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1. Inleiding  
Zorgcentra Meerlanden beschikt over een klachtenregeling voor medewerkers, die medewerkers de 
mogelijkheid biedt door hem1 ervaren gevoelens van onvrede over werkgerelateerde zaken kenbaar te 
maken.  
 
2. Wat is een klacht? 
Het is moeilijk om een definitie van een “klacht” te geven. Zorgcentra Meerlanden ziet als klacht:  
 

“onvrede van een medewerker over een situatie, gebeurtenis, bejegening of een bestaande gewoonte, die 
voor hem persoonlijk een probleem vormt”. 

 
Het kan hierbij gaan om ongewenst gedrag, zoals: 

 seksuele intimidatie en agressie, discriminatie, intimiderend gedrag of pesten (zie desbetreffende 
procedure);  

 onvrede over een onzorgvuldige, een onredelijke of een onrechtvaardige behandeling;  

 ernstige gewetensbezwaren. 
 
3. Uitgangspunten klachtenbeleid 
Ten aanzien van de klachtenprocedure heeft Zorgcentra Meerlanden de volgende uitgangspunten 
geformuleerd: 
 

 laagdrempeligheid: medewerkers moeten op eenvoudige wijze  een klacht kunnen indienen; 
 

 zorgvuldigheid: er wordt accuraat omgesprongen met de informatie die rondom een klacht verstrekt  
 wordt;  
 

 objectiviteit: de vertrouwenspersonen en de klachtencommissie staan niet in een directe verhouding 
met betrokkene; 

 

 helderheid: het moet duidelijk zijn waar iemand terecht kan met zijn verhaal/klacht en hoe de 
klacht wordt afgehandeld; 
 

 anonimiteit: indien gewenst kan betrokkene anoniem contact opnemen met de  
 vertrouwenspersoon; de klacht kan dan wel aangehoord worden, maar niet formeel ingediend worden; 
 

 vertrouwelijkheid: de vertrouwenspersoon en eenieder die bij de behandeling van een klacht 
betrokken is, is verplicht geheimhouding in acht te nemen. 
 
4. Wat te doen bij een klacht? 
In onderstaand schema kunt u de stappen terugvinden die u kunt nemen indien u een klacht heeft. 
Vervolgens worden deze stappen toegelicht.  
 
 
Omschrijving Stap Documenten 

 

1.  Een medewerker met een klacht bespreekt 
deze eerst met degene die het probleem 

Bespreken klacht met veroorzaker 
 

 

                                                 
1 ' Voor “zijn” kan ook “haar” gelezen worden, voor “zij” kan ook “hij” gelezen worden 



 Klachtenprocedure medewerkers  

 

 3 

veroorzaakt. Medewerker 

 ↓  

2.  Indien dit niet tot een oplossing leidt of indien 
een medewerker het probleem het niet met de 
veroorzaker durft te bespreken, kan hij dit 
opnemen met de leidinggevende van de 
veroorzaker. Eventueel wordt het gesprek samen 
met de  leidinggevende aangegaan. 
Indien de leidinggevende de veroorzaker van het 
probleem is, kan “de leidinggevende van de 
leidinggevende” benaderd worden. 

Bespreken voorval met 
leidinggevende  
 
 
 
 
 
 

Medewerker 

 
 

 ↓  

3. Indien de vorige stappen niet tot een 
bevredigende oplossing leiden, kan de 
vertrouwenspersoon voor medewerkers benaderd 
worden.  

Benaderen vertrouwenspersoon  
 
 

Medewerker 

 

 ↓  

4. De medewerker bepaalt tijdens één of 
meerdere gesprekken met de  
vertrouwenspersoon of verdere stappen gewenst 
zijn  om het ongewenste gedrag te doen stoppen.  

Bepalen eventuele verdere stappen 
 

 
Medewerker 

Werkwijze/ taken 
vertrouwenspersoon 
 

 ↓  

5. Indien het de medewerker  niet lukt om via 
overleg en/of bemiddeling tot een oplossing te 
komen, kan hij, eventueel samen met de 
vertrouwenspersoon, een formele klacht bij de 
klachtencommissie voor medewerkers indienen.  

