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Art. í BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1.1

De organisaÍle:Organisatie
die gebruikmaaktvan de dienstenvan de
Onafhankelijke
Klachtencomm
issieVrijwilligerswerk
Haarleme.o.

1.2

Bestuunhet orgaanvan de organisatiedat is belastmet de formuleringen
vaststelling
van het algemeenbeleidvan de organisatie
en tevenstoezichthoudtop
de nalevingervan.

1.3.

Klachtzeen mondelingeof schriftelijke
uitingvan ongenoegenvan of namenseen
cliëntover de wijze waarop hij/zijis behandelddoor (een medewerkervan) de
organisatie.
Het ongenoegenkan betrekkinghebbenop handelingen
enlof beslissingen
of op het
nalatendaarvanten aanzienvan de cliënt.

1.4

Cliënt:de deelnemer,bezoeker,gebruikerof vrijwilliger
die gebruikwil maken,
gebruikmaaktof gebruikheeftgemaaktvan de dienstenvan de organisatie.

1.5

Klageneen natuurlijkpersoondie als cliëntbij de organisatie
een klachtvoorlegtof
voorgelegd
wilzienaan de klachtencommissie.

1.6

Medewerker:een natuurlijkpersoon,die werkzaamis bij de organisatie,
ofwel
krachtensdienstverband
ofwelop vrijwilligebasis.

1.7

Het bestuuroí de directie:de natuurlijkepersoon(oÍ -personen),die belastis met de
uitvoeringvan het beleidvan de organisatieen daartoeleidinggeeftaan de
medewerkers
en de verantwoordelijkheid
draagtvoor hun handelenen nalaten.

1.8

Klachtencommlssie:
een commissie,aangewezendoorde organisatie,
die door het
bestuurvan de VWC is ingesteldom klachtenvan klagerste behandelenen daarover
te adviserenaan het bestuurvan de organisatie.

Art.2 KLACHTENCOMMISSIE
2.1.

".i
Het bestuurvan de VWC stelteen klachtencommissie
in, die zowelin haar
positioneel
oordeelsvorming
als
onafhankelijk
is van de VWC.
De klachtencommissie
bestaatuit tenminste3 leden.Daarvanmaaktin elk gevaldeel
uit:
a. een jurist
b. iemanddie deskundigis op het gebiedvan consumentenbelangen
enlof
maatschappelijke
organisaties
c. iemanddie d{skundigis op het gebiedvan bedr'rjfsvoering
van gesubsidieerde
organisaties
De ledenbenoemenuit hun middeneenvoorzitteren secretaris.
Voor de ledenwordenzoveel mogelijkplaatsvervangers
benoemd.

2.2.

De ledenvan de commissiewordendoor het bestuurvan de VWC voor een periode
van 3 jaar benoemd.Zij kunnenna het verstrijkenvan hun zittingsperiode
aansluitend
nog twee maalvoor dezelfdeperiodewordenbenoemd.

2.3.

Aan de behandeling
van voorgelegdeklachtennementen minstedeel:twee leden
van de klachtencommissie.
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2.4.

Het lidmaatschap
van de klachtencommissie
eindigt'
a. doordateen commissielid
zijnlhaarlidmaatschap
opzegt
b. door overlijdenvan een commissielid
c. door het verstrijkenvan een periodewaarvooreen commissielid
is benoemd
d. doordateen commissielid
op vezoek van de overigecommissieleden
door het
bestuuruit zijnlhaarfunctiewordtonthevenwegens:
. verwaarlozingvan zijnlhaar taak
. andereredenenop grondwaarvanhandhavingals lid niet kan wordenverlangd
of getolereerd
e. door royementvan een commissielidop grondvan het niet nalevenvan artikel6
(geheimhouding).
van dit reglement

Art.3 INDIENENVAN DE KLACHT
3.1.

Het rechttot het indienenvan een klachtkomttoe aan:
a. de cliënt
b. zijn wettelijkevertegenwoordiger
c. zijn nabestaanden
tot en met de tweedegraad
d. personendie door de cliënt(schriftelijk)
zijn gemachtigd.

3.2

De klageren de organisatiekunnenzich doen bijstaanen/ofdoen vertegenwoordigen
door een deskundigeof vertrouweftspersoon

3.3

genomen.
Een eis tot schadevergoeding
wordtniet in behandeling

3.4.

Een klachtkan mondeling,schriftelijk
of per emailwordeningediendbij de
onafhankelijkeklachtencommissie
op het adresvan de MA/C,ter attentievan de
Klachtencommissie,
NieuweGroenmarkt51, 2011 TV Haarlem.E-mailadres:
okc@vwc-haarlem.nl.
Indiende klachtmondelingwordtingediendlegtde secretaris
van de klachtencommissie
deze op schriftvast en toetstbij de klagerof de klachtjuist
is geformuleerd.Vervolgenswordt de klacht door de klager ondertekend.
De klagerontvangthiervaneen afschrift.
Als de klagerde klachtniet kan of wil opschrijven,
is toch de eerstestap:bellen,
schrijvenof mailennaarMA/C,NieuweGroenmarkt51,2011TV Haarlem,telefdón
023 - 5314862dat men iemandvan de onafhankehl-ke
klachtencommissie
wil
spreken.De VWC kan dan zorgendat de klachtencommissie
contactopneemtmet
de klager.

