
 

 

 

 

 

 

 

     

 

BROCHURE  

 

‘INDIENEN VAN EEN KLACHT’  
 

 

 

 

 

 

 

Januari 2011 



Inleiding 

 

Alle medewerkers van Sint Anna, zowel als stagiaires en vrijwilligers, hebben het recht om 

over een situatie of over de wijze waarop iemand binnen de organisatie zich in een bepaalde 

aangelegenheid tegenover hem/haar heeft gedragen een formele klacht in te dienen. 

 

Het kan gaan om een vorm van intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag, maar 

ook om een andere persoonlijke aangelegenheid die verband houdt met het werk. 

In samenwerking met de Ondernemingsraad en de bestuurder van Sint Anna is er daarom 

een ‘ Klachtenregeling voor medewerkers’ opgesteld.  

In deze brochure kun je lezen hoe je van deze regeling gebruik kunt maken. 

De officiële klachtenregeling is opgenomen in het organisatiehandboek medewerkers. 

 

Voor wie? 

De regeling voor de behandeling van klachten is er voor alle medewerkers van Sint Anna, 

d.w.z. vaste medewerkers, oproepkrachten, werkervaringsplaatsen, gesubsidieerde 

arbeidsplaatsen, vrijwilligers, gedetacheerden en stagiaires. 

 

Probeer eerst het probleem op te lossen met de persoon om wie het gaat.  

Afhankelijk van de aard van de klacht kun je ook terecht bij je leidinggevende of de 

bestuurder. 

 

 

 

 
      In eerste instantie 

  
 
Indien overleg met persoon  
waar medewerkers klacht  

      over heeft niet gelukt/gewenst 
     overleg met leidinggevende  

indien al het mogelijk 
overleg niet tot 
gewenste resultaat  
heeft geleid 
  

Indien gewenst,  
hulp inroepen van 
vertrouwenspersoon 

 

      
 
     klachtencie geeft advies   

 

 

Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kun je een stap verder gaan door de 

vertrouwenspersoon in te schakelen. 

Zo nodig kun je eventueel daarna de klachtencommissie in te schakelen. 

 

Waarover kun je klagen? 

Als medewerker kun je bij de werkgever een klacht indienen over een situatie, gebeurtenis of 

behandeling, die voor jou persoonlijk een serieus probleem vormt. 

Dat kan een klacht zijn die betrekking heeft op een bewoner, een collega of een in de 

organisatie bestaande gewoonte.  

Medewerker met klacht 

Persoon waar medewerker 
klacht over heeft 

Direct leidinggevende  
en/of bestuurder 

Vertrouwenspersoon 

Klachtencommissie Bestuurder 



Je hoeft geen bewijs te leveren. In alle gevallen wordt de klacht serieus genomen. 

Een klacht kan een gemeenschappelijk karakter dragen en door meer medewerkers worden 

onderschreven. De klacht kan dan collectief behandeld worden. 

 

Ongewenst gedrag 

Je kunt ook een klacht hebben naar aanleiding van specifiek ongewenst gedrag. Ongewenst 

gedrag wordt verschillend beleefd. Een opmerking die door de een als een grap bedoeld is, 

kan voor een ander grensoverschrijdend zijn. Zodra iemand met woord of gedrag de 

waarden en normen van een ander niet respecteert, kan er sprake zijn van ongewenst 

gedrag. Uitgangspunt is dat ieder zelf bepaalt waar zijn grenzen liggen. 

 

Ongewenst gedrag heeft vaak betrekking op een vorm van intimidatie. Seksuele intimidatie 

kan variëren van ongewenste dubbelzinnige opmerkingen en handtastelijkheden tot strafbare 

feiten als aanranding en verkrachting. Andere vormen van intimidatie zijn het ernstig 

lastigvallen, beledigen, bedreigen, aanvallen of discrimineren van iemand door woord, 

geschrift of gedrag. 

De reactie op ongewenst gedrag kan per persoon verschillen. De één voelt zich 

ongemakkelijk, de ander voelt zich gedeprimeerd. Soms kan het ongemerkt dieper in 

iemands leven ingrijpen. Je wordt stil of trekt je terug. De werkomgeving wordt als 

onaangenaam en vijandig ervaren. Je meldt je ziek, of wordt zelfs echt ziek. 

 

Meld een klacht! 

Wie last heeft van situaties, gebeurtenissen of ongewenst gedrag heeft vaak twijfels over het 

indienen van een klacht uit vrees voor de eigen positie in de organisatie. Maar ongewenste 

situaties, gebeurtenissen en gedrag stoppen niet als je zwijgt of er niets tegen doet.  

 

Wat kan de vertrouwenspersoon doen? 

De vertrouwenspersoon kan bemiddelen, een onderzoek instellen, of je aanraden een 

officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie. 

Hij/zij neemt je serieus en kan goed luisteren. Samen bespreken jullie de ernst van de 

situatie en de mogelijkheden om het probleem aan te pakken. De vertrouwenspersoon is 

onafhankelijk, praat met niemand over wat jij vertelt en onderneemt geen actie zonder jouw 

toestemming. De klager is en blijft de persoon die bepaalt wat er gebeurt. 

Kiest iemand voor het indienen van een klacht, dan geeft de vertrouwenspersoon informatie 

over de klachtenprocedure en de werkwijze van de klachtencommissie.  

Indien je dat wilt, helpt hij/zij de klacht op papier te zetten, en adviseert en bemiddelt 

desgewenst tijdens het doorlopen van de hele procedure. 

Je kunt je ook laten begeleiden door iemand anders, maar eventuele kosten hiervan worden 

niet door de organisatie vergoed. 

 

De klachtencommissie 

Zo nodig kan de klachtencommissie ingeschakeld worden.  

Deze commissie adviseert de directeur/bestuurder over maatregelen tegen de ongewenste 

situatie, gebeurtenis of tegen degene die het ongewenste gedrag vertoont.  

De klachtencommissie bestaat uit drie personen, die in staat zijn om onpartijdig te oordelen 

over klachten. Bij de behandeling van de klacht worden zowel de klager als andere 

betrokkenen gehoord. 

De officiële klacht wordt schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. Binnen 14 dagen 

ontvang je bericht van ontvangst op je privéadres. 



De klager krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, 

bericht of de klacht in behandeling wordt genomen en wie bij de behandeling van de klacht 

worden betrokken. 

De klachtencommissie brengt binnen 30 dagen nadat de klacht in behandeling is genomen 

een schriftelijk advies uit aan de bestuurder. Binnen 14 dagen na ontvangst van het advies 

neemt de bestuurder een schriftelijk besluit over de te nemen maatregelen. 

 

Geheimhouding 

Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een ieder die bij de behandeling van de 

klacht is betrokken is verplicht tot geheimhouding.  

 

 

Algemene informatie 
 

 

Vertrouwenspersoon      

Mevr. Thera de Klerk, tel.nr. 06-46266880 

   

     

 

Adres klachtencommissie: 

Bedrijfsbureau Sint Anna, t.a.v. de klachtencommissie 

Veerstraat 49, 5831 JM Boxmeer 

 

 


