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KLACHTENREGELING DE WIJNBERG 

 
Vooraf 
Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt.  
We vinden het belangrijk dat deze zaken in eerste instantie besproken worden met de direct 
betrokkene(n). Indien het niet lukt om het probleem af te handelen, kan er contact opgenomen worden 
met de locatieleider. De externe vertrouwenspersoon kan in deze fase benaderd worden. Hij wijst de 
weg, kan adviseren en bemiddelen of kan helpen bij het indienen van een klacht bij de externe 
klachtencommissie. De vertrouwenspersoon van de Wijnberg is dhr. Clark en is te bereiken via 
info@pasme.info. 
 
Artikelen Klachtenregeling 

  

Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. Bevoegd gezag: het orgaan dat in eerste instantie dan wel daartoe gemandateerd bevoegd is tot 

afdoening van een klacht met betrekking tot ongewenst gedrag;  

b. Commissie: de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag; 

c. Ongewenst gedrag: gedrag dat valt binnen de begrippen discriminatie, (seksuele) intimidatie zoals 

verwoord in artikel 1, 1 a en 2 van de Algemene wet gelijke behandeling en agressie geweld en 

pesten zoals bedoeld in de Arbowet artikel 3 lid 2 jo. artikel 1 lid 3 sub e en f;  

d. Klacht: een door de klager ondertekend en van naam- en adresgegevens voorzien geschrift 

waarin het door hem ervaren ongewenste gedrag, onjuiste bejegening of ander soortig gedrag die 

door de klager als niet prettig wordt ervaren, staat omschreven;  

e. Klager: een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest in deze organisatie of een 

ouder/verzorger van een cliënt en een klacht over ongewenst gedrag indient;  

f. Aangeklaagde: een persoon die werkzaam is in deze organisatie of werkzaam is geweest (tot een 

jaar na uitdiensttreding van De Wijnberg) en over wiens gedrag geklaagd wordt;  

g. Informant: degene die namens het bevoegd gezag informatie verstrekt aan de commissie;  

h. Getuigen: andere dan onder e, f en g genoemde personen die door de commissie worden 

verzocht informatie te verstrekken. 

 

Artikel 2. Taakstelling en samenstelling van de commissie  

1. De commissie heeft tot taak een klacht te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan het 

bevoegd gezag.  

2. Voor de samenstelling van de commissie maakt de Wijnberg gebruik van onafhankelijke 

commissieleden via www.deexterneklachtencommissie.nl.  

3. Uit de commissie worden door de voorzitter van de commissie drie leden aangewezen om een 

klacht te onderzoeken, waaronder een (plaatsvervangend) voorzitter.  

4. Deze leden beslissen bij gewone meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.  

5. Een lid wordt vervangen als deze direct of indirect betrokken is geweest bij enige vorm van 

ongewenst gedrag waarover de klacht is ingediend dan wel een persoonlijk belang heeft bij de 

afhandeling van de klacht.  

6. Benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter, overige leden en hun plaatsvervangers 

geschiedt door de directie van De Wijnberg.  

7. De voorzitter, overige leden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor de periode van het 

proces van de klacht. Zij komen voor herbenoeming in aanmerking voor een volgende klacht. 

  

Artikel 3. Secretaris en administratie  

1. De voorzitter van het college wijst na overleg met de voorzitter van de commissie een secretaris 

aan.  

  

Artikel 4. Indienen van de klacht  

1. De klager dient de klacht in per brief en verstuurd deze naar – o.v.v. ‘persoonlijk’: 

Onderwijsstichting de Wijnberg 

mailto:info@pasme.info
http://www.deexterneklachtencommissie.nl/
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Postbus 242 

5900 AE  Venlo 

2. De klacht wordt doorgestuurd naar de commissie.  

3. De klager vermeldt in de klacht zo mogelijk de datum, tijd, plaats van het ongewenst gedrag, 

de onjuiste bejegening of ander soortig gedrag die door de klager als niet prettig wordt 

ervaren, de omstandigheden, de namen van aangeklaagde en eventuele getuigen, alsmede 

de stappen die hij reeds heeft ondernomen.  

4. De commissie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager en stelt hem op de hoogte 

van de termijnen en de wijze van afdoening van de klacht. Tevens informeert de commissie 

het bevoegd gezag binnen twee weken, dat een klacht is ontvangen.  

  

Artikel 5. In behandeling nemen van de klacht  

1. Het bevoegd gezag verstrekt op verzoek alle op de klacht betrekking hebbende gegevens, 

waaronder de klachtenregeling van de aangesloten organisatie, de contact- en 

functiegegevens van klager en aangeklaagde en een overzicht van de reeds geproduceerde 

stukken met betrekking tot de klacht,  

2. De commissie neemt een klacht niet in behandeling indien verplichte stappen uit de 

klachtenprocedure van de betreffende aangesloten organisatie niet zijn doorlopen.  

3. De commissie verklaart de klacht niet ontvankelijk indien deze niet valt binnen de 

begripsbepalingen van artikel 1 c, e en f van deze regeling,  

4. Ingeval lid 2 van toepassing is brengt de commissie klager- en in geval lid 3 van toepassing is 

klager en het bevoegd gezag binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk op de 

hoogte van het niet in behandeling nemen (lid 2) of de niet ontvankelijkheid (lid 3) van de 

klacht.  

