Een klacht is gratis advies voor je organisatie. Toch
lijken we dat advies niet echt aan te willen nemen: als
organisatie leren van klachten en je dienstverlening
daardoor verbeteren is in de praktijk verre van vanzelfsprekend. Hoe komt dat toch? Want er staat veel op
het spel: iedere organisatie loopt het risico anderen te
schaden of zelf schade op te lopen. Als er geleerd was
van klachten, was een drama als de toeslagenaffaire
niet zo gierend uit de bocht gevlogen. Het is dus tijd
om klachten écht serieus te gaan nemen en ze niet
alleen netjes op te lossen, maar ze ook te gebruiken
om duurzaam te gaan verbeteren.

Of je nu toezichthouder of bestuurder, professional
of klachtenfunctionaris bent, open je ogen voor de
werkelijke waarde van klachten. Want als jij ziet waar de
kansen liggen, dan kun je het de volgende keer écht
beter doen.

VOLGENDE KEER BETER!

Volgende keer beter! helpt je om met jouw organisatie
de sprong te maken naar een onderzoekende en lerende benadering van klachten. Het haalt veelvoorkomende aannames die het leren remmen overhoop en
laat je met een frisse blik naar klachten kijken. Je gaat
zien dat ook een mening of een incident waarde kan
hebben. Dat je niet alleen moet focussen op trends,
maar ook kunt zoeken naar ‘gouden klachten’. Dat
nieuwsgierigheid de sleutel is en je best buiten de lijntjes mag kleuren.
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2 JIJ BENT AAN ZET

Degene die de klacht binnenkrijgt wordt vaak gezien als de aangewezen partij om ervoor te zorgen dat de organisatie hiervan leert. Dan hebben we het bijvoorbeeld over
de klachtencoördinatoren, -functionarissen, -behandelaren, ombudsmannen of juristen, die we hier voor het gemak allemaal klachtbehandelaar noemen. In zekere zin
is dat logisch: zij hebben het beste overzicht, kennen de klagers en horen de meeste
details. Toch kan de organisatie de verantwoordelijkheid voor het agenderen van leerzame klachten, laat staan het hele leren van klachten, niet zomaar bij de klachtbehandelaar leggen.
Onze managers reageren amper op de klachten die wij doorsturen. Het lukt ons niet
om ze te overtuigen van de waarde van klachten. Een klachtenfunctionaris
Mensen die willen dat hun organisatie leert van klachten, moeten op zoek naar anderen die hen daarbij kunnen helpen: stakeholders. Dat zijn mensen die iets te bieden
hebben op het gebied van visie, die analytische aandacht hebben, die toegang hebben tot klachten of die kunnen verbinden, voorleven of aanjagen. Stakeholders hoeven
zelf niet per se te leren. Dat zijn de leerdoelgroepen, die we uitgebreider bespreken in
hoofdstuk 6. Een klacht kan de aanleiding zijn voor een eerste contact met een stakeholder, bijvoorbeeld omdat hij eerder onderdeel van een leerdoelgroep is geweest,
maar dat hoeft niet.
Samen met de andere stakeholders, want jij bent er zelf ook één, kun je strategisch
nadenken over waar er binnen de organisatie ‘verbeterenergie’ zit, zodat jullie er met
de aanpak van klachten bij kunnen aansluiten. Met elkaar kun je steeds meer poten-
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tiële stakeholders binnen (en soms ook buiten) je organisatie interesseren om op een
andere manier naar klachten te kijken. Vervolgens verleid je samen wéér anderen in de
organisatie tot het leren van klachten.
Bij het leren van klachten is het belangrijk om breder te kijken dan je functie of afdeling en te beseffen dat je alleen door samen te werken écht beter kunt worden van
klachten. Dat is het centrale punt van dit hoofdstuk, dat draait om het zien van jouw
mogelijke bijdrage.

