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Inleiding:

Een goede klachtenregeling kan de rechten van medewerkers van VluchtelingenWerk 
versterken. 
Medewerkers moeten geïnformeerd worden over hun recht een klacht in te dienen. Een goede 
klachtenregeling draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de interne organisatie en 
voorkomt dat interne verhoudingen “verzieken”. 
De klachten kunnen signalen zijn die aanleiding geven tot aanpassingen in de organisatie. De 
klacht wordt gezien als een signaal van mogelijk falende begeleiding en van mogelijke 
knelpunten in de organisatie.

Wanneer een medewerker van de organisatie een klacht in wil dienen dan kan hij gebruik 
maken van de in deze klachtenregeling opgenomen procedure. In veel gevallen zal een heldere 
interne klachtafhandeling onnodige escalatie van bijvoorbeeld visie- of meningsverschillen 
voorkomen.
De regeling beoogt zorgvuldige besluitvorming, herstel van vertrouwen en samenwerking te 
realiseren.

Klachtenregeling Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland

1.  Begripsbepalingen

1.1. VluchtelingenWerk:
Dienstverlening die gericht is op het ondersteunen van individuele - en groepen 
asielzoekers, vluchtelingen en in voorkomende gevallen tevens nieuwkomers, door 
rechtspersonen in de provincies Gelderland en Overijssel met als oogmerk het 
vergroten van hun maatschappelijke participatie en hun zelfredzaamheid en het 
behartigen van hun belangen.

1.2. Organisatie:

Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON) 

1.3. Bestuur: 

Het bestuur van de organisatie belast met de eindverantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van het VluchtelingenWerk en statutair het besluitvormend orgaan van 
de organisatie.

1.4. Medewerker 

Een persoon werkzaam in de VWON, zowel in dienst van als op basis van een 
vrijwilligers- of stageovereenkomst verbonden aan die organisatie.

1.5. Klacht:

Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een medewerker over 
de wijze waarop hij/zij is behandeld door de organisatie of door één of meer andere 
medewerker (ongeacht functie / positie) van de organisatie. 



1.6. Gedraging:

Enig handelen of het nalaten van handelen, alsmede het nemen van een besluit dat 
gevolgen heeft voor de medewerker.

1.7. Klager:

Een medewerker die een klacht voorlegt of voorgelegd wil zien aan de organisatie.

1.8. Beklaagde:

De beklaagde is degene over wie een klacht wordt voorgelegd aan het bestuur. Dat 
kunnen zowel één of meer medewerkers zijn als de organisatie zelf.

2. Uitgangspunten

2.1. De interne klachtenprocedure kent een informele en/of formele routing.

In de informele routing poogt de  klager met de (medewerker(s) van de) organisatie 
tot een vergelijk te komen. Door de betrokken  medewerker(s) wordt de informele 
klachtenafhandelingen rechtstreeks of via de direct leidinggevende schriftelijk 
gemeld bij het bestuur van de organisatie. Het bestuur is verantwoordelijk voor 
registratie van klachten. De klager begeeft  zich in het formele traject van de 
klachtenprocedure als hij/zij zich wendt tot het bestuur van de organisatie.

De formele en informele routing traject kunnen na of naast elkaar plaatsvinden. 

2.2. Allen die bij de behandeling van een klacht -informeel en formeel, intern en extern- 
betrokken zijn, zijn tot geheimhouding verplicht van wat hun uit hoofde van die 
behandeling bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen 
of redelijkerwijs kunnen vermoeden. 

2.3. In de klachtbehandeling wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast.

2.4. Indien van toepassing stelt het bestuur na het indienen van een klacht voor om tot 
schorsing van de bestreden beslissing over te gaan.  Als de verantwoordelijk 
medewerker van mening is dat gewichtige redenen zich hiertegen verzetten, legt hij 
deze voor aan het bestuur. Na overleg dienaangaande besluit het bestuur om de 
schorsing al dan niet te laten doorgaan. 

3.   Klachtbehandeling

3.1. Een klacht wordt ingediend zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een half 
jaar nadat de bestreden gedraging plaatsgevonden heeft. Een na afloop van deze 
termijn ingediende klacht is niettemin ontvankelijk, indien blijkt dat de klacht is 
ingediend zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van de klager kon worden 
verlangd.

