niet thuis binnen het cliëntdossier.
Hoe heeft De Regenboog Groep roep dit momenteel geregeld? Waar wordt hierover
gerapporteerd? (ook met oog op andere vereisten bewaartermijn etc.)

- Omdat ik vanwege coronamaatregelen veelal thuis werk, heb ik als CVP geen zicht op
locaties. Met betrekking tot PR: in hoeverre hangen er nog posters met informatie over de
functie van CVP, en liggen er flyers? Ben ik afdoende zichtbaar voor cliënten die gebruik
maken van de Regenboog Groep diensten? Het is mogelijk wenselijk dat er een nieuwe PR
ronde komt.

Lina Elise Berger
Januari 2021


