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Hoofdstuk 1 Inleiding
Stichting Stadskamer/Zorgkamer kent een platte organisatiestructuur met een informeel karakter.
Daarom verwachtten wij dat bij eventuele klachten (en onderliggende conflicten) in eerste instantie
wordt geprobeerd de kwestie informeel en dus onderling of via de vertrouwenspersoon op te lossen.
Mocht dit niet mogelijk blijken, of mochten de zaken dreigen te escaleren, dan kan er een
klachtenprocedure worden gestart.
Wanneer een werknemer die een (vermoeden van een) misstand constateert, volgt de werknemer
de klokkenluidersregeling. Onder een (vermoeden van een) misstand wordt verstaan: (een
vermoeden van) een overtreding van de weten regelgeving (bijvoorbeeld fraude, verduistering,
corruptie), of het veroorzaken van een situatie waardoor personeel of derden in gevaar kunnen
worden gebracht. De overtreding is schadelijk voor een of meer werknemers, voor het bedrijf, voor
derden of voor het algemeen maatschappelijk belang. De schadelijke overtreding moet het
persoonlijk belang van de klokkenluider overstijgen.
Stichting Stadskamer/Zorgkamer vindt het van belang dat deelnemers, (vrijwillige) medewerkers,
coaches/activiteitenbegeleiders, inbrenger/ exploitant en verkopers de mogelijkheid hebben om bij
onvrede van welke aard dan ook, een klacht in te dienen.
Het werk bij Stichting Stadskamer/Zorgkamer brengt het een en ander met zich mee, waardoor een
buitenstaande/ externe partij een bepaalde situatie een klacht vindt. Wanneer een
deelnemer/(vrijwillige) medewerker, coaches/activiteitenbegeleider, inbrenger/exploitant en
verkoper dit niet vindt, is daarmee de kous af. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over seksuele
intimidatie, geweld, agressie, het structureel niet nakomen van afspraken, schending van privacy,
meningsverschillen etc.
Op grond van bovenstaande overwegingen hebben wij een regeling voor een klachtenbehandeling
ingesteld, welke vier fasen kent:
1. Door een vertrouwenspersoon artikel 6;
2. Door een klachtbehandelaar artikel 7;
3. Door een onafhankelijke klachtenfunctionaris artikel 8;
4. Door een Geschillencommissie artikel 23.
Dit klachtenreglement voldoet aan de gestelde eisen van de Wkkgz met onafhankelijke
klachtenfunctionaris en aansluiting bij de geschillencommissie verzorgd door een erkende
Geschilleninstantie.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen
Artikel 01

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder;
a. Klager: natuurlijke of rechtspersonen of een groep van personen, die in relatie staan tot de
Stichting Stadskamer/ Zorgkamer die zich met een klacht over seksuele intimidatie, agressie
en geweld, discrimineren of pesten tot een vertrouwenspersoon wendt;
b. Aangeklaagde: natuurlijke of rechtspersonen of een groep van personen, die in relatie staan
tot de Stichting Stadskamer/ Zorgkamer en over wie een klacht of klachten zijn voorgelegd
door klager(s);
c. Klacht: uiting -mondeling dan wel schriftelijk- van ongenoegen over de wijze waarop de hij/zij
is behandeld door een betrokkene binnen de Stichting Stadskamer/Zorgkamer. Het
ongenoegen kan betrekking hebben op handelingen of nalatigheid van een betrokkene
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d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.

n.
o.

p.
q.
r.
s.
t.

alsmede een van de faciliteiten binnen de Stichting Stadskamer/Zorgkamer en de daarvoor
verantwoordelijke betrokkene(n);
Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of
ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard waarbij: onderwerping aan
dergelijk gedrag, impliciet of expliciet, wordt gebruikt als voorwaarde voor de tewerkstelling
van een persoon, beslissingen die het werk van deze persoon raken, met tot doel de
werkprestaties aan te tasten en/of een vijandige en intimiderende of onaangename
werkomgeving te creëren;
Agressie en geweld: en waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten verbaal,
psychologisch of fysiek geweld zoals schelden en beledigen, lastig vallen, het onder druk
zetten, bedreigen met fysiek gewerd en irriteren, treiteren en schelden en discrimineren in
verband met ras of geloofsovertuiging, schoppen, slaan, spugen, het gooien met
voorwerpen, bijten en vastgrijpen, waarbij onderwerping aan dergelijk gedrag wordt gebruikt
als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon, beslissingen die het werk van deze
persoon raken met toto doel de werkprestaties aan te tasten en/of een vijandige en
intimiderende of onaangename werkomgeving te creëren;
Vertrouwenspersoon: persoon als bedoeld in artikel 6;
Klachtbehandelaar: de persoon die binnen een gegeven klachtsituatie verantwoordelijk is,
bedoeld in artikel 7;
Klachtenfunctionaris: een onafhankelijke persoon als bedoeld in artikel 8;
Geschillencommissie Zorg: een onafhankelijke organisatie als bedoeld in artikel 23;
(Vrijwillige) medewerker: een persoon werkzaam bij de Stichting Stadskamer/Zorgkamer, in
dienst of verbonden aan de Stichting, inclusief stagiaires die onder verantwoording van de
Stichting hun werkzaamheden uitvoeren;
Deelnemer: een persoon die deelneemt aan een van de activiteiten binnen de Stichting
Stadskamer/Zorgkamer, zonder daarbij zelf een organiserende of uitvoerende taak te
hebben. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan workshops of andere activiteiten;
Afnemer: een persoon die als klant/afnemer gebruik maakt van faciliteiten binnen de
Stichting Stadskamer/Zorgkamer, waaronder het digitale aanbod van de Stichting
Stadskamer/Zorgkamer en bezoekers aan de winkel zonder dat ze deelnemen aan de bij
deelnemer omschreven activiteiten;
Coach/activiteitenbegeleider: een persoon werkzaam bij de Stichting
Stadskamer/Zorgkamer, in dienst of verbonden aan de Stichting Stadskamer/Zorgkamer, die
zich bezighoudt met de begeleiding van activiteiten binnen de Stichting
Stadskamer/Zorgkamer en de daaraan gelieerde (vrijwillige) medewerkers en deelnemers;
Inbrenger/exploitant/verkoper: personen die intern (als deelnemer) of extern goederen of
diensten (workshop) leveren binnen de Stichting Stadskamer/Zorgkamer;
Beroepskrachten: de persoon is werkzaam bij de Stichting Stadskamer/Zorgkamer, in dienst
of verbonden aan de Stichting, die binnen haar/zijn werkzaamheden werkzaam is binnen een
samenwerkend team. Binnen hun samenwerkend team zijn zij verantwoordelijk voor een
gedeelte van de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de Stichting;
Onderzoeker: de persoon is werkzaam bij de Stichting Stadskamer/Zorgkamer, in dienst of
verbonden aan de Stichting, die de waarheidsonderzoek verricht bij een klacht;
Organisatie: Stichting Stadskamer/ Zorgkamer;
Bestuur: de (verzameling van) personen die krachtens opgedragen bevoegdheden
eindverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van de gehele
organisatie;
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.
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Hoofdstuk 3 Klachtopvang
Artikel 02

Voor wat bedoeld?

Eenieder die, in verband met de werksituatie bij Stichting Stadskamer/Zorgkamer bij onvrede van
welke aard dan ook, kan een klacht indienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over seksuele
intimidatie, geweld, agressie, het structureel niet komen van afspraken, schending van privacy,
meningsverschillen etc. U kan zich met een klacht wenden tot een vertrouwenspersoon, een
klachtbehandelaar dan wel door een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris of
Geschillencommissie.

Artikel 03

Voor wie bedoeld?

1. Het klachtenreglement kan worden aangewend door afnemers/inbrengers, deelnemers,
(vrijwillige) medewerkers en coaches/activiteitenbegeleiders binnen de Stichting
Stadkamer/Zorgkamer;
2. Het klachtenreglement kan eveneens gebruikt worden door ex-afnemers/inbrengers, exdeelnemers en ex-(vrijwillige) medewerkers, mits de klacht uiterlijk binnen 3 maanden na
een bepaald incident wordt ingediend;
3. Het klachtenreglement kan ook gebruikt worden om over een familielid, vriend, bekende of
andersoortige natuurlijke personen van een afnemer, deelnemer en (vrijwillige)
medewerker. De beklaagde kan desgewenst de toegang tot de locatie van de Stichting
Stadskamer/Zorgkamer ontzegd worden.