ZES VAARDIGHEDEN
Je kunt pas een bijdrage leveren als je helder hebt hoe je van meerwaarde kunt zijn en
als collega’s van elkaar weet wie op welke manier betrokken wil worden. Wat hebben
jullie te bieden? Welke vaardigheden en mogelijkheden hebben jullie? Hoe kun jij zelf
je steentje bijdragen?

ANALYTISCHE
AANDACHT
VISIE
TOEGANG TOT

KLACHTEN

VOORLEVEN
WAT?
VERBINDEN

6 VAARDIGHEDEN

AANJAGEN

Er is op zes fronten werk aan de winkel, wil een organisatie kunnen leren van klachten:
visie, analytische aandacht, toegang tot de klachten, verbinden, voorleven en aanjagen.
Deze vaardigheden vallen deels samen met functies binnen organisaties. Maar focus
daar niet te veel op, want dan kan het gebeuren dat je maar blijft wachten op bepaalde
personen.
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Iedereen kan wel op één van de zes fronten een rol spelen. Zo ligt het voor de hand dat
bestuurders en managers het goede voorbeeld geven: zij kunnen laten zien dat leren
belangrijk is, bijvoorbeeld door naar aanleiding van de jaarlijkse klachtrapportage het
gesprek aan te gaan over de waarde van klachten en de vraag te stellen welke lessen
voor wie relevant zijn. Klachtenfunctionarissen weten wat er aan klachten binnenkomt,
hebben toegang tot de registratie daarvan én zijn op de hoogte van uitspraken van
klachtencommissies. Bovendien maken zij vaak de klachtenrapportages. Professionals
kunnen meedenken over mogelijke lessen en wat er in de praktijk voor nodig is om te
verbeteren.
Tegelijkertijd kan niemand op alle fronten evenveel bieden. Wat is jouw toegevoegde
waarde? Welke vaardigheden heb jij en wat betekent dat voor jouw rol? Als je gaat
zien wat er nodig is en wat er al aanwezig is, krijg je een beeld van de plekken waarop
versterking nodig is. Je kunt niet zonder samenwerking.

1 Visie
Het eerste dat nodig is om te kunnen leren van klachten is een gemeenschappelijke
visie. Wat wil je als organisatie bereiken? Wil je leren omdat je waarde hecht aan je
relatie met klagers? Omdat je nieuwe inzichten wilt opdoen? Omdat je je missie wilt
toetsen en verstevigen? Of omdat je je bewust bent van je macht en je doelgroep
daartegen wil beschermen? Hoe verhoudt het leren van klachten zich tot het leren van
andere signalen zoals kwaliteitsmetingen, incidenten en calamiteiten? Hoe wil je de
buitenwereld meenemen in het leren van klachten? En is dat vanuit een eigen behoefte of vanuit een opgelegde noodzaak om je te verantwoorden? Het is belangrijk dat
iemand dit soort vragen binnen de organisatie opwerpt en het voortouw neemt bij de
ontwikkeling van jullie visie.
Als je serieus werk wilt maken van het leren van klachten, vergt dat een duidelijke,
gedeelde visie. Het willen leren van klachten moet scherp op het netvlies staan, naast
andere doelen, zoals klagers een luisterend oor bieden en op zoek gaan naar een oplossing. Die laatste doelen, die met de behandeling van klachten te maken hebben,
krijgen in veel organisaties meer aandacht. Soms gaat dat ten koste van het leren. Je
hebt visie nodig om kansen te zien en moeite te willen doen voor het leren, ook om te
voorkomen dat tegengestelde belangen elkaar in de weg gaan zitten. De organisatie als
geheel moet ervoor open staan om te leren van klachten. Mensen met visie zijn nodig
om de rest te overtuigen.

Jij bent aan zet
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Zie jij dat je organisatie meer kan leren van klachten en vind je dit een belangrijke
missie? Heb je mogelijkheden om de agenda van jouw organisatie te beïnvloeden
en zie je de waarde van klachten? Wil je ambassadeur zijn van dit thema en kun je
daarnaast blijven luisteren naar wat anderen belangrijk vinden? Dan heb jij een rol te
spelen in het ontwikkelen en voeden van een gemeenschappelijke visie!