Indienen formele klacht  
 
 

  Medewerker 
(vertrouwenspersoon)  

Werkwijze/ taken 
vertrouwenspersoon 
Klachten-reglement 
Klachten-formulier 

 ↓  

6. De klachtencommissie hoort, bij 
ontvankelijkheid, de medewerker met klacht en de 
“aangeklaagde” en brengt een advies uit aan de 
algemeen directeur. 

Behandelen klacht  
 
 

Klachtencommissie  

Advies  

   ↓  

7. De algemeen directeur/ bestuurder neemt op 
basis van het advies een beslissing en eventuele 
maatregelen. 

Nemen beslissing/ maatregelen 
 

Alg.dir/bestuurder  

 

   

8. In geval de medewerker met de klacht zich 
niet kan verenigen met het besluit van  de 
algemeen directeur/ bestuurder kan hij dit 
aankaarten bij de Commissie van Geschillen of de 
rechter  

Eventuele vervolgstappen 
 
 
 

Medewerker 

 

 
4.1 Bespreken met betrokkene/leidinggevende 
Zorgcentra Meerlanden streeft naar een open communicatie, waarbinnen klachten met elkaar besproken 
kunnen worden om zo tot een oplossing te komen. Indien u een klacht heeft, dient u deze daarom eerst te 
bespreken met degene die dit “probleem” veroorzaakt dan wel zijn direct leidinggevende. Indien u dit lastig 
vindt, kunt u dit ook samen met uw leidinggevende doen.   
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De enige uitzondering hierop is mogelijk als het een klacht betreft met betrekking tot uw direct 
leidinggevende en de klager deze direct leidinggevende hier niet op aan durft te spreken. In dit geval kan 
het beste contact met de leidinggevende van de direct  leidinggevende opgenomen worden. 
 
Indien u dit moeilijk vindt, of als het gesprek naar uw mening geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot 
de vertrouwenspersoon voor medewerkers.  
 
4.2 Vertrouwenspersoon voor medewerkers 
Indien het bespreken van de klacht met betrokkene(n), niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een 
vertrouwenspersoon geraadpleegd worden. 

Bij de vertrouwenspersoon kunt u terecht voor raad en steun, opvang, begeleiding en bemiddeling bij een 
klacht over ongewenst gedrag en onprettige situaties. 
Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zorgt voor de eerste opvang. Hij is een wegwijzer en 
biedt ondersteuning in het te volgen traject. De vertrouwenspersoon staat uitsluitend aan de kant van de 
medewerker met een klacht en de contacten zijn strikt vertrouwelijk. Een vertrouwenspersoon heeft geen 
binding met de organisatie.  
 
Ook als u geen klacht wil indienen, kunt u de vertrouwenspersoon benaderen. 
 
Meer informatie over de vertrouwenspersoon kunt u lezen in de folder vertrouwenspersoon medewerkers, 
die elke medewerker bij indiensttreding ontvangt. Tevens zijn de werkwijze en taken van een 
vertrouwenspersoon opgenomen in de klachtenregeling, die te vinden is in het kwaliteitshandboek.  
 
4.3 Externe Klachtencommissie voor medewerkers 
Er kunnen zich problemen voordoen waarbij het niet lukt via overleg en/of bemiddeling tot een oplossing 
te komen. Wanneer de medewerker met een klacht, samen met de vertrouwenspersoon, niet tot een 
oplossing van de klacht kan komen, kan een formele klacht worden ingediend bij de externe 
klachtencommissie voor medewerkers. De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het instellen van deze 
klachtencommissie. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van deze klachtencommissie is om voor iedere medewerker te onderzoeken of in 
redelijkheid met zijn individuele belangen rekening is gehouden bij een door of namens de directie 
genomen beslissing.  
Daarnaast kan een medewerker hier een klacht aanhangig maken over een situatie, gebeurtenis, 
bejegening of een bestaande gewoonte, die voor hem persoonlijk een probleem vormt.  
 