Artikel 04

De medewerker en diens leidinggevende

1. Een medewerker stelt degene die tegenover hem een klacht heeft geuit in de gelegenheid
om de klacht met hem te bespreken. De medewerker betrekt anderen bij het gesprek als dit
bevorderlijk is voor de goede afhandeling van de klacht en degene die de klacht heeft
ingediend daartegen geen bezwaar maakt;
2. Medewerkers maken degene die een klacht heeft geuit zo nodig attent op de
klachtenreglement en op de vertrouwenspersoon;
3. Medewerkers bespreken klachten in het team waarvan zij deel uitmaken met als doel
herhaling van klachten te voorkomen;
4. Indien een klacht over een medewerker wordt voorgelegd aan diens leidinggevende, stelt de
leidinggevende de klager in de gelegenheid om de klacht met hem te bespreken. De
betreffende medeweker is bij dit gesprek aanwezig tenzij de leidinggevende of de klager dit
niet wenselijk vindt. Lid 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op
behandeling van een klacht door een leidinggevende.

Artikel 05

Het bestuur

1. Het bestuur kan klachten in behandeling nemen dan wel de klager verwijzen naar de
vertrouwenspersoon, klachtbehandelaar en/of de onafhankelijke klachtenfunctionaris;
2. Indien het bestuur een klacht niet zelf behandelt, verzoekt het bestuur de klager hem op de
hoogte te houden van het resultaat van de verdere behandeling van de klacht.
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Artikel 06

De vertrouwenspersoon

1. De vertrouwenspersoon is bekend met de klokkenluidersregeling en het klachtenreglement.
De vertrouwenspersoon ondersteunt de klager met het doorlopen van beide reglementen.
Hij of zij is ook verantwoordelijk voor de nazorg;
2. Stichting Stadskamer/Zorgkamer heeft een reglement voor de vertrouwenspersoon. Deze is
toegevoegd als bijlage 2.

Artikel 07

Klachtbehandelaar

1. Een klachtbehandelaar is een persoon die binnen een gegeven klachtsituatie
verantwoordelijk is voor alle inhoudelijke aspecten van de klachtenreglement en bij de
klachtbehandeling beslissingsbevoegd;
2. Onderstaand de gegeven klachtsituaties met verantwoordelijke klachtbehandelaar:
a. Klacht tot informele oplossing: in de vorm van begeleiding, ondersteunt de
vertrouwenspersoon de klager om in eerste instantie samen te exploreren naar een
informele oplossing. De klachtbehandelaar is in deze de vertrouwenspersoon;
b. Klacht tussen 2 deelnemers/ (vrijwillige) medewerkers behorend tot hetzelfde
team/project: klachtbehandelaar is een beroepskracht;
c. Klacht tussen 2 deelnemers/ (vrijwillige) medewerkers niet behorend tot hetzelfde
team/project: klachtbehandelaar is een beroepskracht die niet behoort tot één van de
projecten/teams van de klager dan wel de beklaagde;
d. Klacht tussen 2 coaches/begeleiders: klachtbehandelaar is een beroepskracht;
e. Klacht tussen deelnemer/(vrijwillige) medewerker: klachtbehandelaar is een van de
bevoegde bestuursleden;
f. Klacht tussen inbrenger/exploitant/ verkoper & Stichting Stadskamer/Zorgkamer:
klachtbehandelaar is een van de bevoegde bestuursleden.

Artikel 08

De onafhankelijke klachtenfunctionaris

1. De (externe) klachtenfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te
voorkomen. De klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht richting de zorgverlener
duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide
partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht;
2. De Stichting is aangesloten bij het Klachtenloket Zorg. Dit is een onafhankelijk landelijk
informatiepunt waar u terecht kunt voor deskundige informatie en advies bij klachten over
zorgverleners. De medewerkers van het Klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en
u adviseren over wat u het best kunt doen. Zij kunnen u ook in contact brengen met een
onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij kan bemiddelen tussen u en de zorgverlener, zodat u
samen een goede oplossing kunt vinden voor uw klacht;
Voor meer informatie kunt u terecht op:
070-310 53 92
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg
info@klachtenloket-zorg.nl
3. De procedure via het Klachtenloket Zorg:
a. U bent ontevreden over de aan u geleverde zorg, u heeft een vraag, u wilt advies of een
klacht indienen;
b. Stichting Stadskamer/Zorgkamer heeft geprobeerd u zo goed mogelijk te helpen en/of
uw onvrede weg te nemen/ op te lossen. Dit is niet gelukt, Stichting Stadskamer/
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Zorgkamer heeft u gewezen op dit document en op de onafhankelijke
klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg;
c. Klachtenloket Zorg biedt u gratis informatie, advies en/of een bemiddeling om tot een
oplossing te komen. Daarnaast kunnen hen u helpen met het indienen van uw klacht bij
de zorgverlener;
d. Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht bij Stichting Stadskamer/Zorgkamer, moet
u een gemotiveerde reactie hebben ontvangen. Stichting Stadskamer/Zorgkamer mag de
behandeling van uw klacht een keer met vier weken verlengen. Daarna mag verlengen
alleen als u dat goed vindt;
e. Wanneer u nog altijd niet tevreden bent. Verwijst het Klachtenloket Zorg en/of de
klachtenfunctionaris u naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen, zie artikel 23 voor
meer informatie.

Hoofdstuk 4 Van indienen tot een uitspraak van een klacht
Artikel 09

Indienen van een klacht

1. Een klacht kan, gedurende een periode van zes maanden na het voorval, schriftelijk worden
ingediend bij een klachtbehandelaar;
2. Er is een format klachtenformulier als bijlage 1 toegevoegd;
3. In de klacht beschrijft de klager:
a. De omschrijving van de klacht;
b. De naam van de beklaagde;
c. De ondernomen stappen en voor zover de klager daarover beschikt, daarop betrekking
schriftelijke stukken, welke stukken aan de klachtbehandelaar wordt overlegd;
4. Verzend de klacht per post naar:
Raadhuisstraat 34, 7001 EW te Doetinchem
t.a.v. bestuur
Of verzend de klacht via de e-mail naar:
info@stadskamer.com of naar de e-mail van een bestuurder/ beroepskracht of
vertrouwenspersoon
5. De klachtbehandelaar stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht, een
bevestiging van de ontvangst van de klacht aan de klager. De klachtbehandelaar vermeldt in
de ontvangstbevestiging, dat de klager zich desgewenst kan laten bijstaan tijdens de
klachtenprocedure;
6. Als het voor de beoordeling van de klacht nodig is om kennis te nemen van informatie uit het
dossier van de deelnemer, dan vermeldt de klachtbehandelaar dit in de
ontvangstbevestiging;
7. De klachtbehandelaar kan de klager vragen, binnen een door de klachtbehandelaar te
bepalen termijn, nadere inlichtingen te verstrekken met betrekking tot zijn klacht;
8. De klachtbehandelaar stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht,
een kopie van de klacht aan de aangeklaagde. De klachtbehandelaar kan de aangeklaagde in
de gelegenheid stellen om, binnen een door de klachtbehandelaar te bepalen termijn,
schriftelijk te reageren op de klacht. De klachtbehandelaar vermeldt in de begeleidende brief
bij de klacht, dat de aangeklaagde zich kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure.

Artikel 10

Ontvankelijkheid van de klacht

1. De klachtbehandelaar kan een niet klacht niet-ontvankelijk verklaren als:
a. Dezelfde klacht van dezelfde klagen al door de klachtbehandelaar is behandeld;
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b. Indien een gelijke klacht nog in behandeling is;
c. De klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is, zoals bedoeld
in artikel 3;
2. Indien de klachtbehandelaar een klacht niet-ontvankelijk verklaart, deelt hij dit schriftelijk en
gemotiveerd mee aan de klager;
3. De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de klachtbehandelaar,
zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit;
4. Een bezwaar zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel wordt beoordeeld door de
klachtbehandelaar. De beslissing over het bezwaar deelt de klachtbehandelaar binnen twee
weken schriftelijk en gemotiveerd aan de klager mede.

Artikel 11

Melding van een klacht aan het bestuur

1. De klachtbehandelaar meldt klachten zo spoedig mogelijk mondeling aan het bestuur als
deze, naar redelijkerwijs vermoed kan worden, betrekking hebben op onverantwoorde
activiteiten en/of handelen met een structureel karakter;
2. Binnen drie werkdagen na zijn melding bedoeld in het voorgaand lid, bevestigt de
klachtbehandelaar de melding schriftelijk aan het bestuur. Tevens stelt hij de klager en de
aangeklaagde in kennis van de melding aan het bestuur.