3.5

ln de klachtdienenin elk gevalde volgendegegevenste zijn opgenomen:
- Naam,adres!n telefoonnummer
van de klager
- Over wie en wat er wordt geklaagd
- Omschrijvingvan de klacht

3.6.

Voor de ontvankelijkheid
van de klagermoet er aan 3 voonivaarden
zijn voldaan:
- de klachtmoet binnen6 maandennadathet ongenoegenis ontstaanbinnenzijn
- de klachtis eerstvoorgelegdaan de betrokkenmedewerkeren/ofdirectieen/of
bestuurvan de organisatie
- de klachtmag niet reedsbij een andereinstantieneergelegden/ofal in
zijn.
behandeling
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AÉ.4 BEHANDELING
VAN DE KLACHT
4.1.
4.2.

De secretarisvan de klachtencommissie
bevestigtzo spoedigmogelijkschriftelijk
de ontvangstvan de klachtaan de klager.
De secretariszendt zo spoedigmogelijkeen afschriftvan de klachtaan de directie/
het bestuurvan de organlsatieen stelt de laatstgenoemdein de gelegenheidbinnen
21 dagenna verzendingeen schriftelijk
venueeraan de klachtencommissie
toe te
zenden.Dezetermijnkan,op verzoek,maximaaleenmaal21 dagenworden
verlengd.

4.3.

De secretariszendt het verweervan de organisatiezo spoedigmogelijkin afschrift
toe aan de klager.De klachtencommissie
beslistvervolgensof er een 2" schriftelijke
rondekomt.

4.4.

De klachtencommissie
roept,indienzij zelfen/oftenminsteeen der partijendit
wenselijkacht,beidepartijenop om ter mondelingebehandeling
van de klachtte
verschijnenen bepaaltdaartoedag, uur en plaats.

4.5.

Bli nlet verschijnenvan een der partiienkan de klachtencommissie
beoordelenof zij
het noodzakelijkacht om de betreffendepartijopnieuwop te roepenof haar
beslissinggevenmet vermeldingvan het nietverschijnen.

A É . 5 HET VERSTREKKENVAN INLICHTINGEN
5.1

De klachtencommissie
is bevoegdtot het opvragenvan relevantedocumentenbij de
klager,het bestuur,de directie,de medewerkeren/ofderden(ditmet toestemming
van de klager)voor een adequatebehandeling
van de klacht.

5.2.

gehoudendoor
Van het inwinnenvan nadereinformatie
wordtschriftelijk
aantekening
de klachtencornmissie.Deze aantekeningwor"dtopgenorÍrenin het dossier van de
klachten bevatdatum,inhouden eventueelplaatsof bronvan de verkregen
informatie.

5 . 3 . Van alle bescheidenbetrekkinghebbendop een klachtwordtten spoedigsteeer,tr
afschriftgezondenaan de klageren aan de directie/het
bestuurvan de organisatie.

AÉ.6 GEHEIIIHOUD+NG
6.1

Elk lid van de kladhtencommissie
is op straffevan royementtot geheimhouding
verplichtten aanzienvan alle partijenbetreffendeinformatieen gegevensdie hem bij
van de klachtenter kenniszijn gekomen.
de behandeling
Voortsis een iederdie bij de behandeling
van de klachtwordtbetrokkeneveneenstot
geheimhouding
verplicht.

6.2.

De klachtencommissie
deeltpartijenen overigebij de klachtbetrokkenen,
voorafgaandaan elke behandeling
van de klacht,de in lid 1 omschrevenplichtmee.
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Art.7 INZAGERECHT
Zowelde klager,bestuuren/ofdirectievan de organisatie,
als de betrokken
medewerker,respectievelijk
degenetegenwie de klachtis gericht,wordenin de
gelegenheidgesteldalleop de klachtbetrekkinghebbendedocumentenin te zien.
Stukkendie dooreen van de partiienworden ingediendonder de conditiedat de
genomen
anderepartijhieringeen inzagemag hebben,wordennietin behandeling
geen rol.
en spelenbij de uiteindelijke
oordeelsvorming

AÉ. 8 MONDELINGE
BEHANDELING
8.1.

Zowelde klager,als de betrokkenmedewerker,
bestuuren directievan de organisatie
gesteldhun argumentennaar
wordendoor de klachtencommissie
in de gelegenheid
vorente brengenen toe te lichtenin elkaarsaanwezigheid,
tenzijde klachtencommissie het nodig oordeelt dat partijen afzonderlijkgehoord worden, of indien één
van de partijenklemmenderedenenheeftom buitenafwezigheid
van de anderen
gehoordte worden.

