Klachtenreglement van Stichting Participe Delft
Inleiding
Uiteraard gaan wij ervan uit dat u een tevreden bezoeker bent van onze locatie(s). Mocht er
onverhoopt toch iets niet naar uw tevredenheid zijn, dan hanteren wij de volgende
klachtenprocedure.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
a. Organisatie:

stichting Participe Delft.

b. Directeur :

belast met de eindverantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de dienstverlening.

c. Medewerker:

personeelslid, stagiaire en vrijwilliger die een
dienstverband, stageovereenkomst, vrijwilligerscontract
of detacheringovereenkomst heeft met de organisatie.

d. Manager:

degene die binnen de organisatie belast is met de leiding
over het personeel van Participe.

e. Bezoeker:

een persoon die gebruik maakt of gebruik gemaakt heeft
van de diensten (al dan niet in eigen beheer verricht) van
Participe.

f. Een klacht:

een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van
een bezoeker over de wijze waarop hij/zij is behandeld
door Participe. Het ongenoegen kan betrekking hebben op
elk handelen of nalaten of het nemen van een besluit dat
gevolgen heeft voor de bezoeker.

g. Klachtenbehandelaar:

de medewerker, manager en/of directeur die intern belast
is met het afhandelen van de klacht.

h. Klager:

een bezoeker of cliënt die een klacht voorlegt of
voorgelegd wil zien.

i. Regionale Klachtencommissie:

een commissie die ingesteld is en in stand gehouden
wordt door de besturen van de aangesloten organisatie
om klachten van klanten te behandelen en daarover
aanbevelingen te doen aan het bestuur van
desbetreffende organisatie.
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Artikel 2. Indienen van een klacht
3.1
a.
b.
c.

Het recht van het indienen van een klacht komt toe aan:
de klager;
zijn/haar wettelijke vertegenwoordig(st)er;
een door de klager gemachtigde persoon.

3.2

De klager en de betrokken medewerker van Participe kunnen zich bij de indiening en
behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of
bijstaan.

Artikel 3. Geen verplichting tot afhandeling klacht
4.1
a.
b.
4.2

De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien:
het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor indiening van de klacht
heeft plaatsgevonden;
de klacht anoniem wordt ingebracht.
Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, in
elk geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, door de directeur schriftelijk in
kennis gesteld.

Artikel 4. De procedure
Participe kent 3 fases in de procedure. Elke fase heeft een eigen klachtenbehandelaar. Klachten
uit ongewenst gedrag (ongewenste intimiteiten, bedreiging, agressie, intimidatie en criminaliteit)
worden direct door aan de manager gemeld.
Fase 1
Een klacht komt mondeling of schriftelijk binnen bij de direct betrokken medewerker.
De medewerker is verantwoordelijk voor het proces en voor de afhandeling van de klacht. Mocht
de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager bezwaar maken. De klacht komt
dan terecht in fase 2.
Fase 2
De klacht moet in deze fase schriftelijk ingediend worden bij de afdeling communicatie. De klager
dient daarvoor gebruik te maken van het klachtenformulier. De directeur is verantwoordelijk voor
de afhandeling van de klacht. Mocht de klager bezwaar maken tegen de uitspraak/afhandeling,
dan volgt fase 3.
Fase 3
In deze fase wordt de klacht door een externe klachtencommissie behandeld.
De Regionale Klachtencommissie (RKC) is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht.
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Artikel 5. Klachtenbehandeling
5.1
1.
2.
3.
4.
5.

Fase 1
De klager maakt zijn/haar klacht kenbaar aan de direct betrokken medewerker
De medewerker bespreekt de klacht met de klager.
Indien nodig wordt de klacht verder onderzocht.
De medewerker deelt het besluit mondeling of schriftelijk mee aan klager.
Mocht de klager van mening zijn dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld,
verwijst de medewerker de klager door naar fase 2.

Termijnstelling fase 1
Actie
Maken van een afspraak
Eventueel onderzoeken van een
klacht
Besluitvorming
Schriftelijke of mondelinge
afhandeling

5.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tijdbestek
Binnen 5 werkdagen
Binnen 15 werkdagen

Klachtenbehandelaar
Medewerker
Medewerker

Binnen 5 werkdagen
Binnen 5 werkdagen

Medewerker
Medewerker

Fase 2
De klager dient een klacht in via het klachtenformulier (downloaden via de website of op
af te halen bij een van de locaties).
Het klachtenformulier gaat naar de afdeling communicatie en de klager ontvangt een
ontvangstbevestiging.
Stafmedewerker communicatie registreert de klacht en zorgt dat het klachtenformulier bij
de desbetreffende manager terecht komt en geeft een kopie daarvan aan de directeur.
De manager spreekt de klager en medewerker, trekt een conclusie en overlegt de
conclusie met de directeur.
De directeur beslist met betrekking tot vervolgstappen en de uitvoering daarvan en
informeert hierover de stafmedewerker communicatie.
In opdracht van de directeur maakt de stafmedewerker communicatie een brief waarin de
klager op de hoogte wordt gesteld van het genomen besluit.
In de brief wordt de klager geïnformeerd over fase 3, de Regionale Klachtencommissie
(RKC). Indien de klager hiervan gebruik wil maken, stuurt de stafmedewerker
communicatie de klager de informatie over RKC toe.