2 Analytische aandacht
Analytische aandacht is ook belangrijk als je wilt leren van klachten: het stellen van
vragen, aandachtig luisteren, reflecteren op de waarde van klachten en bedenken wat
er verder nog aan informatie of inzichten nodig is. Het is het tegenovergestelde van
klakkeloos dingen aannemen of veronderstellen. Op basis van analytische aandacht
maak je bewuste keuzes.
Zo loont het om vanaf de binnenkomst van een klacht vragen te stellen over het nut
en de noodzaak om ervan te leren. Vervolgens kunnen er vragen opkomen die je verder
moet onderzoeken en moet de klacht worden vertaald naar lessen voor de organisatie.
Het is ook zinvol om af en toe terug te kijken en vragen te stellen over wat en hoe er
geleerd is. Analystische aandacht is in elke fase van belang, maar het meest van al op
de momenten waarop je de waarde van klachten bepaalt.
Heb jij goed zicht op wat de betekenis van klachten kan zijn? Zie jij welke vragen er
nog gesteld moeten worden om tot de kern te komen? Kun je een klacht vertalen
in een les? Kun je goed verwoorden waarom iets belangrijk is en blijf je daarbij ook
gevoelig voor mogelijke tegenargumenten? Dan heb jij een rol te spelen in het geven
van analytische aandacht!

3 Toegang tot klachten
Het begint allemaal met de klachten zelf. Om ervan te kunnen leren heb je toegang
nodig tot het materiaal. De klachtenfunctionaris is vanuit zijn of haar functie vaak verantwoordelijk voor toegang en overzicht. Daardoor kan hij in principe een leidende rol
spelen in het geven van overzicht aan de rest van de organisatie. Maar er is meer nodig.
Als klachtbehandelaren niet weten waarop zij moeten letten, kunnen zij het materiaal
lastig weergeven voor de rest van de organisatie. Dat kan alleen in samenwerking met
anderen.
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De waarde die je, met analytische aandacht, toekent aan klachten heeft consequenties
voor de inrichting van je toegang. Is die waarde volgens jullie vooral kwantitatief, dan
kies je voor overzichten, waardoor je aantallen klachten kunt vergelijken. Zo kun je
bijvoorbeeld zien of meer of minder mensen dan vorig jaar klagen over trage dienstverlening of onbegrijpelijke webteksten. Wil je vooral weten wat de ernst van de klachten
is, dan zoek je een manier om klachten te rangschikken: Bij welke klachten gaan alle
alarmbellen af? En wie moet daarvan direct op de hoogte worden gesteld? Als je meer
geïnteresseerd bent in het helder krijgen van verschillende perspectieven of het opdoen van nieuwe inzichten, dan zorg je ervoor dat je de klachten die dit helder maken
goed voor het voetlicht kunt brengen.
Kun jij altijd wel een klacht uit je mouw schudden als iemand vraagt om een voorbeeld? Zit je dicht op de klachtbehandeling of speel je daarin een actieve rol? Spreek
jij klagers en beklaagden en heb je een goed beeld van wat zij aan de organisatie kwijt
willen en waarom? Heb je toegang tot een registratie of kun je op een andere manier
klachten boven water halen, ordenen, categoriseren of presenteren? Dan ben jij door
je toegang tot klachten een belangrijke aangever van het materiaal!