5. De commissie kan de klacht voorts niet in behandeling nemen indien:  

a. de klacht niet binnen een redelijke termijn nadat het ongewenste gedrag 

heeft plaatsgevonden aan de commissie is voorgelegd;  

b. er sprake is van een uitzondering als bedoeld in artikel 9:8 lid 1 en 2 Awb;  

c. wanneer niet in voldoende mate voldaan is aan het bepaalde in artikel 4 lid 2.  

Artikel 6. Onderzoek naar de klacht  

1. Indien de commissie dit voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk acht stelt zij een 

onderzoek in.  

2. Ten behoeve van het onderzoek is de commissie bevoegd bij het bevoegd gezag alle 

inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van haar advies nodig acht. Het bevoegd 

gezag verschaft de commissie de gevraagde inlichtingen en stelt de commissie desgevraagd 

in de gelegenheid de werkomgeving te aanschouwen.  

3. Het bevoegd gezag stelt personen werkzaam binnen de aangesloten organisatie in de 

gelegenheid te worden gehoord.  

4. Personen als bedoeld in lid 3 die door de commissie worden opgeroepen, zijn verplicht te 

verschijnen.  

5. De commissie kan het bevoegd gezag adviseren tussentijdse maatregelen te nemen indien 

en voor zover dit in het belang is van het onderzoek of van de positie van de in het onderzoek 

betrokken personen.  

6. 6  De commissie kan op verzoek van klager en op door klager te motiveren gronden de 

behandeling van de klacht voor een periode van ten hoogste twee maanden opschorten.  

  

Artikel 7. Horen  

1. Alvorens een advies uit te brengen stelt de commissie de klager, de aangeklaagde en zo 

nodig de informant en getuigen in de gelegenheid om te worden gehoord. De commissie kan 

het horen opdragen aan de voorzitter of een ander lid van de commissie of aan beiden.  

2. Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is.  

3. De zittingen van de commissie zijn niet openbaar.  

4. Van het horen wordt een verslag gemaakt.  

5. De zittingen vinden zoveel mogelijk plaats op een voor partijen goed bereikbare locatie die 

voldoende rust en discretie biedt aan alle betrokkenen.  



   

Vastgesteld 30 juni 2021  3 

6. De commissie zendt tijdig voorafgaand aan de hoorzitting aan de aangeklaagde - en voor 

zover nodig aan klager en informant - een afschrift van de klacht en van andere stukken die 

op de klacht betrekking hebben.  

7. De commissie hoort de klager, de aangeklaagde en de getuigen in beginsel buiten elkaars 

aanwezigheid. De commissie stelt klager en aangeklaagde in de gelegenheid van elkaars 

zienswijzen, alsmede van de inhoud van de hoorgesprekken met de informant en/of de 

getuigen kennis te nemen en daarop te reageren.  

8. De klager en aangeklaagde kunnen zich op eigen kosten ter zitting laten bijstaan door een 

(vertrouwens)persoon.  

9. De commissie is bevoegd om getuigen, andere betrokkenen en deskundigen schriftelijk of 

mondeling te raadplegen.  

  

Artikel 8. Omgang met persoonsgegevens  

1. De commissie verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het 

uitbrengen van een advies. Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgt de commissie voor 

beveiliging van de gegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking.  

2. Voor de commissie alsmede de secretaris geldt de plicht tot geheimhouding van 

persoonsgegevens voor zover overdracht van informatie niet noodzakelijk is voor de uitoefening 

van de taak van de commissie. Wanneer de inhoud van bepaalde informatie uitsluitend ter 

kennisneming door de commissie dient te blijven wordt dit aan de commissie meegedeeld.  

3. Een ieder die is betrokken bij de behandeling van een klacht is geheimhouding verschuldigd over 

al wat hem in de klachtenprocedure bekend is geworden.  

  

Artikel 9. Advies over de klacht  

1. De commissie brengt binnen twaalfweken na ontvangst van de klacht door de commissie advies 

uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht vergezeld van een rapport van 

bevindingen. Het rapport bevat een verslag van het horen. Een afschrift van het advies wordt aan 

klager en aangeklaagde toegezonden.  

2. In het advies kunnen aanbevelingen worden gedaan over door het bevoegd gezag te nemen 

maatregelen.  

  

Artikel 10. Afdoening van de klacht  

1. Het bevoegd gezag handelt de klacht af binnen de termijn bepaald op grond van artikel 9 lid 1.  

2. Het bevoegd gezag neemt binnen de termijn bepaald op grond van artikel 9 lid 1 een besluit over 

het advies van de commissie en brengt klager en aangeklaagde schriftelijk en gemotiveerd in 

kennis van zijn besluit alsmede de conclusies die het daaraan verbindt.  

3. Het bevoegd gezag zendt een afschrift van het ter afdoening van de klacht genomen besluit naar 

de commissie.  

  

Artikel 11. Jaarverslag  

1. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de klachten in het jaarverslag.  

2. In dat verslag worden in geanonimiseerde zin en met in achtneming van de ter zake geldende 

wettelijke bepalingen vermeld:  

a. het aantal klachten dat de commissie heeft ontvangen;  

b. het aantal niet-ontvankelijk, (gedeeltelijk) gegrond en ongegrond geachte klachten;  

c. de aard van de klachten;  

d. de doorlooptijd van de adviezen;  

e. aanbevelingen en tendensen.  

3. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van De Wijnberg.  
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Landelijke geschillencommissie  
 
De Wijnberg is tevens aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie van de GCBO. Hier kan een 
klager ook contact mee opnemen: 
 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Telefoon: 070-3861697 
E-mail: info@gcbo.nl 
 

mailto:info@gcbo.nl

