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Soms kan het voorkomen dat u andere verwachtingen
heeft of dat iets niet naar wens verloopt. 

Wij staan klaar voor uw tips of suggesties, maar ook 
voor uw klachten en onvrede. We waarderen het als u dit 
bespreekt met de medewerkers, uw contactpersoon of de 
teammanager. Lukt dit niet of komen jullie er samen niet 
uit? Dan kunt u terecht bij Albert, Monique of Karin.
Albert Gielis is klachtenfunctionaris bij Oktober.
Monique Heldens is cliëntvertrouwenspersoon van 
Oktober en werkt als cliëntondersteuner bij MEE. Karin 
Opperman is cliëntvertrouwenspersoon vanuit Adviespunt 
Zorgbelang voor casussen in het kader van Wet Zorg en 
Dwang. Wij spreken hen over hun werk en wat zij vanuit 
hun rol kunnen betekenen voor u. 

Waarvoor kunnen bewoners, cliënten
en hun naasten bij jullie terecht? 
Albert: “Bewoners, cliënten en hun naasten kunnen bij 
mij terecht als ze overwegen om een klacht in te dienen. 
Ik kan ze uitleggen hoe dit in zijn werk gaat. We kunnen 
samen proberen de klacht te formuleren. Dit bespreek ik, 
uiteraard na afstemming, met de betrokken medewerker 
of verantwoordelijke leidinggevende. Er worden afspraken 
gemaakt over het oppakken van de klacht. Op de 
achtergrond houd ik het verloop van de procedure in de 
gaten en eindig ik altijd met een vraag aan de cliënt of de 
klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Het kan ook zo zijn 
dat ik een bemiddelingsgesprek organiseer om te kijken of 
er een oplossing voor handen ligt. In mijn rol als klachten-
functionaris heb ik nooit een oordeel over de klacht.”

Karin: “Ik ondersteun u of uw naaste die volgens de Wet 
Zorg en Dwang bij Oktober woont. Het gaat hier om het 
verlenen van onvrijwillige zorg. Denk bijvoorbeeld aan 
mensen met een psychogeriatrische aandoening, een 
verstandelijke beperking, de ziekte van Huntington, de 
ziekte van Korsakov of NAH. Een voorbeeld van een casus 
is wanneer een dochter van een bewoner constateert dat 
de pillen van haar moeder in de appelmoes gestopt worden. 
Dit mag niet volgens de Wet Zorg en Dwang. Aan mij is dan 
de taak om dochter te ondersteunen in het proces en tot 
een oplossing te komen.” 

Monique: “Als iemand zijn of haar verhaal wil doen, een 
vraag wil stellen of advies wil over hoe dingen aan te 
pakken, kunnen ze bij mij terecht. Bijvoorbeeld wanneer 
iemand het contact met zijn ouder wil herstellen, kijk ik mee 
naar welke stappen er gezet kunnen worden. Het komt ook 
wel eens voor dat iemand een verhaal wil delen, zonder 
dat er concrete acties gewenst zijn. Ook dat is mogelijk. 
Als ik merk dat er wat ontevredenheid is, verwijs ik door 
naar Albert. Of als het te maken heeft met de Wet Zorg en 
Dwang, naar Karin.”

Cliënt staat centraal 
Albert, Karin en Monique vullen elkaar echt aan. Waar 
Albert kan zorgen voor een bemiddeling en een neutrale rol 
inneemt, kunnen Karin en Monique de persoon in kwestie 
meer aan het handje meenemen waarbij het belang van 
de cliënt voor ogen wordt gehouden. Albert vult aan: 
“Soms zijn onze rollen wat moeilijk te onderscheiden. Het 
maakt eigenlijk niet uit bij wie je aanklopt. Wanneer nodig, 
verwijzen we door naar elkaar. Bij ons alle drie staat het 
belang van de cliënt en dat hij/zij wordt gehoord door de 
organisatie voorop. Bijna alle zaken worden in overleg met 
betrokkenen uit de organisatie opgelost.” Karin vult aan: 
“Daarnaast doen wij alles in vertrouwelijkheid. Privacy staat 
heel hoog in het vaandel. Wij delen niets zonder afstemming 
met de betrokkene. Vertrouwelijkheid boven alles.”

Na regen komt 
zonneschijn!     
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Contact
Als u onvrede ervaart of je hebt vragen aan ons,
schroom dan niet om contact op te nemen:
 
Albert:
Tel.: 088 245 77 95, E-mail: klachten@zorginoktober.nl 
Karin:
Tel.: 06 28 56 20 70, E-mail: kopperman@zorgbelang-brabant.nl
Monique: 
Tel.: 06 43 36 66 76, E-mail: m.heldens@meedemeentgroep.nl
 
Meer weten? 
Lees dan verder op onze website: www.zorginoktober.nl/oktober/
beleid-kwaliteit/complimenten-onvrede-klachten/