Termijnstelling fase 2
Actie
Ontvangstbevestiging
Onderzoek klacht en conclusie
bespreken met directeur
Besluitvorming
Schriftelijke afhandeling

Klachtenreglement Participe Delft

Tijdbestek
Binnen 5 werkdagen
Binnen 15 werkdagen

Klachtenbehandelaar
Klantenservice
Manager

Binnen 5 werkdagen

Naast hoger gelegen
leidinggevende
Klantenservice

Binnen 5 werkdagen
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5.3
1.
2.
3.
4.
5.

Fase 3
De commissie stuurt de indiener van de klacht binnen twee weken de verdere procedure
toe.
De commissie stelt Participe op de hoogte van de klacht en geeft gelegenheid om
inhoudelijk op de klacht te reageren.
De commissie kan beslissen om de klager, de medewerker(s), de manager of de directeur
van Participe nader te horen.
De commissie probeert de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan brengt
de commissie een advies uit aan de directeur van Participe Delft.
De directeur van Participe Delft moet na ontvangst van dit advies de beslissing schriftelijk
naar de indiener van de klacht en de commissie sturen.

Termijnstelling fase 3
Actie
Opsturen procedure naar
klager
Bemiddeling of advies
uitbrengen aan Participe
Brief sturen aan commissie en
klager met beslissing

Tijdbestek
Binnen 2 weken

Klachtenbehandelaar
Commissie

Binnen 2 maanden

Commissie

Binnen 1 maand

Directeur van Participe Delft

Artikel 6. Uitsluitingen
6.1

Voor een klager zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Wanneer
een klager (juridische) raadspersonen of deskundigen heeft ingeschakeld, dient de klager
de kosten hiervan voor eigen rekening te nemen.

6.2

Een eis tot schadevergoeding wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 7. Het verstrekken van inlichtingen aan derden
Voor een adequate behandeling van de klacht mogen de relevante documenten bij
desbetreffende medewerker en bij de klager opgevraagd worden door de klachtenbehandelaar.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1

Iedereen die bij de behandeling van de klacht wordt betrokken is tot geheimhouding
verplicht.

8.2

De klachtenbehandelaar deelt partijen en overige bij de klacht betrokkenen, voorafgaand
aan elke behandeling van de klacht, de in lid 1 omschreven plicht mee.

Artikel 9. Inzagerecht
Zowel de klager als betrokken medewerker van Participe worden in de gelegenheid gesteld alle op
de klacht betrekking hebbende documenten in te zien. Stukken die door een van de partijen
worden ingediend onder de conditie dat de andere partij hierin geen inzage mag hebben, worden
niet in behandeling genomen en spelen bij de uiteindelijke oordeelsvorming geen rol.
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Artikel 10. Hoor en wederhoor
10.1

Zowel de klager, als de betrokken medewerker van Participe, worden in de gelegenheid
gesteld hun argumenten naar voren te brengen en toe te lichten in elkaars aanwezigheid,
tenzij de klachtenbehandelaar het nodig vindt dat partijen afzonderlijk worden gehoord of
indien één van de partijen hierom verzoekt.

10.2

Indien partijen afzonderlijk gehoord worden, zal de wederpartij in de gelegenheid worden
gesteld om op die informatie te reageren (hoor- en wederhoor).

Artikel 11. Beëindiging van de procedure
De klachtprocedure is geëindigd wanneer:
a.
de klager te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling,
middels het intrekken van de klacht. Als de klachtbehandeling in fase 2 is beland, dient de
klager - om de klacht in te trekken - dit schriftelijk mee te delen aan de stafmedewerker
communicatie;
b.

de klachtenbehandelaar de procedure zorgvuldig afgewikkeld heeft, conform de
afgesproken procedure in fase 1 of 2.

Artikel 12. Slotbepaling
12.1

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet met betrekking tot een klacht, beslist
de directeur in redelijkheid en billijkheid.

12.2

Dit klachtenreglement is vastgesteld op 1 oktober 2010.
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