3.2. De klager richt zich, bij voorkeur schriftelijk, rechtstreeks tot het bestuur en geeft 
aan waarover hij een klacht indient (d.w.z.: op welke gedraging van wie de klacht 
betrekking heeft). 

3.3. Het bestuur beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht en bericht de klager 
daarover met  redenen omkleed binnen twee weken na ontvangst van de klacht. 
Het bestuur licht daarbij de  klager ook in over de verdere procedure. Ook degene 
over wiens gedraging geklaagd is wordt door het bestuur binnen twee weken na 
indiening van  de klacht ingelicht over de klacht en over de verdere procedure. Het 



bestuur onderzoekt daarbij ook de mogelijkheid tot klachtenbemiddeling en gaat 
daartoe over indien zowel de  klager als degene over wie geklaagd is daartoe 
bereid zijn.

3.4. Zo mogelijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht stelt het bestuur, klager 
en degene over wiens gedraging geklaagd is in de gelegenheid een toelichting op 
de klacht en  de betreffende gedraging te geven. Bij voorkeur mondeling, met 
inachtneming van het principe van hoor en wederhoor, in beginsel in elkaars 
aanwezigheid.

3.5. Zowel klager als degene over wiens gedraging geklaagd is kunnen zich laten 
bijstaan. De klager kan gebruik maken van een woordvoerder, maar is in principe 
zelf aanwezig bij de  behandeling door het bestuur.

3.6. Het bestuur kan ter beoordeling van de klacht nadere informatie inwinnen bij de 
klager, bij degene over wie geklaagd wordt, bij andere medewerkers in de 
organisatie, alsmede bij (externe) derden. Voor het inwinnen van informatie bij in- of 
externe derden is toestemming nodig van betrokkene(n). Alle informatie die ter 
zake aan het bestuur bekend is, is voor klager en degene over wiens gedraging 
geklaagd is, in principe ter inzage.

3.7. Het bestuur is bevoegd getuigen en deskundigen te horen.

3.8. Het bestuur stelt binnen zes weken na ontvangst van de klacht de klager en 
degene over wiens gedraging geklaagd is schriftelijk en met redenen omkleed in 
kennis van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht en of en zo ja, welke 
maatregelen getroffen zullen worden.

3.9. Bij afwijking van de termijn van zes weken doet het bestuur aan de klager en 
degene over wiens gedraging is geklaagd daarvan schriftelijk en met redenen 
omkleed  mededeling onder vermelding van de termijn waarbinnen zij haar oordeel 
over de klacht zal uitbrengen, met dien verstande dat  dit uitstel ten hoogste zes 
weken is.

3.10. Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van (lid/leden van) het bestuur, 
dan wordt een commissie ingesteld die in lijn met bovengenoemde procedure de 
verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de klacht zal overnemen. 

3.11. De in artikel 3 lid 10 bedoelde commissie bestaat uit één lid op voordracht van het 
bestuur en één lid op voordracht van de klager. Beide leden benoemen gezamenlijk 
een derde lid als voorzitter. Leden van de commissie mogen geen directe 
betrokkenheid als medewerker of cliënt bij de VWON hebben. De commissie 
rapporteert haar bevindingen rechtstreeks aan de Raad van Toezicht van de 
stichting welke zo nodig maatregelen jegens of vanuit het bestuur zal opleggen. 

4. Verslaglegging

4.1. De organisatie draagt er zorg voor dat over elk jaar een verslag wordt opgesteld 
waarin het aantal en de aard van de door het bestuur behandelde klachten  wordt 
aangegeven.  Dit verslag kan onderdeel uitmaken van het inhoudelijk jaarverslag 
van de organisatie. 

5. Kosten



5.1. Kosten verbonden aan de klachtbehandeling door de organisatie en het bestuur/de 
commissie zijn voor rekening van de organisatie. 

5.2. Kosten gemaakt door de klager worden in de regel niet vergoed. Het is ter 
beoordeling aan het bestuur of kosten al dan niet worden vergoed.

6.  Slotbepalingen

6.1. Deze klachtenregeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur 
van de organisatie na instemming van de OR en nadat de relevante geledingen van 
de organisatie om advies is gevraagd. 

6.2. Medewerkers van de organisatie worden op de geëigende manier geïnformeerd 
over de klachtenregeling. Daarnaast wordt de klachtenregeling op verzoek 
uitgereikt en alle medewerkers krijgen bij aanvang van hun werkzaamheden voor 
de instelling een exemplaar.

6.3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