Artikel 12

Onpartijdig en onafhankelijk

De klachtbehandelaar is onpartijdig en onafhankelijk met betrekking tot de emotionele en formele
aspecten van seksuele intimidatie, agressie, geweld en overige klachten.

Artikel 13

Waarheidsonderzoek

1. De klachtbehandelaar schakelt Stefanie Veekens, Mark Vet of Ceril Katuin in als
vertrouwenspersoon, voor ondersteuning klager;
2. De klachtbehandelaar schakelt Stefanie Veekens, Mark Vet of Ceril Katuin in als onderzoeker.
De onderzoeker verricht de hoorzitting in artikel 14;
3. De onderzoeker is niet degene die zijn rol als vertrouwenspersoon heeft ingenomen;
4. De klachtbehandelaar kan zich, na voorafgaande toestemming van het bestuur, laten
adviseren door deskundigen;
5. Na onderzoek schakelt de onderzoeker het bestuur en/of Raad van Toezicht in voor een
oordeel van het onderzoek.

Artikel 14

Hoorzitting

1. De onderzoeker kan besluiten een hoorzitting te houden ten einde de klager en de
aangeklaagde gelegenheid te geven hun standpunten mondeling toe te lichten;
2. In de regel worden partijen in elkaars aanwezigheid gehoord tijdens de hoorzitting. Op
gemotiveerd verzoek van de klager of de aangeklaagde kan de onderzoeker hen afzonderlijk
horen;
3. Indien de klager en de aangeklaagde afzonderlijk worden gehoord, draagt de onderzoeker
zorg voor een verslag van het besprokene. Dit verslag brengt de klachtbehandelaar ter kennis
van de partij die niet aanwezig was tijdens het horen en geeft deze de gelegenheid om
binnen een door de klachtbehandelaar te bepalen termijn te reageren.
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Artikel 15

Stopzetten behandeling van de klacht

Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt. De klager kan de klacht
intrekken door schriftelijk te kennen te geven, dat hij geen verdere behandeling van de klacht door
de klachtbehandelaar wenst. Als de klachtbehandelaar een klacht om deze reden niet verder
behandelt, deelt de klachtbehandelaar dit mee aan de aangeklaagde, het bestuur en de klager.

Artikel 16

Uitspraak klachtbehandelaar en termijn behandeling

1. De uitspraak van de klachtbehandelaar strekt tot ongegrondverklaring van de klacht dan wel
gehele of gedeeltelijke grondverklaring van de klacht;
2. In iedere uitspraak beschrijft de klachtbehandelaar:
a. De klacht waarop de uitspraak betrekking heeft;
b. De standpunten van de klager en de aangeklaagde;
c. De wijze waarop de klachtbehandelaar de klacht behandeld heeft;
d. Het oordeel van de klachtbehandelaar en de motivering daarvan;
e. De naam van de klachtbehandelaar die de uitspraak vastgesteld heeft;
f. De mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan;
g. Eventuele aanbevelingen van de klachtbehandelaar;
3. De klachtbehandelaar stuurt iedere uitspraak over een klacht aan:
a. De klager;
b. De aangeklaagde;
c. Het bestuur;
6. De klachtbehandelaar doet binnen zes weken na ontvangst van de klacht uitspraak
7. Bij dreigende overschrijding van dit termijn informeert de klachtbehandelaar de klager, de
aangeklaagde en het bestuur hierover schriftelijk met vermelding van de redenen en van de
eenmalige verlening van maximaal vier weken waarbinnen zij alsnog een uitspraak tegemoet
kunnen zien.

Artikel 17

Oordeel bestuur

1. Het bestuur deelt binnen een maand na dagtekening van de uitspraak van de
klachtbehandelaar over een klacht aan de klager, aan de aangeklaagde en aan de
klachtbehandelaar schriftelijk mee of hij naar aanleiding van die beslissing maatregelen zal
nemen en zo ja, welke;
2. Bij afwijking van deze termijn deelt het bestuur dit gemotiveerd mee aan de klager, de
aangeklaagde en de klachtbehandelaar. Het bestuur vermeldt daarbij de termijn waarbinnen
hij zijn standpunt alsnog aan hen kenbaar zal maken.

Artikel 18

Geheimhouding

De klachtbehandelaar en eenieder die bij een klachtenprocedure is betrokken zijn verplicht om
informatie die zij in het kader van de uitoefening van hun functie verkrijgen en waarvan zij het
vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, geheim te houden, behoudens
voor zover een wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht of uit hun taak bij de uitvoering van
de Wkkgz de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
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Artikel 19

Beroepsmogelijkheid

Indien de klager of de aangeklaagde het niet eens zijn bij de uitspraak van de klachtbehandelaar
kunnen zij dat bezwaar schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken bij de klachtbehandelaar. Deze zal
binnen zes weken op dit bezwaar reageren.
Indien dit eveneens niet tot een oplossing leidt kan de klacht als een geschil worden voorgelegd bij
de Geschillencommissie Zorg.

Artikel 20

Archivering en bewaartermijn klachtendossier

1. De klachtbehandelaar bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht in een dossier.
Een dossier wordt maximaal twee jaar bewaard. De Stichting is bevoegd de bewaartermijn
van een dossier te verlengen;
2. Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de persoon
bewaard.

Artikel 21

Openbaar of gesloten zitting

Alle zittingen van de klachtbehandelaar, zowel ten tijde van het onderzoek als bij de behandeling van
de klacht door de klachtbehandelaar, zijn niet openbaar.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen
Artikel 22

Kosten

1. Voor de behandeling van klachten via de vertrouwenspersoon, klachtbehandelaar en
klachtenfunctionaris worden geen kosten in rekening gebracht aan de klager of de
aangeklaagde;
2. Er worden wel kosten in rekening gebracht voor de behandeling van klachten via de
Geschillencommissie Zorg, zie artikel 23 lid 5.

Artikel 23

Geschillencommissie Zorg Algemeen

1. Indien een geschil mede door een vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris of een
klachtbehandelaar niet tot een oplossing hebben kunnen komen, kan de
klager/aangeklaagde dit voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg;
2. Bekijk eerst op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachten-wel-of-nietbehandelen/ of ze uw klacht in behandeling nemen;
3. Het voorleggen dient binnen 12 maanden nadat de klacht bij de Stichting
Stadskamer/Zorgkamer is ingediend;
4. Hiervoor dient de klager/aangeklaagde of de organisatie het geschil voor te leggen aan
Geschillencommissie Zorg Algemeen;
5. Het klachtengeld bedraagt € 52,50. Bekijk de site in welke gevallen u uw geld terugkrijgt en
wanneer niet;
6. Het document “hoe werkt de geschillencommissie zorg?’ is toegevoegd als bijlage 3;
7. Het Reglement Geschillencommissie Zorg Algemeen is toegevoegd als bijlage 4.
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Artikel 24

Privacy

1. De klager zal bij het indienen van de klacht zich bekend moeten maken en persoonsgegevens
die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de klacht door moeten geven aan de
persoon/organisatie die de klacht gaat behandelen;
2. Deze gegevens worden gezien als bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG;
3. De klager geeft de behandelaar van de klacht met het indienen van de klacht toestemming,
de voor de klacht noodzakelijke persoonsgegevens, te mogen gebruiken;
4. Na afhandeling van de klacht worden alle bijzondere persoonsgegevens door de behandelaar
van de klacht vernietigd. Een uitzondering wordt gemaakt voor het dossier dat voor controle
moet worden bewaard. Dit wordt op een veilige manier bewaard.

Artikel 25

Jaarverslag

1. De klachtbehandelaren brengen jaarlijks voor 31 december van het kalenderjaar volgend op
het verslagjaar een geanonimiseerd verslag uit van haar werkzaamheden aan het bestuur.
Daarin beschrijft de klachtbehandelaar het aantal en de aard van de door behandelaar
behandelde klachten en de strekking van de oordelen en aanbevelingen van de
klachtbehandelaar;
2. Het bestuur geeft kort in het jaarverslag aan wat de doelstellingen, inspanningen en
resultaten ten aanzien van de klachten zijn en de wijze waarop de organisatie is omgegaan
met de klacht(en).