4 Verbinden
Ik heb goud in handen, maar er is niemand die het ziet. Een klachtbehandelaar
Dit soort opmerkingen krijgen we vaak te horen van mensen die direct betrokken zijn
bij de behandeling van klachten. Zij zien van dichtbij hoeveel er in potentie te leren valt
van klachten, maar hebben zelf geen mogelijkheden om dit materiaal met collega’s te
delen. De organisatie leert er dus niets van. Je hebt mensen nodig die voor verbindingen kunnen zorgen tussen het klachtenmateriaal en de professionals en bestuurders
die de gewenste veranderingen mogelijk kunnen maken.
Iedereen kent wel collega’s die aanvoelen wat er speelt, weten hoe ze daar productief
gebruik van kunnen maken en die ervan houden om mensen bij elkaar te brengen. Misschien ben jezelf zo iemand. Het kan ook zijn dat deze vaardigheden uitdrukkelijk bij je
functie horen omdat je betrokken bent bij het organisatiebreed leren, de communicatie, het leidinggeven of een organisatieverandering. Mensen die verbindingen kunnen
leggen, of dat nu is tussen mensen, onderwerpen of materialen, zijn onmisbaar voor
het leren van klachten.
Jij bent aan zet
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Ik kan alles wel naar de burgemeester toesturen, maar dan word ik de volgende
keer minder serieus genomen. En daarnaast hoeft ook niet alles opgelost te worden
door de burgemeester. Je moet steeds goed kijken bij wie wat hoort en de routes
vinden. Wie kan er wat mee en wie moet er iets mee? Straatjurist Willemijn de Nooijer
Als je je bij het lezen van dit boek realiseert dat het leggen van verbindingen tot nu toe
nog niet de nodige aandacht kreeg binnen jouw organisatie, zet dan een eerste stap en
vind mensen die dit kunnen en willen!
Ben jij zo iemand die precies weet wat er speelt en met veel mensen binnen de organisatie contact heeft? Kun jij mensen motiveren en zie jij altijd wel kansen om ergens
aandacht voor te vragen? Organiseer je graag ontmoetingen of breng je op een andere manier (met een nieuwsbrief, een symposium of wat dan ook) graag verschillende
soorten kennis bij elkaar? Jij bent nodig om de inzichten uit klachten te delen en het
leren een impuls te geven!