Taken 
De externe klachtencommissie voor medewerkers heeft hierbij de volgende taken: 

 het instellen van een onderzoek naar de feitelijke toedracht over de kwestie waarover de klacht is 
ingediend; 

 het uitbrengen van zwaarwegend advies aan de klager en de algemeen directeur/ bestuurder van 
Zorgcentra Meerlanden over de te nemen maatregelen; 

 het opstellen van een jaarlijkse klachtenrapportage. 
 
Procedure 
In de eerste week na ontvangst van de klacht, beoordeelt de klachtencommissie de ingediende klacht op 
ontvankelijkheid. De klacht is niet ontvankelijk en wordt niet in behandeling genomen indien:  

 de klacht anoniem wordt ingediend; 
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 er geen poging ondernomen is tot bemiddeling;  

 het feit waarover geklaagd wordt langer dan drie jaar geleden heeft plaatsgevonden; 

 de klacht reeds eerder door de klachtencommissie voor medewerkers is behandeld, tenzij er nieuwe 
feiten zijn; 

 al een gerechtelijke procedure of andere externe procedure (bijvoorbeeld FWG) loopt of is afgesloten. 
 
Na tien werkdagen na ontvangst van de klacht, wordt een ontvangstbevestiging en de te volgen procedure 
naar de klager gestuurd en worden aangeklaagde en algemeen directeur/ bestuurder hier mondeling en 
schriftelijk over geïnformeerd.  
 
Indien de klacht ontvankelijk is verklaard, start de klachtencommissie een onderzoek:  
a. bestuderen klachtbrief/het toegestuurde klachtenformulier; 
b. bestuderen van de voor de klacht relevante procedures/  afspraken van Zorgcentra Meerlanden; 
c. afzonderlijk horen van klager/aangeklaagde/directbetrokkenen; 
d. eventueel raadplegen van externe deskundigen. 
 
Uiterlijk binnen zes weken nadat de klacht ontvankelijk is verklaard, rapporteert de commissie schriftelijk 
en gemotiveerd haar bevindingen aan de algemeen directeur/bestuurder, klager en aangeklaagde.  
 
Beroepsmogelijkheid 
In geval de klager zich niet kan verenigen met het besluit van de algemeen directeur/bestuurder ten 
aanzien van het advies van de klachtencommissie staat hem de weg open naar de Commissie van 
Geschillen (conform CAO) of de rechter (conform Burgerlijk Wetboek). 
 
De precieze werkwijze en taken van een klachtencommissie kunt u vinden in de klachtenregeling, die 
opgenomen is in het kwaliteitshandboek.  
 
5. Hoe kan een klacht worden ingediend?  
Als bemiddeling door de leidinggevende of vertrouwenspersoon geen oplossing biedt, is het mogelijk om 
uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie. 
 
U bent te allen tijde vrij uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Een klacht aan de 
klachtencommissie kan uitsluitend schriftelijk via het klachtenformulier worden ingediend. U kunt hierbij 
hulp vragen van bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon.  
 
U kunt uw klacht vervolgens sturen aan  
 
“Facit klachtencommissie voor medewerkers” 
Postbus 2, 1950 AA Velsen-Noord 
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Facit-Klachtenformulier voor medewerkers 

Gegevens indiener klacht 

Naam  

Functie  

Locatie  

Adres  

Telefoonnummer  

Emailadres  

Gegevens over aangeklaagde organisatie 

Naam locatie  

Naam aangeklaagde medewerker  

Functie aangeklaagde 
medewerker 

 

Globale omschrijving klacht  
(u kunt desgewenst ook een bijlage toevoegen) 

 
 

Beschrijving van reeds ondernomen acties 
(u kunt desgewenst ook een bijlage toevoegen) 

 
 

Is sprake van schorsing, op non-actief 
stelling of ontslagaanvraag  

Ja/nee 

Verzoek aan Facit klachtencommissie voor medewerkers 

  

Ingediend op: Handtekening indiener klacht: 

  
 Door Facit in te vullen 

Ontvangen Ontvankelijk 
verklaard 

Facit klachtencommissie Ontvangstbevestiging 

  

 
Dit klachtenformulier kunt u opsturen naar  
 
“Facit klachtencommissie voor medewerkers” 
Postbus 2, 1950 AA Velsen-Noord  