Artikel 26

Wijze van openbaarmaking klachtenreglement

1. De Stadskamerraad zal het reglement bekijken en een negatief of positief advies geven;
2. Het bestuur maakt dit reglement, binnen veertien dagen nadat deze is vastgesteld, openbaar
op een wijze die gebruikelijk is voor de Stichting Stadskamer/Zorgkamer, onder vermelding
van het adres waar een klacht kan worden ingediend.

Artikel 27

Onvoorziene omstandigheden

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 28

Vaststelling en wijziging reglement

1. Deze reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur;
2. Voorgenomen besluiten tot vaststelling of wijziging van deze reglement legt het bestuur ter
advisering voor aan de Stadskamerraad.
Het reglement is van kracht met ingang van 29 juni 2020.
Een positief advies van de Stadskamerraad en mede daardoor vastgesteld door het bestuur op 29
juni 2020.
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Bijlage 1

Klachtenformulier
Algemene gegevens
Naam en achternaam
Adres
Postcode en plaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
Positie binnen de Stichting

(Ex-) Medewerker/ Vrijwilliger/ Coach/Activiteitenbegeleider/ Bestuurslid/
Inbrenger/ Afnemer/ Exploitant/ Verkoper/ Deelnemer

Klachtgegevens
Datum voorval klacht
Tijdstip (schatting)
Locatie van het voorval
De beklaagde(n)
Beschrijving klacht

Heeft u meer ruimte nodig? Stuur dan een bijlage mee.

Hebt u meer ruimte nodig? Stuur dan een bijlage mee.
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Is er geprobeerd de klacht
informeel af te handelen?

Mogelijke oplossing

Heeft u meer ruimte nodig? Stuur dan een bijlage mee.

Ondertekening
Datum
Handtekening
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Bijlage 2

Protocol
Ongewenste Omgangsvormen
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Inleiding
In dit protocol staat beschreven hoe omgegaan dient te worden met ongewenste omgangsvormen.
Wat zijn ongewenste omgangsvormen, welk beleid heeft Stichting Stadskamer/Zorgkamer hierop,
welke gedragscode heeft Stichting Stadskamer/Zorgkamer hierop en wie kan benaderd worden
wanneer ongewenste omgangsvormen plaatsvinden. Stichting Stadskamer/Zorgkamer streeft naar
een gezond en prettig werkklimaat voor al zijn werknemers. Onder werknemers worden alle mensen
met een contract bedoeld. Zowel beroepskrachten met een arbeidsovereenkomst als
vrijwilligerscontracten.

Ongewenste omgangsvormen
Binnen een organisatie zijn er 4 vormen van ongewenste omgangsvormen. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen interne en externe ongewenste omgangsvormen. Onder externe
ongewenste omgangsvormen vallen omgangsvormen vanuit onze deelnemers en
samenwerkingspartners. Interne ongewenste omgangsvormen zijn ongewenste omgangsvormen van
vrijwilligers en beroepskrachten naar elkaar.

Agressie en geweld. Het fysiek of (non-)verbaal lastiggevallen, bedreigd of aangevallen worden

door een vrijwilliger of collega. Onder verbale agressie kan vallen: uitschelden, schreeuwen of zeer
fel in discussie gaan. Onder non-verbale agressie kan vallen: provocatie, agressieve
gebaren/lichaamstaal. Onder fysieke agressie kan vallen: schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen
of beroven. Daarnaast bestaat er ook nog psychische agressie: iemand verbaal of schriftelijk
bedreigen, chanteren of vernederen.

Seksuele intimidatie. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: Elke vorm van verbaal en non-

verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid
van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige,
beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Deze definitie staat in de
Arbowet, maar ook in de wet Gelijke behandeling van mannen en vrouwen (art. 1a, derde lid) en het
Burgerlijk Wetboek (art. 646, achtste lid van boek 7).

Discriminatie. Onder discriminatie in de uitoefening van het beroep of bedrijf valt onder meer:
discrimineren wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, geaardheid.

Pesten. Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden: grapjes maken ten koste van een ander,

vervelende opmerkingen maken, beledigen, schelden, openlijk terecht wijzen, negeren, sociaal
isoleren, gebaren maken, roddelen, kritiek uiten op iemands persoonlijke leven en het beschadigen
van eigendommen.

Beleid
Wetgeving. In artikel 3 van de Arbowet staat dat er in een organisatiebeleid moet zijn op

psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Een organisatie is verplicht dit in de RI&E op te nemen. Niet
verplichte maar handige tools hierbinnen zijn: een gedragscode. Voorlichting en training geven aan
beroepskrachten en vrijwilligers, Registratie van incidenten, opvang naar incidenten, aanwezigheid
van een klokkenluidersregeling, en het aanstellen van vertrouwenspersonen.

Beleid Stichting Stadskamer/Zorgkamer. Binnen Stichting Stadskamer/Zorgkamer streven we

naar een gezond werkklimaat. We hebben een platte organisatiestructuur waardoor
beroepskrachten en vrijwilligers zich erg betrokken en verantwoordelijk voelen. Er is een groot
gevoel van gelijkwaardigheid en dit stralen we ook uit. Het kan voorkomen dat er meningsverschillen
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zijn in de uitvoering van het werk. Dit kan positief zijn en brengt verandering. Het kan echter ook zijn
dat dit ervoor zorgt dat samenwerking een grotere uitdaging vormt. De kans op ongewenste
omgangsvormen neemt dan toe. Deze worden over het algemeen direct bespreekbaar gemaakt.
Echter in uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat dit niet gebeurt of onvoldoende effect heeft. In deze
gevallen hebben we een drietal vertrouwenspersonen opgeleid die dan ondersteuning bieden.
Voorwaarden voor het goed functioneren van een vertrouwenspersoon binnen Stichting
Stadskamer/Zorgkamer:
• Naar schatting een arbeidsbelasting van 50 uur per jaar verdeeld over 3 personen;
• Directe benaderbaarheid. Waar nodig mag de vertrouwenspersoon zich hiervoor vrij plannen
en heeft hij of zij voorrang op het inzetten van een flexmedewerker indien nodig;
• Stichting Stadskamer/Zorgkamer stelt drie interne vertrouwenspersonen aan. Het team
bestaat zowel uit mannen als vrouwen. Deze vertrouwenspersonen zijn werknemers van
Stichting Stadskamer/Zorgkamer (het team bestaat in ieder geval niet uit medewerkers die
werkzaam zijn binnen P&O, of personen die lid zijn van de Raad van Bestuur of van Raad van
Toezicht);
• Het staat een vertrouwenspersoon vrij om een kwestie door te verwijzen indien deze
vertrouwenspersoon om de één of andere reden van oordeel is dat de betrokkenheid bij de
klacht de taakuitoefening van vertrouwenspersoon in de weg kan staan;
• Indien de interne vertrouwenspersonen niet in staat zijn de klacht op juiste wijze af te
handelen, zal de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
• Een goed functionerend klachtenafhandelingssysteem en klokkenluidersregeling.

Vertrouwenspersonen
Een vertrouwenspersoon wordt voor de duur van twee jaren benoemd door de Raad van Bestuur na
overleg met de Medezeggenschapsraad. Ontheffing van de taak van de vertrouwenspersoon
geschiedt eveneens door de Raad van Bestuur na overleg met de Medezeggenschapsraad.
In de eerste plaats is het wenselijk dat er gebruik gemaakt wordt van een interne
vertrouwenspersoon. Mocht er om een persoonlijke reden liever gebruik gemaakt worden van de
externe vertrouwenspersoon is dit mogelijk. De externe vertrouwenspersoon is alleen te benaderen
door beroepskrachten. Vrijwilligers mogen gebruik maken van de interne vertrouwenspersonen.

Aangestelde vertrouwenspersonen 2019-2020
Interne vertrouwenspersonen
Naam:
Stefanie Veekens
Ceril Katuin
Mark Vet

Beschikbaarheid:
Maandag: 08.30-12.30
Woensdag: 08.30-16.30
Donderdag: 08.30-16.30
Maandag: 12.30-16.30
Dinsdag: 08.30-12.30
Donderdag: 08.30-16.30
Ma t/m vrijdag: 08.30-16.30
Di t/m donderdag op afspraak
van 08.30-16.30

Contactgegevens:
Tel: 06-29501626
E-mail: s.veekens@stadskamer.com
Tel: 06-13407776
E-mail: c.katuin@stadskamer.com
Tel: 06-57491611
E-mail: m.vet@stadskamer.com

Externe vertrouwenspersoon (Alleen voor beroepskrachten)
Naam:
Chris Nijskens

Beschikbaarheid:
-

Contactgegevens:
Tel: 06-50504605
E-mail: info@lavuelta.nu
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Functie vertrouwenspersonen
De hoofdtaken van een vertrouwenspersoon zijn onder te verdelen in drie categorieën. Elk met zijn
eigen fasen (Goosen, 2011).

