
Nadere uitwerking van Art. 4 Klachtenbemiddeling uit het Bovenregionaal Klachtenreglement.
Opgesteld: VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland.

Inleiding
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland hanteert samen met Stichtingen VluchtelingenWerk 
Noordwestholland, Amstel tot Zaan en Midden-Nederland een bovenregionaal klachtenreglement dat ingezet
kan worden op het moment dat een klachtafhandeling binnen de regionale stichting niet naar tevredenheid 
van klager wordt afgehandeld. 

In de hieronder beschreven procedure wordt uiteengezet hoe de klachtenafhandeling binnen de Stichting 
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland plaatsvindt. Het betreft hier dan ook een nadere uitwerking van 
artikel 4 Klachtenbemiddeling van het Bovenregionaal Klachtenreglement.

Onder een klacht wordt verstaan: iedere uiting van ongenoegen van een klager over het functioneren van 
(een medewerker van) de regionale stichting, dat door de klager kenbaar is gemaakt. Het ongenoegen kan 
betrekking hebben op handelingen en beslissingen of op het nalaten daarvan ten aanzien van de klager. 

Op deze procedure zijn dezelfde rechten en plichten van de indiener van toepassing als die in het 
bovenregionale reglement genoemd staan, tenzij hier anders vermeld.

De procedure
 De klager dient een klacht schriftelijk of via email in bij degene op wie de klacht betrekking heeft c.q. 

bij degene die verantwoordelijk is voor het onderwerp van de klacht. Wanneer de klacht ingediend 
wordt bij de raad van toezicht of bij de directeur-bestuurder, wordt in overleg tussen directeur-
bestuurder en het secretariaat Klachtafhandeling beoordeeld op welke wijze de klacht wordt 
opgepakt. Verder geldt de beschreven procedure.

 Binnen maximaal 1 week ontvangt de klager een ontvangstbevestiging. In deze 
ontvangstbevestiging wordt de klager geïnformeerd over de verdere procedure. 

 Als een klacht niet ontvankelijk wordt verklaard / niet in behandeling wordt genomen, wordt de 
indiener van de klacht daarvan uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum schriftelijke en 
beargumenteerd op de hoogte gesteld.

 Wanneer de klacht ontvankelijk is verklaard, wordt deze in eerste instantie behandeld tussen klager 
en beklaagde. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, wordt de klacht schriftelijk of via email 
voorgelegd aan de manager/leidinggevende van de beklaagde. Wanneer dit geen oplossing biedt, 
kan de klacht schriftelijk of via email voorgelegd worden aan de directeur-bestuurder. Wanneer ook 
dit geen oplossing biedt, kan de bovenregionale klachtencommissie ingeschakeld worden.

 Een klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum afgehandeld op stichtingsniveau indien 
mogelijk. Er is een mogelijkheid deze termijn gemotiveerd te verlengen.

Verslaglegging
Op elk niveau in de organisatie kan een klacht binnenkomen: bij vrijwilligers/stagiaires, bij teamleiders, 
regiomanagers, bedrijfsbureau, directeur-bestuurder.
Wanneer een klacht met èèn gesprek naar tevredenheid is afgehandeld, wordt hiervan een kort verslag  
gemaakt. Dit verslag wordt inclusief eventuele terzake doende emails en/of andere documenten verstuurd 
naar de management assistent van de betreffende regiomanager. Deze vult het klachtenregistratieformulier 
in. Hierop wordt aangegeven:

 de datum van binnenkomst klacht;
 de datum van ontvangstbevestiging;
 de behandelaar van de klacht;
 de uitkomst van de afhandeling;
 de datum waarop de klacht is afgehandeld.

De indiener van de klacht dient de inhoud van de klachtafhandeling te onderschrijven.

Wanneer een klacht hiermee niet afdoende is afgehandeld, loopt de klacht door naar het naast hoger 
gelegen hiërarchisch niveau.
Door degene die de klacht ontvangt, wordt het klachtenregistratieformulier ingevuld. Dit gaat naar de 
management assistent van de betreffende regiomanager c.q. directeur-bestuurder. Deze ziet erop toe dat de
klacht opgepakt en afgehandeld wordt. Indien de klacht opgelost wordt, wordt dit aan de indiener kenbaar 
gemaakt.
In geval de klacht nog niet naar tevredenheid is opgelost, loopt de klacht door het naast hoger gelegen 



hiërarchisch niveau en wordt de procedure herhaald. 
Wanneer de klacht ook dan niet opgelost is, kan de indiener van de klacht de bovenregionale 
klachtencommissie inschakelen.

De betrokken management assistent bewaart digitaal:
 Het ingevulde klachtenregistratieformulier, waaronder ook korte verslaglegging van genomen acties 

en resultaten.
 Documenten m.b.t. de klacht, inclusief e-mailwisselingen.

Doorsturen naar Directiesecretariaat:
Eens per half jaar: klachtenregistratieformulieren en bijbehorende korte verslagen. Het directiesecretariaat 
stelt eens per half jaar een samenvatting samen, ter bespreking in het MT. Indien nodig worden 
verbetermaatregelen getroffen.

Bekendmaking
De directeur bestuurder draagt er zorg voor dat het bestaan van dit onderdeel van het klachtenreglement op 
passende wijze zowel intern als extern wordt bekendgemaakt.
De directeur bestuurder draagt er zorg voor dat deze procedure verkrijgbaar is voor degenen die erom 
verzoeken.
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