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BEKNOPTE KLACHTENREGELING  
VLUCHTELINGENWERK ZUID-NEDERLAND 
PUBLIEKSVERSIE 2021-09 
 
 
 
EEN KLACHT INDIENEN 
 
U heeft een klacht... 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wil al haar cliënten, relaties en medewerkers (betaald, onbetaald, 
stagiaires) zorgvuldig behandelen. Toch blijft hulpverlening het werk van mensen. Er kunnen dan ook 
onbedoeld fouten gemaakt worden. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen heeft VluchtelingenWerk 
Zuid-Nederland een klachtenregeling. Hieronder leest u hoe en waar u een klacht kunt indienen en hoe de 
behandeling van uw klacht verloopt. 
 
Wie kan een klacht indienen? 
Iedereen, die contact met ons heeft of in het recente verleden heeft gehad, kan een klacht indienen. In 
bepaalde gevallen kunnen ook familieleden of andere betrokkenen een klacht indienen. U moet het er dan in 
ieder geval mee eens zijn dat die persoon namens u een klacht indient. Een vertrouwenspersoon kan u ook 
bijstaan als het om een nadelige bejegening gaat. In de klachtenregeling wordt onder ‘eigen medewerker’ 
verstaan: vrijwilliger, stagiair en betaalde medewerker. 
 
Waarover kunt u een klacht indienen? 
U kunt een klacht indienen over alle zaken die betrekking hebben op VluchtelingenWerk Zuid-Nederland en 
haar medewerkers (betaalde medewerkers, vrijwilligers en stagiairs). Het gaat bijvoorbeeld om genomen 
beslissingen, gedragingen of bejegening van een medewerker of leidinggevende tegenover u. De 
gebeurtenissen die tot de klacht hebben geleid, mogen niet langer dan een jaar geleden hebben 
plaatsgevonden. 
 
Aan wie kunt u de klacht voorleggen? 
Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van VluchtelingenWerk Zuid-
Nederland zich tegenover u gedraagt, of met diens beslissing of handeling, bespreek dit in dan eerste 
instantie met de betrokken medewerker, eventueel met een andere medewerker erbij. Wanneer u hierover 
ontevreden bent, kunt u het probleem vervolgens voorleggen aan de leidinggevende van de medewerker of 
de regiomanager / directeur van de leidinggevende. Wanneer ook dit geen oplossing biedt of als u van deze 
mogelijkheden geen gebruik wilt maken, kunt u uw klacht indienen bij de Bovenregionale 
Klachtencommissie. 
 
De Bovenregionale Klachtencommissie 
De Bovenregionale Klachtencommissie behandelt klachten van drie regio’s: West en Midden-Nederland, 
Zuidwest-Nederland en Zuid-Nederland. Deze commissie bestaat uit drie leden. Minimaal twee van de drie 
leden, onder wie de voorzitter, zijn onafhankelijk. Zij zijn niet verbonden aan VluchtelingenWerk, noch zijn zij 
dat ooit geweest. 
 
 
  
DE KLACHTENPROCEDURE 
 
Hieronder leest u hoe de behandeling van uw klacht verloopt. Dit is slechts een praktische omschrijving.  
 
De volledige klachtenregeling en klachtenformulier vindt u op onze website 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/privacy-en-klachten-1  
 
 
Hoe dient u uw klacht in? 
De klacht dient u schriftelijk of per e-mail in bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (noem uw volledige naam 
en vermeld zoveel mogelijk feiten). De klacht wordt altijd eerst intern behandeld. Dan start de 
klachtenbemiddeling.  
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U kunt desgewenst een klachtenformulier invullen. Deze vindt u ook op de klachtenpagina van onze website. 
 
De klacht kunt u per post indienen. Voeg a.u.b. relevante bijlagen toe en stuur ze naar: 
 

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (hoofdkantoor) 
t.a.v. Klachtenprocedure 
Kronehoefstraat 19, 5612 HK Eindhoven 

 
U kunt ook uw klacht mailen. Vergeet niet de relevante bijlagen mee te sturen en plaats a.u.b. het woord 
‘klacht’ in de onderwerpregel. 
 

info-zuid@vluchtelingenwerk.nl 
 
Klachtenbemiddeling 
U ontvangt binnen zeven werkdagen een ontvangstbevestiging en dan wordt u verder geïnformeerd over de 
klachtenprocedure. 
 
Een aangewezen klachtenbemiddelaar of de regiomanager behandelt de klacht volgens het hoor- en 
wederhoor principe. Hiermee wordt de klacht met u afgehandeld. 
 
 
 
BOVENREGIONALE KLACHTENCOMMISSIE 
 
Indien de klacht niet naar voldoening is opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Bovenregionale 
Klachtencommissie. U vermeldt uw naam en adres, de naam van de degene(n) tegen wie u een klacht 
indient en kort de inhoud van de klacht. Het adres van de Regionale Klachtencommissie staat hieronder 
vermeld. U ontvangt vervolgens een formulier dat u ingevuld retour kunt sturen. 
 

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland 
t.a.v. Bovenregionale Klachtencommissie 
Blaak 22, 3011 TA Rotterdam 

 
Behandeling van de klacht en uitspraak 
De behandeling van uw klacht door de Bovenregionale Klachtencommissie duurt maximaal 3 maanden. De 
commissie werkt met het principe van hoor en wederhoor. Zij oordeelt onafhankelijk over de gegrondheid 
van uw klacht en doet aanbevelingen aan het bestuur van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, over te 
nemen maatregelen. U en degene over wie u geklaagd heeft, krijgen daarvan ook bericht. 
 
De Bovenregionale Klachtencommissie is niet bevoegd om een beslissing te nemen over een financiële 
genoegdoening. Dat is voorbehouden aan de bestuurder van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. De klacht 
wordt dan teruggewezen naar de directeur-bestuurder.  
 
Als uw klacht is afgewezen 
Als u niet tevreden bent met het uiteindelijke oordeel over en de afhandeling van uw klacht door de 
Klachtencommissie van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, dan kunt u een beroep doen op de rechter.  
 
Als de klacht de cursus inburgeren betreft, dan dient u voor het beroep zich te wenden tot het College van 
Arbitrage van Blik op Werk. 
 
 
 