Opvang en begeleiding

Informele fase: Een klager neemt het initiatief om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon.
1. Opvang, De rol van de vertrouwenspersoon is het aanhoren van de klacht en het garanderen
van vertrouwelijkheid.
2. Begeleiding, In de vorm van begeleiding, ondersteunt de vertrouwenspersoon de klager door
samen te exploreren naar een informele oplossing. De vertrouwenspersoon waakt ervoor om
zelf geen waardeoordeel te vellen over de inhoud van de ingediende klacht.
Pre juridische fase: In deze fase wordt gekeken of er een onpartijdige derde kan worden gevonden
om te bemiddelen.
3. Analyseren, Aard van het probleem onderzoeken, voor- en nadelen van verschillende
oplostrajecten afwegen. Korte- en lange termijn oplossingen afwegen en het schetsen van
gevolgen door de mogelijke stappen (gericht op het vinden van een zo optimaal mogelijke
oplossing en om herhaling te voorkomen). Dit alles samen met de klager.
4. Verwijzen, naar analyse en behoefte klager verwijzen naar psychotherapeutische hulp,
juridische hulp, maatschappelijk werk of vertrouwensinspecteur.
5. Informele oplossingen, Bewerkstelligen dat een regisseur intervenieert in een conflict of
verwijzen naar een mediator.
Formele fase: In deze fase komt de klokkenluidersregeling in zicht. In deze fase is het juridisch kader
erg belangrijk. Deze fase bestaat uit onderzoek en waarheidsbevinding. Dit is aan de Raad van
Bestuur om te onderzoeken. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het
functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, wordt dit onderzoek in afwijking
van de vorige zin gedaan door de Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting
Stadskamer/Zorgkamer. De klager kan de vertrouwenspersoon verzoeken om ondersteuning en
informatie. De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding.
6. Formele oplossingen, De vertrouwenspersoon verwijst de klager/melder naar Raad van
Bestuur. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het
handelen van de Raad van Bestuur betreft, verwijst de vertrouwenspersoon in afwijking van
de vorige zin naar de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting
Stadskamer/Zorgkamer. De vertrouwenspersoon begeleid de klager/melder tijdens de
procedure of fungeert als tussenpersoon als hij/zij anoniem wil blijven.
7. Nazorg, Stichting de Stadskamer/Zorgkamer zorgt ervoor dat de klager geen benadeling
ondervindt van het feit dat hij/zij geklaagd heeft.

Voorlichten en informeren

Voorlichten, Stichting de Stadskamer/Zorgkamer informeert beroepskrachten en vrijwilligers over de
werkwijze van de vertrouwenspersoon op het gebied van opvangen, begeleiden (ook juridisch) en
hoe de vertrouwenspersoon kan worden benaderd.
Informeren, Stichting de Stadskamer/Zorgkamer maakt een jaarverslag. Informeert resultaten en
knelpunten aan de Raad van Bestuur en aan de Medezeggenschapsraad.
Introduceren, de vertrouwenspersoon stelt zich persoonlijk voor bij alle beroepskrachten en
vrijwilligers.
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Presenteren, de vertrouwenspersoon presenteert zich waar mogelijk in de Binnenkrant, op intranet,
in het smoelenboek en op de website.

Adviseren en signaleren

Adviseren, De vertrouwenspersoon adviseert de Raad van Bestuur over knelpunten in het beleid
gericht op ongewenste omgangsvormen.
Signaleren, De vertrouwenspersoon adviseert de Raad van Bestuur over de knelpunten op basis van
de klachten en meldingen.

Plaats in de organisatie
Een vertrouwenspersoon legt alleen verantwoording af aan de Raad van Bestuur en aan de
Medezeggenschapsraad. De Raad van Bestuur kan de vertrouwenspersoon verder geen instructies
geven voor de uitoefening van zijn/haar taak. Uiteraard bestaat wel te allen tijde op verzoek van de
vertrouwenspersoon of van de Raad van Bestuur de mogelijkheid tot informatief overleg.
Indien een vertrouwenspersoon niet beantwoordt aan de eisen die met betrekking tot
vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en onafhankelijkheid aan hem/haar mogen worden gesteld, kan de
Raad van Bestuur hem/haar ter verantwoording roepen en zo nodig van zijn/haar taak ontheffen. De
directie zorgt voor voldoende faciliteiten voor de vertrouwenspersoon om de taak naar behoren te
kunnen uitvoeren. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat personeelsleden, vrijwilligers, deelnemers
en cliënten bekend (kunnen) zijn met de contactgegevens van de vertrouwenspersonen.

Bevoegdheden vertrouwenspersonen
Een vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke functie binnen Stichting Stadskamer/zorgkamer.
Het is van groot belang om te weten welke bevoegdheden de vertrouwenspersoon heeft:
• Gesprekken voeren met de klager. Dit gebeurt doorgaans buiten de locaties, omdat we in
Stichting Stadskamer/Zorgkamer geen goede privacy plekken hebben.
• Gesprekken voeren met anderen met toestemming van de klager
• Bevoegd om deskundigen te raadplegen
• Rechtstreeks toegang hebben (leden van) de Raad van Bestuur en (leden van) Raad van
Toezicht
• Het geven van beleidsadviezen t.a.v. ongewenste omgangsvormen
• Doorverwijzen naar andere vertrouwenspersonen
• Recht op geheimhouding

Geheimhoudingsplicht
Een klager moet weten dat een gesprek met de vertrouwenspersoon altijd vertrouwelijk is en dat
deze een geheimhoudingsplicht heeft. Aan deze geheimhoudingsplicht zit logischerwijs een
geheimhoudingsrecht voor de vertrouwenspersoon verbonden. In beginsel kan zowel binnen als
buiten de organisatie niemand het geheimhoudingsrecht doorbreken. Dit is ook wettelijk vastgelegd
in het Wetboek van Strafrecht in artikel 272. Een vertrouwenspersoon hoeft zich nooit gedwongen te
voelen om vertrouwelijke informatie prijs te hoeven geven. Een aantal uitzonderingen daargelaten.
Een vertrouwenspersoon moet bijvoorbeeld wel antwoord geven op vragen van
opsporingsambtenaren van de politie, justitie en de rechter.

Rapportage
•

Tenminste één keer per jaar brengt de vertrouwenspersoon schriftelijk aan de Raad van
Bestuur verslag uit van zijn/haar werkzaamheden. In dit verslag wordt elk jaar zoveel
mogelijk op eenzelfde wijze over ingediende klachten gerapporteerd aan de hand van de
vastgestelde jaarrapportage. Ook wordt hierin gerapporteerd over de knelpunten die hij/zij
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•

•

in zijn/haar functioneren heeft ondervonden. Uiteraard mogen individuele kwesties in dit
verslag niet als zodanig herkenbaar zijn. Met andere woorden: niet herleidbaar zijn tot de
persoon van de melder/klager.
Dit verslag wordt binnen drie maanden door de Raad van Bestuur ter informatie
toegezonden aan de Medezeggenschapsraad. Indien de aard en omvang van de
gesignaleerde problemen daartoe aanleiding geeft, overlegt de Raad van Bestuur met
genoemde orgaan over eventueel te nemen maatregelen.
Eenmaal per twee jaar spreekt de Raad van Bestuur met de Medezeggenschapsraad over
voortzetting en/of wijziging van de functie van vertrouwenspersoon bij Stichting
Stadskamer/Zorgkamer.

Behandeling van klachten
De vertrouwenspersoon is bekend met de klokkenluidersregeling en het reglement. De
vertrouwenspersoon ondersteunt de klager met het doorlopen van dit reglement. Hij of zij is ook
verantwoordelijk voor de nazorg.