5 Voorleven
Bestuurders moeten zorgen voor goede randvoorwaarden voor hun medewerkers
en moeten ook zelf willen leren. Als zij signalen krijgen van dingen die misgaan, dan
moeten zij daar iets mee willen doen. Zij moeten bezig zijn met de vraag: hoe kunnen
onze medewerkers tot bloei komen? Sommigen zeggen: als je iets ziet waarvan je
denkt dat het niet goed gaat op de universiteit, bel mij gelijk! Of loop even binnen,
dan bespreken we dat. Dat is echt willen leren van ervaringen van je eigen mensen.
Door zo’n open houding vangen zij waardevolle signalen op. Als ze niet willen leren,
dan is je polsstok zoveel minder hoog. Paul Herfs, voormalig ombudsman bij de
Universiteit Utrecht
Om te kunnen leren is openheid nodig, en dat kan je kwetsbaar maken. Dat je iets te
leren hebt, betekent immers dat je niet perfect bent. Openstaan voor klachten kan
nóg kwetsbaarder voelen, want daarbij neem je niet zelf het initiatief maar wordt je
iets verteld door iemand anders. Je had vast goede bedoelingen, maar dat was volgens
iemand anders niet goed genoeg. Dat kan krasjes op je ego opleveren en erg demotiverend werken.
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De bestuurder van onze organisatie geeft het goede voorbeeld. Nadat hij vorig jaar
een beleidswijziging nogal onhandig had doorgevoerd, kwam hij daar uitgebreid op
terug. Door toe te geven dat hij het niet optimaal had aangepakt en te vertellen wat
hij ervan had geleerd, heeft hij echt een verschil gemaakt. Een manager
Goed leiderschap verzacht al die gevoelens van kwetsbaarheid, schaamte en frustratie
door het creëren van veiligheid. Slecht leiderschap versterkt ze en voegt er nog een
sausje van angst en boosheid aan toe. Zeker wanneer medewerkers mogelijk een fout
hebben gemaakt, maakt de reactie van de organisatie hierop alle verschil. Wordt er
gekeken naar de context, wordt er geluisterd, en ligt de focus op hoe het beter kan? Of
ontstaat er een onveilige sfeer en veegt iedereen zijn eigen straatje schoon?
Het is in onze organisatiecultuur moeilijk om te leren van klachten, omdat mensen
het gevoel hebben dat ze afgerekend worden. Een teamleider
Goed leiderschap speelt een belangrijke rol, maar ook anderen in de organisatie hebben hierin een verantwoordelijkheid. Een organisatie kent veel meer leiders dan alleen
de eindverantwoordelijken aan de top. Onterechte, overtrokken, of beschuldigende reacties zingen lang na. Rustige, weloverwogen en transparante reacties dragen bij aan
het gevoel dat er geleerd mag worden. Er zijn boeken volgeschreven over wat goed
leiderschap betekent. In het kader van dit boek beperken we ons tot twee belangrijke
aspecten: het goede voorbeeld geven én goede voorbeelden geven.
Met het goede voorbeeld geven bedoelen we dat mensen in zichtbare functies en leidinggevende rollen demonstreren dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen zonder dat
ze aan kracht of aanzien verliezen. Als leiders laten zien dat zij zelf willen leren en openstaan voor feedback, schept dat ruimte in de hele organisatie.
We hebben een paar klachten gehad over mensen die hogerop in de organisatie
zitten. Dan bestaat de neiging om heel procedureel te handelen. Het gaat dan helemaal volgens de regeltjes, met als gevolg dat het niet meer zo oplossingsgericht is.
Dan leert de organisatie er weinig van. Een klachtbehandelaar
Met goede voorbeelden geven bedoelen we dat leiders een podium bieden aan leerzame klachten, inspirerende klagers of reflecterende beklaagden. Een mooi voorbeeld
hiervan gaf een leidinggevende bij het ministerie van Defensie. Hij vroeg een medewerker met een klacht over ongewenst gedrag binnen een team of hij de casus anoniem
Jij bent aan zet
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mocht bespreken tijdens een training over sociale veiligheid. Zo geef je het leren van
klachten de boost die het nodig heeft.
Natuurlijk word ik als wethouder afgeschermd van veel klachten, maar het is als
bestuurder wel goed om te blijven beseffen waar onze medewerkers mee te maken
krijgen en dat sommige medewerkers in de klachtenopvang wel heel veel over zich
heen krijgen. Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk en moet ik het beleid kunnen verdedigen. Dus ik zeg: Gebruik mij op de momenten dat het kan. Bij lastige inspraakavonden, of klachten die lang aanhouden. Zo kan ik voorkomen dat medewerkers
zelf te defensief worden. Een wethouder

Heb jij binnen de organisatie een zichtbare positie? Geef je leiding aan anderen of
staan jouw keuzes en acties om een andere reden wat meer in de aandacht? Vragen
mensen jou om goedkeuring of advies of hoor je wel eens dat iets wat jij een tijdje
geleden hebt gezegd of gedaan indruk heeft gemaakt? Waarschijnlijk speel jij een
belangrijke leidende rol en is het de kunst om die op zo’n manier in te zetten dat je
het leren van klachten stimuleert!

6 Aanjagen
Leren van klachten kan voelen als een grootse opdracht. De buitenwereld verwijt de
organisatie dat er niet genoeg veranderd is na een reeks klachten of incidenten. In overleggen hoor je steeds weer dat er ‘nu toch echt meer geleerd moet worden van wat
klagers te melden hebben’. Wellicht vernemen jullie regelmatig dat mensen zich niet
gehoord voelen of hebben jullie je buik helemaal vol van een paar lastige klagers met
wie je niet tot een oplossing kunt komen.
Het onderwerp ‘leren van klachten’ heeft binnen sommige organisaties al een hele
geschiedenis. Zo’n geschiedenis kan natuurlijk motiveren om de koe nu eens echt bij
de horens te vatten, maar kan ook in de weg zitten. Als een opdracht te groot wordt,
worden verwachtingen al gauw onrealistisch. Mensen gaan dan naar elkaar wijzen of
allerlei voorwaarden stellen waardoor uiteindelijk helemaal niemand meer iets doet.
‘Zodra we het registratiesysteem op orde hebben, gaan we aan de slag met het leren’,
hoor je dan bijvoorbeeld. Terwijl leren neerkomt op kijken wat er wél kan en uitzoeken
hoe je dat samen oppakt.