8.2.

Indientot afzonderlijk
horenvan de partijenwordtovergegaan,
zal de klachtencommissieuitsluitend
die informatiebij haaroverwegingen
betrekkenwaaropde
wederpartijde gelegenheidheeftgehadte reageren.Van de mondelingebehandeling
wordteen verslaggemaakt.Dit verslagwordtaan beidepartijentoegezonden.
Zo
gehoordis, zich nog schriftelijk
nodigkan de partijdie niet(gelijktijdig)
uitlatenover
het verslag.De klachtencommissiekan ook nog naaraanleidingvan de mondelinge
vragenvoorleggenaan een of beidepartijen.
behandeling
schriftelijke

Art. 9 BESLISSINGKLACHTENCOMMISSIE
9.1.

De klachtencommissie
neemtbinnendriemaanden,nadatde klachtis ingediend
conformartikel3, een beslissingomtrentde ontvankelijkheid
en bij ontvankelijkheid
van de klacht.
over de gegrondheid
De klachtencomrnissie
stelt de klager,en het bestuur/de directievan de organisatie
uiterlijkdrie maandenna indieningvan de klachtschriftelijk
en met redenenomkleed,
in kennisvan haaroordeelal dan nietvergezeldvan aanbevelingen.

9.2.

Bij afwijkingvan de in 9.1.genoemdetermijn,doet de klachtencommissie
daarvan
met redenenomkleedmededelingaan alle betrokkenen
ondervermeldingvan de
termijnwaarbinngnde klachtencommissie
haaroordeeloverde klachtzal uitbrengen.

AÉ.10 BEËINDIGING
PROCEDURE
10.1. De klageris te allentijdegerechtigdde klachtin te trekken.
10.2. De klagerdienthiervanschriftelijk
mededelingte doenof te latendoen aan de
klachtencommissie.
10.3. De klachtencommissie
wikkeltde procedurezorgvuldigaf ten opzichtevan de cliënt
en de organisatie.
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10.4. Metde uitspraak
vande klachtencommissie
wordtde procedure
De
beëindigd.
uitspraak
kanluiden:De klachtis:
-

nietontvankelijk
ontvankelijk,
maarongegrond
gegrond
ontvankelijk
en geheelof gedeeltelijk

10.5. Tegende uitspraak,
zoalsgenoemd
in art.10.4.is geenberoepmogelijk.
Ditlaat
onverletdat partijenzichtot de rechterkunnenwenden.

ATt.11MAATREGELEN
BESTUUR
11.1. Op basisvande uitspraak
en hetadviesvande klachtencommissie
zal hetbestuur
vande organisatie
aande klageren de klachtencommissie
binneneenmaandna
ontvangstvan hetin artikel9 bedoeldeoordeelschriftelijk
mededelen
of zij naar
aanleidingvan dat oordeelmaatregelen
zal nemenen zo ja welke
11.2. Bijafwijking
vande in artikel10.1.genoemde
termijn,
doethetbestuurdaarvanmet
redenen
omkleedmededeling
aande klageren de klachtencommissie,
onder
vermelding
vande termijnwaarbinnen
hetbestuur
zijnstandpunt
aanhenkenbaar
zal maken.

AÍ1.12BEKENDMAKINGKLACHTENREcELING
De organisatiebrengtop een passendewijze de klachtenregeling
onder de aandacht
van de cliënten(vrijwilligersen organisaties).

Art. í3 BESGHIKBAAR
STELLENFAGILITEITEN
13.1. DeVWCsteltaande ledenvande klachtencommissie
diemiddelen
en faciliteiten
ter
beschikking,
diezij redelijkenarijs
nodighebbenter vervulling
van de taken. ir.
13.2. Hetlidmaatschap
vande klachtencommissie
is onbezoldigd.
Directaanwijsbare
gemaakte
kostenwordenvergoeddoorde organisatie.

AÉ.í 4 VASTSTËLL]NGFN WtJZtetNe VAN DtTREGLEffiENT
Dit reglement
wordtvastgesteld
en kanwordengewijzigdof ingetrokken
doorhet
bestuurvan de VWC.
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AÉ.í5 SLOTBEPALINGEN
15-1. ln allegevallen
waarindit reglement
nÍetvoozietbeslistde klachtencommissie.
15.2. Hetreglement
treedtin werkingop 29 oktober2012.
15.3. Doorde ondertekening
vandit reglement
verklaart
de VWCdatzij de hiervoor
bedoeldeen doorhaarbenoemdeklachtencommissie
ten dienstesteltvan de
ondertekenende
organisatie
en verklaart
de organisatie
datzij hetreglement
vande
klachtencommissie
zondervoorbehoud
acceptéert.

Handteken
ing voozitterVWC:

Handtekening
organisatie:
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