Kwalificatie-eisen vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon wordt geselecteerd op basis van onderstaande eisen:
• Mbo-werkniveau, hbo-denkniveau
• Daarnaast een cursus tot vertrouwenspersoon van minimaal 1 dag
De vertrouwenspersoon heeft onderstaande kennis:
• Materiedeskundigheid
• Kennis van menselijk interactie
• Sociale kaart, bij voorkeur ook contacten met hulpverleningsinstanties
• Kennis van de interne bedrijfsstructuur en de interne procedures
• Kennis van externe juridische mogelijkheden en/of juridische contacten
• Kennis van en begrip hebben voor mensen met diverse culturele achtergronden
• Methodische kennis van het geven van voorlichting
De vertrouwenspersoon heeft onderstaande vaardigheden:
• Communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
• Het kunnen ontwikkelen en implementeren van beleid
• Inzicht in eigen handelen (vermogen tot introspectie)
• Adviesvaardigheden
• Een onafhankelijke opstelling
• Vaardig in gespreksvoering o.a. vragen kunnen en durven stellen
• Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
De vertrouwenspersoon voldoet aan de onderstaande persoonlijke kwaliteiten:
• Affiniteit met het onderwerp
• Toegankelijkheid voor iedereen binnen de organisatie
• Empathisch vermogen
• Geduld en het vermogen tot luisteren
• Levenservaring en integriteit
• Een evenwichtige persoonlijkheid
• Afstand kunnen houden tot de casuïstiek
• Bereidheid tot intervisie
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Bijlage 3

HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE ZORG?
1. Inleiding
Als u een geschil heeft met uw zorgaanbieder en u komt
er samen niet uit, kunt u de hulp inroepen van de
Geschillencommissie Zorg.
In deze brochure staat in hoofdlijnen hoe dat werkt. Alle
regels staan in een reglement, dat wij u op aanvraag
gratis toesturen. U kunt het ook lezen op
www.degeschillencommissiezorg.nl.
2. Altijd eerst zelf proberen
Voordat u een geschil aan de Commissie kunt
voorleggen, moet u altijd – zo snel mogelijk –
eerst zelf proberen het probleem met de zorgaanbieder
op te lossen. Helpt een telefoontje niet, stuur hem dan
een brief. De zorgaanbieder kan u doorverwijzen naar de
klachtenfunctionaris.
3. De procedure
Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen
bij de Geschillencommissie Zorg. Vul het
vragenformulier in en stuur het naar ons toe. Hiermee
geeft u aan dat u wilt dat de Commissie uw zaak
behandelt en dat u zich aan de uitspraak van de
Commissie zult houden.
U kunt kopieën van alle belangrijke stukken
aan het dossier toevoegen. Op het vragenformulier geeft
u aan of u uw klacht mondeling wilt toelichten voor de
Commissie. Als u dat wilt, laten wij u weten wanneer
u tijdens de zitting uw klacht kunt toelichten.
Wilt u dat niet? Dan vragen wij de zorgaanbieder
of hij ook geen zitting wil. Willen beide partijen geen
zitting? Dan roepen wij u in beginsel niet op en krijgt u
de uitspraak toegezonden.

Na het invullen van het vragenformulier, vragen
wij u het klachtengeld te betalen. Het klachtengeld is
€ 52,50. Hierop uitgezonderd zijn Defensie
Geneeskundige Zorg (geen) en Ziekenhuizen
(klachtengeld tussen de € 52,50 en € 127,50).
Andere kosten hoeft u ons niet te betalen. De
zorgaanbieder moet u het klachtengeld (deels)
vergoeden als u (deels) gelijk krijgt van de
Commissie.
Schakelt u rechtshulp in? Dan moet u die kosten
in beginsel zelf betalen.
Heeft u een factuur van de zorgaanbieder niet
betaald? Maak dit bedrag dan aan de Commissie
over. De Commissie neemt dit bedrag in ‘depot’ en
bepaalt bij de uitspraak wie het geld krijgt. U hoeft niet
altijd een bedrag in depot te storten. Of u dit moet doen,
staat in het reglement van de geschillencommissie die uw
klacht behandelt.
De zorgaanbieder krijgt een kopie van uw
vragenformulier en de andere stukken toegestuurd.
Hij geeft daarna zijn mening over de klacht. U krijgt een
kopie van de reactie van de zorgaanbieder.
Het kan zijn dat de zorgaanbieder de klacht
toch nog samen met u wil oplossen. Komt u er alsnog
samen uit? Dan stopt de behandeling van uw klacht bij
de Commissie. U krijgt het klachtengeld dat u heeft
betaald niet terug van de Commissie.
Doet de andere partij geen aanbod of accepteert u het
aanbod niet? Dan doet de Commissie een uitspraak. Als
u of de zorgaanbieder een zitting wil, hoort u wanneer de
zitting is. De zittingen van de Commissie vinden
regionaal plaats.
De Commissie kijkt naar wat zij redelijk en
billijk vindt om de klacht op te lossen.
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Zo kan de Commissie bijvoorbeeld vinden dat u een
schadevergoeding moet krijgen. U dient wel
uw verzoek tot schadevergoeding te onderbouwen en
te specificeren. U krijgt de uitspraak toegezonden.
4. Welke geschillen kunt u indienen?
U kunt in beginsel alle geschillen over het uitvoeren
en het nakomen van de gesloten zorgovereenkomst
aan de Commissie voorleggen. Wanneer u een bedrag
van de zorgaanbieder verlangt, mag dat niet hoger zijn
dan € 25.000,--.
De Commissie kan uw klacht alleen behandelen
als de zorgaanbieder bij de Commissie is aangesloten.
Op www.degeschillencommissiezorg.nl kunt u
zien welke zorgaanbieders zijn aangesloten.
Kan de Commissie geen inhoudelijke uitspraak
doen? Dan krijgt u het klachtengeld – min € 27,50 –
terug. U kunt het geschil dan nog wel aan de gewone
rechter voorleggen. De Commissie kan geen
tuchtrechtelijke maatregelen treffen, zoals het berispen
van een arts.
5. Wie zitten er in de Geschillencommissie?

6. De uitspraak
Een uitspraak van de Commissie is bindend. U kunt niet
in beroep gaan. Beide partijen moeten zich aan de
uitspraak houden.
Doet een zorgaanbieder dat niet en heeft hij de uitspraak
niet binnen twee maanden aan de rechter voorgelegd?
Dan kunt u contact met ons opnemen over de
nakomingsgarantieregeling.
Als u of de zorgaanbieder de uitspraak onredelijk
vindt, kan de uitspraak worden voorgelegd aan de
gewone rechter. Dit moet binnen twee maanden na
verzending ervan gebeuren. Een rechter toetst de
beslissing alleen marginaal.
Dit betekent dat de rechter alleen kijkt of de uitspraak
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is. Voor zo’n procedure is meestal de
hulp van een advocaat nodig.
7. Vragen ?
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op
via telefoonnummer 070 - 310 53 80 of
info@degeschillencommissiezorg.nl
Wij helpen u graag verder.

De Commissie bestaat uit drie leden:
• een voorzitter aangezocht door de Stichting
Geschillencommissies voor consumentenzaken
(SGC);
• een lid voorgedragen door een patiënten- en/of
consumentenorganisatie;
• een lid voorgedragen door de
brancheorganisatie.
Een secretaris ondersteunt de Commissie.
1 juli 2018
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Bijlage 4
REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN
per 1 januari 2017

Begripsomschrijving
Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:
stichting
: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;
commissie
: de Geschillencommissie Zorg Algemeen, ingesteld en in stand
gehouden door de stichting;
zorgaanbieder : de zorgaanbieder die zich bij de stichting voor de behandeling van
geschillen door de commissie heeft laten registreren;
cliënt
: de natuurlijke persoon die een geschil heeft met een zorgaanbieder.
In de zin van dit reglement wordt daar tevens onder verstaan de
nabestaande van een overleden cliënt in de zin van de Wet, de
vertegenwoordiger van de cliënt in de zin van de Wet, alsmede de
stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, mits een
belang in geding is dat de stichting of vereniging volgens haar
statuten behartigt.
voorwaarden : de algemene voorwaarden van de zorgaanbieder.
Wet
: de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Stbl. 2015, 407.

Samenstelling en taak
Artikel 2.

