
Zorggroep Liante verstaat de kunst mensen centraal 
te zetten. Of je nu bij ons woont of werkt. Dit 
doen we door dichtbij te zijn en te helpen. Door te 
adviseren en met elkaar te delen. Samen zetten we 
de volgende stap, elke dag weer. Met een open blik 
op de toekomst en respect voor ieders wensen. Met 
unieke locaties in Zuidoost Friesland, die elk op hun 
eigen manier een verrijking zijn voor hun omgeving. 
Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis. 
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Klachtenregeling

Er zijn tien wooncentra en woonzorgcentra 
aangesloten bij Zorggroep Liante: 

Wat te doen 
bij een klacht

De werkwijze
Wanneer u uw klacht schriftelijk indient bij
de klachtencommissie, krijgt u binnen vijf
werkdagen een ontvangstbevestiging. Er kan
u gevraagd worden een toelichting te geven.
Ook degene over wie u een klacht heeft, krijgt
bericht. Binnen twee maanden na ontvangst
doet de klachtencommissie een gemotiveerde
uitspraak.

Klachtenformulier en reglement
U kunt het klachtenformulier en het volledige
reglement downloaden via: www.liante.nl
Uiteraard kunt u hiervoor ook bij het
servicepunt van uw locatie terecht.

Vertrouwenspersoon
Vindt u het moeilijk uw klacht in te dienen,
neem dan contact op met onze vertrouwens-
persoon. Samen bespreken we de situatie
en kijken we naar de vervolgstappen. Bij uw
servicepunt vindt u meer informatie.



Bij Zorggroep Liante staan we elke dag voor
een goede zorg- en dienstverlening. Toch kan
het voorkomen dat u over bepaalde zaken
niet tevreden bent. Natuurlijk kunt u dit altijd
aangeven, in goed overleg zijn de meeste
problemen en meningsverschillen op te lossen.
Lukt dit niet, dan is er de klachtenregeling. Zo
bent u er zeker van dat er op een zorgvuldige
manier met uw op- en aanmerkingen wordt
omgegaan.

Bent u ontevreden? 
Een klacht kan over meerdere zaken gaan.
Over onze service. Of over de geleverde zorg.
Ook een meningsverschil valt onder een klacht.
Dit kan tussen cliënten onderling zijn of
een verschil van mening tussen cliënt en
medewerkers of directie.

Uw klacht is 
waardevol en 
helpt ons te 
verbeteren

Voor wie is de klachtenregeling?
De klachtenregeling is voor iedereen die
betrokken is bij Zorggroep Liante. Cliënten,
maar ook deelnemers van bijvoorbeeld dag
verzorging of onze activiteiten. Ook familie,
vertrouwenspersonen en belangenbehartigers
(met of zonder machtiging) kunnen via de
regeling hun klacht indienen.

Open voor elkaar
Wij staan open voor uw op- en aanmerkingen.
Want het uiten van uw onvrede draagt in onze
ogen juist bij aan verbetering. Het is waardevol
omdat het ons in staat stelt ons werk nog
beter te doen. U kunt dus altijd rekenen op een
serieuze en correcte afhandeling van uw klacht.

Een klacht indienen
U kunt uw klacht op de volgende
wijzen indienen:
- rechtstreeks bij de betrokkene
- bij de teamleider of de locatieleider
- de Raad van Bestuur

U kunt uw klacht persoonlijk, telefonisch,
schriftelijk of via email indienen. Wanneer uw
onvrede op bovengenoemde wijze niet naar
tevredenheid wordt opgelost, of wanneer u
een formele klacht in wilt dienen, dan kunt u
zich richten tot de klachtencommissie.
Dat kan alleen schriftelijk via:

Klachtencommissie
Zorggroep Liante
Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

De klachtencommissie 
De klachtencommissie heeft heeft drie leden 
en is samengesteld door de Raad van Bestuur.
De samenstelling is zodanig, dat een
zorgvuldige en deskundige behandeling van
een klacht gewaarborgd is. De voorzitter is
niet werkzaam bij Zorggroep Liante.


