
LEREN ALS DOEL

-   Welke doelen van klacht- 
behandeling ziet de organisatie?

-   Hoe verhoudt het leren van klachten zich  
tot andere doelen (zoals herstel van de relatie  
of waarheidsvinding) voor zowel de organisatie  
als de klachtbehandelaar?

-  Wat wil de organisatie leren?

DE ROL VAN DE  
KLACHTBEHANDELAAR

-   Welke rol speelt de klachtbehandelaar 
bij het leren van klachten?

-   Wat zijn grenzen aan de functie en hoe 
kan daarbinnen een betekenisvolle bijdrage  
worden geleverd aan het leren?

-   Hoe kan de klachtbehandelaar daarbij eigen motiva-
ties, vaardigheden, en waarden effectief inzetten? 

-   Hoe gaat de klachtbehandelaar om met weerstand in 
de organisatie?

STAKEHOLDERS BETREKKEN

-   Waarom zijn stakeholders belangrijk?
-  Waarvoor zijn stakeholders nodig?
-   Hoe kunnen stakeholders worden  

betrokken bij het formuleren van l 
essen en het leren?

ZINVOL REGISTREREN

-  Wat is het doel van registreren?
-   Op welke aannames is registratie 

gebaseerd?
-   Hoe behoudt je de kracht van de klacht  

bij het registreren?

LEREN IS IETS ANDERS  
DAN BEHANDELEN

-   In hoeverre gelden de heersende ideeën 
over klagers en klachten ook voor het 
leren?

-   Hoe zorg je dat je mogelijk leerzame klachten die ongegrond  
of niet-ontvankelijk zijn verklaard niet ongezien kwijt raakt?

DE WAARDE VAN DE KLACHT

-   Leent de inhoud van de klacht en het reeds doorlopen  
traject zich voor leren?

-   Waarin zit de waarde van deze klacht?
-   Welke andere informatie is nodig om de waarde van de  

klacht te bepalen en te vergroten?
-   Op welke manier is deze klacht te maken tot een  

betekenisvolle boodschap? 

LESSEN EN LEERGROEPEN

-  Bevat de klacht directe of indirecte lessen?
-  Leidt dit tot leren in de 1e, 2de of 3de orde?
-  Wie is de juiste leerdoelgroep (intern en extern)? 

LEERMIDDELEN EN LEERSTRATEGIEËN

-   Op welke manier kan de les het best (meest effectief) aan de leergroep worden overgebracht? 
-  Wat is de rol van de klachtbehandelaar daarbij?
-  In hoeverre kan de leerdoelgroep zelf een rol spelen in het formuleren van de les?
-  Hoe bereikt de les de leerdoelgroep?
-  In welke vorm bereikt de les de leerdoelgroep?

BLIJVEND EN ZICHTBAAR LEREN

-  Hoe wordt de leeropbrengst op betekenisvolle wijze gemaximaliseerd?
-  Hoe wordt de opbrengst zichtbaar voor anderen, waaronder (potentiële) klagers?
-   Hoe draagt de leeropbrengst van de individuele klacht bij aan het beter worden 

van klachten in het algemeen?
-  Wat is een adequate afronding (of vervolg)?
-  Wat kan de klachtbehandelaar zelf leren van de gekozen aanpak en opbrengst?

Altijd belangrijk

Aan de slag met een klacht

Naar beter worden van klachten

Beter worden van klachten
klachten

van
lerenPLAN