1. De commissie bestaat uit een door de stichting te bepalen aantal onafhankelijke
leden: één of meer door de stichting aangezochte voorzitters en één of meer leden
die geacht kunnen worden het perspectief van cliënten te representeren en één of
meer leden die geacht kunnen worden het perspectief van zorgaanbieders te
representeren. Alle leden worden benoemd door het bestuur van de stichting. De
voorzitters dienen de hoedanigheid van meester in de rechten te hebben.
Aan de commissie wordt door het bestuur van de stichting een secretaris toegevoegd,
die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft. Het secretariaat van de
commissie wordt verzorgd door de stichting.
2. Aan de behandeling van geschillen nemen deel: een voorzitter, een lid dat geacht
kan worden het perspectief van cliënten te representeren en een lid dat geacht kan
worden het perspectief van zorgaanbieders te representeren. De commissie die het
geschil behandelt wordt samengesteld door het secretariaat zonder partijen daarin te
kennen. De leden die aan de behandeling van een geschil deelnemen bekleden geen
(neven)functie die het vormen van een onafhankelijk oordeel bemoeilijken.

Artikel 3.

1. De commissie heeft tot taak alle geschillen tussen cliënt en zorgaanbieder te
beslechten tot en met een totaalbedrag van € 25.000,--. De commissie doet dit door
in een dergelijk geschil een bindend advies uit te brengen of door een schikking
tussen partijen te bevorderen.
2. Een geschil kan door een cliënt aan de commissie worden voorgelegd indien:
a. is gehandeld in strijd met de interne klachtenregeling van de zorgaanbieder;
b. de klacht door de zorgaanbieder in onvoldoende mate is opgelost;
c. van de cliënt in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven
omstandigheden zijn klacht over een hem betreffende gedraging van de
zorgaanbieder in het kader van de zorgverlening bij de zorgaanbieder indient.
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Bevoegdheid
Artikel 4.

De commissie is bevoegd een aanhangig gemaakt geschil te behandelen, indien
partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te
onderwerpen.

Ontvankelijkheid
Artikel 5.

De commissie verklaart de cliënt in zijn geschil ambtshalve niet ontvankelijk:
a. indien het een geschil betreft over de niet-betaling van een factuur en daaraan
geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt;
b. indien het een geschil betreft waarover de cliënt of met inachtneming van artikel 6
lid 1 onder c de zorgaanbieder reeds bij de rechter een procedure aanhangig heeft
gemaakt of waarin de rechter reeds een uitspraak over de inhoud heeft gedaan;
c. indien tijdens de behandeling aannemelijk wordt, dat het totale financiële belang
meer bedraagt dan € 25.000,-- tenzij de cliënt bereid is te verklaren – op grond van
feiten en omstandigheden die hij redelijkerwijs kon weten tijdens de behandeling van
het geschil - zijn vordering te beperken tot € 25.000,-- en afstand te doen van het
meerdere.
d. indien en voor zover door een stichting of vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid in de zin van art. 1 een schadevergoeding wordt gevorderd.
e. Indien hij geen redelijk belang heeft bij een uitspraak van de commissie.

Artikel 6.

1. De commissie verklaart op verzoek van de zorgaanbieder - gedaan bij eerste
gelegenheid - de cliënt in zijn klacht niet ontvankelijk:
a. indien hij zijn klacht niet eerst bij de zorgaanbieder heeft ingediend, tenzij van de
cliënt in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven
omstandigheden zijn klacht eerst bij de zorgaanbieder indient;
b. indien hij zijn geschil niet binnen 12 maanden, na de datum waarop de cliënt de
klacht bij de zorgaanbieder indiende, bij de commissie aanhangig heeft gemaakt;
c. indien de zorgaanbieder aan de cliënt een termijn van vijf weken heeft gegeven om
het geschil bij de commissie aanhangig te maken en de cliënt van die mogelijkheid
geen gebruik heeft gemaakt. De zorgaanbieder dient daarbij aan te kondigen dat hij
na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de
gewone rechter voor te leggen.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder a en b, kan de
commissie besluiten het geschil toch in behandeling te nemen, indien de cliënt ter
zake van de niet naleving ervan naar het oordeel van de commissie redelijkerwijs
geen verwijt treft.
3. Voor zover voorwaarden van toepassing zijn die in voor de cliënt ongunstige zin
afwijken van hetgeen in lid 1 is bepaald, zal de commissie deze voorwaarden buiten
beschouwing laten.

De behandeling van geschillen
Artikel 7.

1. Partijen hebben het recht zich bij de behandeling van een geschil door derden te
laten bijstaan of vertegenwoordigen.
2. Het geschil dient aan de commissie schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden
gemaakt door middel van een door de commissie te verstrekken en door de cliënt in
te vullen vragenformulier, waarmee hij verklaart de door de commissie te wijzen
uitspraak als bindend te aanvaarden.
3. De cliënt dient er mee in te stemmen dat de zorgaanbieder alle naar het oordeel
van de zorgaanbieder relevante gegevens, inclusief medische en paramedische
behandelgegevens, aan de commissie verstrekt voor de behandeling van het geschil.
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Artikel 8.

1. Degene die een geschil aanhangig maakt, is een bedrag van € 52,50 aan
klachtengeld verschuldigd.
2. Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt door de commissie niet terugbetaald.
3. De zorgaanbieder is aan de stichting de kosten voor de behandeling van het geschil
verschuldigd.
4. De kosten voor de behandeling van het geschil dienen op eerste verzoek door de
zorgaanbieder te worden voldaan. De behandeling van het geschil zal geen verdere
voortgang vinden, dan nadat de zorgaanbieder de kosten ervoor heeft voldaan.

Artikel 9.

Indien de cliënt de betaling van de dienst en/of de zaak waarover het geschil gaat
geheel of gedeeltelijk achterwege heeft gelaten, dient de cliënt het nog openstaande
factuurbedrag bij de commissie te deponeren, tenzij partijen anderszins
overeenkomen. Over dit bedrag wordt geen rente vergoed.

Artikel 10.

Indien de cliënt niet binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek voldoet aan
het bepaalde in de artikelen 7 lid 2, 8 en 9 wordt het geschil niet in behandeling
genomen. De commissie kan de termijn van één maand bekorten of verlengen.

Artikel 11.

1. De commissie kan besluiten de behandeling van een geschil niet voort te zetten,
indien zij van oordeel is dat het onderwerp van geschil aan een onderzoek van een
deskundige dient te worden onderworpen en de cliënt zijn medewerking aan het
onderzoek weigert of anderszins, mede de kosten van het deskundigenonderzoek in
aanmerking nemend, het onderzoek naar het oordeel van de commissie niet mogelijk
is.
2. De commissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken in het
geval de zorgaanbieder failliet is verklaard, waarbij de behandeling weer voortgezet
wordt na verwijzing van de rechter naar de geschillencommissie op voet van art 122
FW. Als deze situatie zich voordoet, worden partijen geacht de commissie daarover te
informeren.
3. Indien de zorgaanbieder de kosten van de behandeling van geschillen niet betaald
heeft, kan de commissie besluiten om het geschil niet door te behandelen of de
behandeling te staken.

Artikel 12.

Wordt het geschil door de zorgaanbieder aanhangig gemaakt, dan wordt het geschil
slechts in behandeling genomen indien de cliënt daarmee instemt en voldoet aan het
bepaalde in artikel 7 lid 2 en 9, waarna het geschil vervolgens verder behandeld wordt
overeenkomstig de in dit reglement vastgelegde procedure voor het door de cliënt
aanhangig gemaakte geschil.

Artikel 13.

1. De commissie stelt de zorgaanbieder schriftelijk of elektronisch in kennis van het in
behandeling nemen van het geschil. Het standpunt van de cliënt wordt door de
commissie in afschrift schriftelijk of elektronisch aan de zorgaanbieder toegezonden.
De commissie stelt de zorgaanbieder gedurende één maand in de gelegenheid zijn
standpunt over het geschil schriftelijk of elektronisch aan de commissie kenbaar te
maken. De commissie kan de termijn van één maand bekorten of verlengen.
De commissie verzoekt de zorgaanbieder de daarvoor in aanmerking komende
medisch hulpverleners en/of andere bij de zorg betrokken perso(o)n(en) in kennis te
stellen van het geschil.
2. Het in het eerste lid bedoelde standpunt van de zorgaanbieder wordt door de
commissie in afschrift schriftelijk of elektronisch aan de cliënt toegezonden.
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Artikel 14.

1. Indien de commissie dit nodig acht of indien één of beide partij(en) hiertoe de
wens te kennen geven, worden zij schriftelijk of elektronisch opgeroepen teneinde
mondeling te worden gehoord. De commissie stelt plaats, dag en uur vast en stelt
partijen daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte.
2. Partijen kunnen getuigen of deskundigen meenemen en doen horen, tenzij een
goede procesorde zich daartegen verzet. De namen en adressen dienen uiterlijk een
week voor de zitting van de commissie schriftelijk of elektronisch aan haar te zijn
opgegeven.

