
HET ONAFHANKELIJK PERSPECTIEF

Wat vraagt de wet?
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat 
elke zorginstelling of zelfstandig werkende zorgverlener (individueel 
of via een beroepsorganisati e) de cliënt een laagdrempelige klacht-
behandeling aanbiedt door middel van een onafh ankelijk werkende 
klachtenfuncti onaris of klachtenbemiddelaar. 

WAT MAG U VAN QUASIR
VERWACHTEN?

Experti se 
Quasir detacheert sinds 1987 professionele  een deskundige klach-
tenfuncti onarissen die hun sporen hebben verdiend in de sectoren 
zorg en welzijn. Sinds 2011 leidt Quasir klachtenfuncti onarissen op 
met een uitgebreide opleiding die door de SNRO geaccrediteerd is.

Snelheid 
Quasir ontzorgt en begrijpt dat snelheid geboden is en gaat meteen 
voor u aan de slag om een geschikte klachtenfuncti onaris te
detacheren. Voor langere ti jd of per klacht. 

Maatwerk
Quasir biedt twee mogelijkheden:
•  een abonnement op een onafh ankelijk klachtenfuncti onaris op 

afroep, zodat uw cliënt toegang heeft  tot een klachtenfuncti onaris 
mocht dat nodig zijn.

•  een klachtenfuncti onaris die gedetacheerd bij uw organisati e
werkt en het contact met cliënten, medewerkers en het bestuur 
onderhoudt ten einde te leren van klachten.

Klachtenfuncti onaris is een vak
Klachten zijn heel divers en vereisen een aanpak op maat. Het doel 
is tot een voor alle parti jen bevredigende en zinvolle oplossing te 
komen. Cliënten willen gehoord en gezien worden, weten dat er 
iets met hun klacht gedaan wordt, dat er van geleerd wordt. De 
organisati e en zorgverlener zijn gebaat bij relati eherstel, en de ruimte 
te leren van vergissingen in plaats van er alleen maar op afgerekend 
te worden. Quasir garandeert een professionele klachtbehandeling 
waar iedereen beter van wordt. 

Resultaat
Een heldere rapportage die zowel de oorzaken van de calamiteit 
verklaart, als ook aanbevelingen doet voor verbeteringen van uw 
(bedrijfs)processen om soortgelijke calamiteiten in de toekomst te 
voorkomen.

Quasir levert onafh ankelijk specialisten die
• ervaren, professioneel en ter zake kundig zijn
• de rol van onafh ankelijk klachtenfuncti onaris op zich kunnen nemen
• niet oordelen, maar onderzoeken en bemiddelen
• ervaring hebben met heldere en prakti sche rapportages 
• met mensen van diverse pluimage om kunnen gaan
• gericht zijn op het lerend eff ect 
• vertrouwelijk met informati e omgaan

Contact met Quasir
Quasir informeert u graag over de mogelijkheden om u te ontzorgen. 
U kunt bij ons terecht voor diverse gunsti ge abonnementsvormen 
waardoor u opti maal gebruik kunt maken van onze dienstverlening. 
Interesse? Mail naar info@quasir.nl

Onafh ankelijke
klachtenbemiddeling 
- een zorg minder
• Abonnement onafh ankelijk klachtenfuncti onaris op afroep
• Detachering onafh ankelijk klachtenfuncti onaris in uw organisati e

www.quasir.nl
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ONAFHANKELIJK EXPERTISECENTRUM
Quasir is gespecialiseerd in klachtenbemiddeling en verbetering van
cliëntt evredenheid binnen de zorg en het sociaal domein.

Wij maken verbinding tussen cliënt en dienstverlener, wat resulteert in
prakti sche inzichten en waardevolle procesverbeteringen. En dit vanuit
een onafh ankelijk perspecti ef.

Onze diensten:
•  Detachering, werving & selecti e van klachtenfuncti onarissen
•  Geaccrediteerde opleiding tot klachtenfuncti onaris / herstelcoach
• Trainingen, workshops en masterclasses
•  Adviestrajecten: klachtenmanagement, cliëntt evredenheid

of calamiteitenonderzoek
• Abonnement onafh ankelijke klachtenfuncti onaris op afroep 

 Quasir verhoogt uw
cliëntt evredenheid
en deskundigheid

Informati e?
Voor meer informati e over onze diensten kunt u contact met ons

opnemen via info@quasir.nl of via onze website.

Quasir ondersteunt organisati es bij het struc-

tureel verbeteren van klantprocessen en het 

bevorderen van de deskundigheid van pro-

fessionals. Onafh ankelijk, professioneel en 

integer verbinden wij de belangen van alle 

betrokkenen. Deze integrale aanpak dient

het gemeenschappelijk belang van cliënt en

organisati e: dienstverlening die alti jd beter kan!