34

VOLGENDE KEER BETER!

Of je nu in een raad van toezicht zit, in een bestuur, een werkoverleg of een cliëntenraad, je moet ervoor zorgen dat het onderwerp leren van klachten op de agenda komt,
door steeds opnieuw dezelfde vragen te durven stellen, zoals:
• Wat probeert die klager ons te vertellen?
• Wat hebben we van de klachten geleerd?
• Wat was de meest leerzame klacht die de afgelopen periode is binnengekomen?
• Wanneer staat het leren van klachten weer op de agenda?
Het leren van klachten is een onderwerp van de lange adem. Dat geldt zowel voor het
leren van een individuele klacht als voor leren van klachten in het algemeen, dat nooit
klaar is. De vraag is wie het aandurft om steeds weer die aanjagersrol op zich te nemen.
Soms hangt dit samen met het hebben van een visie, maar niet altijd. Het kan ook
zijn dat iemand de rol toebedeeld krijgt of aanneemt omdat dat zo is afgesproken. In
ieder geval is het belangrijk dat iemand zich verantwoordelijk voelt om het onderwerp
steeds weer aan te kaarten en er energie in te steken.
Zit jij aan tafel bij belangrijke overlegmomenten of heb je mogelijkheden om de onderwerpen op de agenda’s te beïnvloeden? Kun je je vastbijten in een onderwerp en
vind je het niet vervelend om het steeds weer aan te snijden? Heb je doorzettingsvermogen en is een afspraak of een overtuiging je zoveel waard dat je irritaties of
verzuchtingen naast je neer kunt leggen? Mensen zoals jij zijn nodig als aanjager bij
taaie onderwerpen zoals het leren van klachten!

SAMENVATTING
Welke bijdrage kun jij leveren aan het leren van klachten? Met alleen maar wijzen naar
de klachtbehandelaren schiet je weinig op. Wat is jouw eigen toegevoegde waarde?
Iets dat je sowieso al doet, iets dat je graag zou willen doen? Wellicht zie je als geen
ander het belang van het leren van klachten en kun je je visie goed overbrengen. Of
je bent analytisch ingesteld en kunt goed de waarde van klachten bepalen. Misschien
heb je altijd wel een klacht paraat. Of je brengt mensen en onderwerpen binnen jouw
organisatie met gemak bij elkaar. Het kan ook zijn dat jouw toegevoegde waarde vooral zit in het voorleven: het geven van goede voorbeelden en het stellen van de goede
vragen. Ten slotte ben je ook nodig als je goed bent in het aanjagen van dit onderwerp,
het steeds maar weer onder de aandacht brengen van het leren van klachten, waardoor
je anderen herinnert aan hun goede voornemens. Het is belangrijk dat je in ieder geval
één front uitkiest waarop jij kunt bijdragen.
Jij bent aan zet
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Wanneer je van elkaar weet dat je elkaar nodig hebt en elkaar weet te vinden, zijn de
eerste stappen naar het leren van klachten gezet. Je weet tot waar jij zelf aan zet bent
en wanneer je het stokje kunt overdragen aan de volgende. Je ziet dat de eerdere beren
op de weg misschien gewoon vaardigheden zijn die horen bij een andere rol in het proces. Je kunt naar anderen, met name leidinggevenden en bestuurders, beter aangeven
wat ze wel en niet van jou kunnen verwachten en je kunt laten zien dat ook zijzelf een
belangrijke rol te vervullen hebben. Het leren van klachten wordt een gezamenlijke
opdracht.
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