Artikel 15.

1. De commissie kan indien zij dat noodzakelijk acht zelf inlichtingen inwinnen, onder
meer door het horen van getuigen of deskundigen, door het instellen van een
onderzoek of door het doen instellen van een onderzoek door één of meer door haar
aan te wijzen deskundigen. De commissie geeft daarvan schriftelijk of elektronisch
kennis aan partijen.
2. De noodzakelijke kosten voor het deskundigenonderzoek dienen op eerste verzoek
door de zorgaanbieder te worden voldaan. Het onderzoek vangt niet eerder aan, dan
nadat de zorgaanbieder de kosten voor het deskundigenonderzoek heeft voldaan.
3. De commissie verstrekt schriftelijk of elektronisch een afschrift van het
deskundigenrapport aan partijen, die daarop binnen twee weken schriftelijk of
elektronisch bij de commissie kunnen reageren. De commissie kan de termijn van
twee weken bekorten of verlengen.

Uitspraak
Artikel 16.

1. Na het beschikbaar zijn van alle daartoe naar het oordeel van de commissie
noodzakelijke gegevens wordt het geschil voorgelegd aan de commissie. De
commissie beslist het geschil naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de
regels van het recht, de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel
uitmakende voorwaarden.
De commissie beslist met meerderheid van stemmen. Het bindend advies wordt door
de voorzitter ondertekend en schriftelijk of elektronisch aan partijen medegedeeld.
2. Het bindend advies bevat, naast de beslissing, in elk geval:
a. de namen van de leden van de commissie;
b. de namen en woon-, c.q. vestigingsplaatsen van partijen;
c. de dagtekening van het bindend advies;
d. de motivering van de gegeven beslissing.

Artikel 17.

1. Met inachtneming van artikel 16 lid 1 doet de commissie uiterlijk binnen zes
maanden na de voorlegging van het geschil uitspraak.
2. In gevallen waarin dat, gelet op de aard van het geschil en de daarbij betrokken
belangen, aangewezen is te achten, doet de commissie in afwijking van lid 1 op korte
termijn uitspraak.
3. De commissie maakt de uitspraak elektronisch openbaar in zodanige vorm dat deze
niet tot individuele personen herleidbaar is.

Artikel 18.

1. De commissie doet uitspraak over haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van
partijen en het geheel of gedeeltelijk (on)gegrond zijn van de klacht.
De commissie kan voorts de navolgende beslissingen nemen:
- een door één van partijen te betalen (schade)vergoeding vaststellen;
- een betalingsverplichting vaststellen;
alsmede iedere andere beslissing, die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het
geschil.
2. De commissie kan de oplossing, die door de zorgaanbieder aan de cliënt werd
voorgesteld voordat deze het geschil bij de commissie aanhangig maakte, maar die
door de cliënt niet werd geaccepteerd, bindend in haar uitspraak opleggen onder
ongegrondverklaring van de klacht.
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Artikel 19.

Indien de partijen bij de mondelinge behandeling tot een schikking komen, zal de
commissie de inhoud daarvan in de vorm van een bindend advies vastleggen. Het
bepaalde in artikel 18 is in dat geval niet van toepassing.

Artikel 20.

1. Indien de klacht van de cliënt door de commissie geheel of gedeeltelijk gegrond
wordt bevonden, wordt in het bindend advies tevens bepaald, dat de zorgaanbieder
aan de cliënt het door deze ingevolge artikel 8 betaalde klachtengeld geheel of
gedeeltelijk moet vergoeden.
2. Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing indien de commissie de
klacht weliswaar ongegrond acht, maar van oordeel is dat het geschil desalniettemin
op goede gronden aanhangig is gemaakt.
3. Indien het geschil aanhangig is gemaakt door de zorgaanbieder en de klacht van de
cliënt door de commissie geheel of gedeeltelijk ongegrond wordt bevonden, wordt in
het bindend advies tevens bepaald, dat de cliënt aan de zorgaanbieder het bedrag
geheel of gedeeltelijk moet vergoeden dat hij ingevolge artikel 8 had moeten betalen
als hij zelf het geschil aanhangig had gemaakt.

Artikel 21.

Behoudens het bepaalde in artikel 20 komen de door partijen ter zake van de
behandeling van het geschil gemaakte kosten voor hun eigen rekening, tenzij de
commissie in bijzondere gevallen anders bepaalt. In een zodanig geval komen voor
vergoeding door de geheel of gedeeltelijk in het ongelijk gestelde partij slechts in
aanmerking de door de wederpartij in redelijkheid gemaakte kosten en wel tot een
maximum van vijfmaal het bedrag dat ingevolge artikel 8 lid 1, aan de commissie
verschuldigd is.

Artikel 22.

1. De voorzitter van de commissie kan uit eigen beweging of op een binnen twee
weken na de verzenddatum van het bindend advies door een partij schriftelijk of
elektronisch gedaan verzoek een kennelijk fout in het bindend advies herstellen, dan
wel – indien de gegevens genoemd in artikel 16 lid 2 onder a tot en met c onjuist zijn
vermeld – tot verbetering van die gegevens overgaan.
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt in afschrift schriftelijk of
elektronisch aan de wederpartij gezonden en schort de mogelijkheid van
tenuitvoerlegging van het bindend advies op, totdat op het verzoek is beslist.
3. De wederpartij wordt twee weken in de gelegenheid gesteld op het verzoek als
bedoeld in het eerste lid schriftelijk of elektronisch te reageren.
4. Herstel of verbetering geschiedt middels schriftelijke of elektronische mededeling
aan partijen.

Geheimhouding, wraking en verschoning
Artikel 23.

De leden van de commissie alsmede de aan de commissie verbonden
(plaatsvervangend) secretaris en medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht ten
aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het
geschil ter kennis zijn gekomen.

Artikel 24.

1. Elk van de leden van de commissie, die met de behandeling van het geschil belast
zijn, kan door één of door beide partijen in het geschil worden gewraakt indien
gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Wraking
kan worden gedaan uiterlijk binnen een week na de zitting waarop het geschil is
behandeld.
2. Een wrakingsverzoek dient schriftelijk of elektronisch en gemotiveerd ingediend te
worden. Tijdens een zitting kan het verzoek ook mondeling worden gedaan, maar
dient het verzoek vervolgens uiterlijk binnen een week na zitting schriftelijk of
elektronisch en gemotiveerd te worden ingediend. De behandeling van het geschil zal
worden aangehouden totdat op het verzoek door de wrakingscommissie is beslist.
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3. Een tijdig wrakingsverzoek wordt voorgelegd aan de wrakingscommissie van de
stichting. De wrakingscommissie neemt het verzoek tot wraking zo spoedig mogelijk in
behandeling. De procedure voor de behandeling van een wrakingsverzoek is
vastgelegd in het reglement van de wrakingscommissie van de stichting.
4. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in het eerste lid kan een lid
van de commissie zich ter zake van de behandeling van een geschil verschonen. Hij is
verplicht dit te doen, indien de beide overige leden van de commissie, die aan de
behandeling van het geschil zullen deelnemen, van oordeel zijn dat de bedoelde feiten
of omstandigheden zich te zijnen aanzien voordoen.
5. In geval van terechte wraking of verschoning wordt het betrokken lid (of leden)
vervangen door een ander lid (of leden) van de commissie.
6. Zodra partijen schriftelijk of elektronisch op de hoogte zijn gesteld van de beslissing
van de wrakingscommissie, zal de behandeling van het geschil zo spoedig mogelijk
worden voortgezet.
Slotbepalingen
Artikel 25.

1. Vernietiging van het bindend advies van de commissie kan uitsluitend plaatsvinden
door het ter toetsing voor te leggen aan de gewone rechter binnen twee maanden na
de verzending van de uitspraak aan partijen. De rechter zal het bindend advies
vernietigen, indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van
totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Door niet binnen voornoemde termijn de uitspraak
aan de gewone rechter ter toetsing voor te leggen, wordt de uitspraak onaantastbaar.
2. Indien het bindend advies van de commissie niet binnen twee maanden na
verzending ervan door de zorgaanbieder is nagekomen en niet ter toetsing aan de
gewone rechter is voorgelegd, kan de consument bij de Stichting een beroep doen op
de nakomingsgarantieregeling van de Stichting tot zekerheid voor de nakoming van
het bindend advies.

Artikel 26.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie met
inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid.
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