REGELING INTERNE KLACHTENBEMIDDELING
van
Vita Amstelland
Dr. W. Dreesweg 2
1185 VB Amstelveen

INLEIDING
Vita Amstelland heeft een klachtrechtreglement waarin de bepaling is opgenomen dat de
instelling een interne regeling met betrekking tot klachtenbemiddeling heeft, waarin bij
het ontstaan van een klacht geprobeerd wordt tot een bevredigende oplossing te komen.
De klager1 is vrij in zijn keus om deze informele weg al dan niet te bewandelen.
Bij aanvang van iedere hulp- en dienstverlening moet de cliënt op de hoogte worden
gesteld van de mogelijkheid tot, en de wijze waarop, indiening van een klacht bij de
instelling.
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Artikel 1
1.1 De Instelling: de stichting Vita Amstelland.
1.2 Bestuurder: het orgaan van de stichting als genoemd in 1.1., dat de hoogste
zeggenschap in de instelling heeft.
1.3 Klacht: een uiting van ongenoegen van (of namens) een cliënt over de wijze waarop
hij is behandeld door de instelling of door een medewerker van de instelling.
Het ongenoegen kan betrekking hebben op elk handelen of nalaten of het nemen van een
besluit dat gevolgen heeft voor de cliënt.
1.4.1 Cliënt: degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt
van hulp- of dienstverlening van de instelling.
1.4.2 Klager: een persoon of een groep van personen, in relatie staand tot de instelling,
die een klacht voorlegt of voorgelegd wil zien aan de klachtencommissie.
1.5 Medewerker: een persoon werkzaam in de instelling, zowel in dienst van als op
vrijwillige basis verbonden aan, inclusief personen die in de instelling (een deel van) hun
opleiding volgen, en onder verantwoordelijkheid van de instelling diensten verlenen aan
cliënten.
1.6 Klachtencommissie: een commissie die door de bestuurder van de instelling is
ingesteld om klachten van klagers te behandelen en daarover te adviseren aan de
bestuurder.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 2
De medewerkers van Vita Amstelland zijn aan het klachtrechtreglement van de instelling
onderworpen ter zake van enig handelen in strijd met de zorg die zoals medewerkers
horen te betrachten ten opzichte van cliënten wier belangen zij als zodanig behartigen of
behoren te behartigen en ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met het belang
van een behoorlijke dienstverlening.
Binnen Vita Amstelland wordt één klachtrechtreglement gehanteerd voor alle vormen van
hulp- en dienstverlening.
Artikel 3.1
1

Omwille van de leesbaarheid van het reglement is de mannelijke vorm gebruikt. Steeds worden echter zowel mannen
als vrouwen bedoeld.

Voorafgaande aan de indiening van een formele klacht vindt, maximaal twee weken na
het melden van een klacht, een poging tot klachtbemiddeling plaats tussen de klager en
Vita Amstelland. Deze bemiddeling beoogt een gesprek over de klacht mogelijk te
maken, waarin voor de klager een bevredigende oplossing wordt gezocht.
Artikel 3.2.
Het recht tot het indienen van een klacht vervalt twee jaar nadat de klager kennis heeft
genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de gebeurtenis of de
omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft.
Artikel 4.1
De klager wordt uitgenodigd voor een gesprek met een verantwoordelijke
leidinggevende. Deze overweegt of de medewerker waarop de klacht betrekking heeft
daarbij aanwezig zal zijn.
Artikel 4.2
Bij klachten over de bestuurder wordt een zelfde procedure als genoemd in artikel 4.2
gevolgd in het bijzijn van één of meer leden van de raad van toezicht van de instelling.
Artikel 5
Van deze klachtenbemiddeling zijn uitgesloten:
a. klachten welke een schadevergoeding van de instelling beogen;
b. klachten welke een strafrechtelijke vervolging beogen.
Artikel 6
Indien de interne klachtenbemiddeling een voor de klager onvoldoende bevredigend
resultaat oplevert, wordt door de voor afhandeling verantwoordelijke aan de cliënt
schriftelijk kenbaar gemaakt dat een formele klacht kan worden ingediend bij de
klachtencommissie.
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