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KLACHTENPROCEDURE KLANTEN 

 

Voor wie is deze klachtenprocedure bedoeld? 

Klanten, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en personen van buiten de Stichting Unie Van 

Vrijwilligers, [afdeling]  (Stichting UVV [afdeling]) kunnen gebruik maken van deze procedure. De 

regeling is dus niet bedoeld voor UVV medewerkers (zie daarvoor Klachtenprocedure UVV-

medewerkers). 

 

De Stichting UVV [afdeling]  streeft er naar om hoge kwaliteit te bieden zowel in zorg als in aandacht 

voor de opdrachtgever (klant). Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van 

de Stichting UVV [afdeling] en haar medewerkers, waaronder onze vrijwilligers, of zelfs dat u het 

vertrouwen verliest in de Stichting UVV [afdeling]. U kunt daarover dan een klacht indienen. De 

Stichting UVV [afdeling] zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk uw ongenoegen weg te nemen en 

uw vertrouwen te herstellen. 

 

De afhandeling van de klacht dient zorgvuldig te gebeuren, waarbij zowel aan u als aan de betrokken 

medewerker/vrijwilliger recht zal worden gedaan. Daarom kan het afhandelen van de klacht enige tijd 

in beslag nemen.  

 

Stap 1: Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker/vrijwilliger  

 

Voordat u een officiële klacht indient, verzoeken wij u eerst met betrokken persoon/personen 

waartegen u een klacht heeft in gesprek te gaan. De ervaring leert dat dit in veel gevallen de snelste 

en prettigste manier is om een oplossing te vinden voor uw klacht.  

 

Als u een dergelijk gesprek niet wenst aan te gaan dan wel het gesprek niet leidt tot een oplossing, 

kan stap 2 worden gezet. 

 

Stap 2: Uw klacht indienen bij de leidinggevende van de betrokken medewerker/vrijwilliger  

 

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de leidinggevende van de betrokken medewerker/vrijwilliger. 

De leidinggevende zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de 

klacht schriftelijk inhoudelijk op de klacht reageren. De leidinggevende kan tot het oordeel komen dat 

de klacht onterecht is dan wel geheel of gedeeltelijk terecht.  

 

Indien de leidinggevende de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert dan wel niet binnen de 

gestelde termijn van 6 weken op de klacht reageert, kunt u desgewenst overgaan tot het zetten van 

stap 3.  

 

Stap 3: Uw klacht indienen bij de Klachtencommissie 

 

Een klacht die niet of slechts gedeeltelijk gehonoreerd is door de leidinggevende van de betrokken 

medewerker/vrijwilliger dan wel waarop niet binnen de daarvoor geldende termijn inhoudelijk is 

gereageerd, kunt u schriftelijk indienen bij de secretaris van de Klachtencommissie.  
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De Klachtencommissie bestaat uit een of meer leden van het bestuur van de Stichting UVV [afdeling], 

een of meer leden van de operationele leiding (coördinatoren en/of projectleiders)  en een vrijwilliger 

uit het werkveld.   

 

De Klachtencommissie van de Stichting UVV [afdeling] neemt uitsluitend op schrift gestelde klachten 

in behandeling. U kunt uw klacht sturen aan: 

 

Klachtencommissie Stichting UVV [afdeling] 

[adres] 

 

Afhankelijk van de aard van de klacht, kan de Klachtencommissie besluiten de klacht geheel 

schriftelijk af te doen of besluiten tot een gesprek tussen u en een of meer leden van de 

Klachtencommissie.  

 

Indien de Klachtencommissie besluit de klacht schriftelijk af te handelen, zal zij zo spoedig mogelijk, 

maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk op de klacht 

reageren en haar oordeel kenbaar maken.  

 

Besluit de Klachtencommissie tot een gesprek tussen u en een of meer leden van de 

Klachtencommissie, zult u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de 

klacht een uitnodiging voor het betreffende gesprek ontvangen. Uiterlijk vier weken na het betreffende 

gesprek, zal de Klachtencommissie haar oordeel schriftelijk kenbaar maken.  

 

De Klachtencommissie kan tot het oordeel komen dat de klacht onterecht is dan wel geheel of 

gedeeltelijk terecht.  

 

Het doel van de klachtbehandeling is het vertrouwen tussen u en de Stichting UVV [afdeling] en haar 

medewerker/vrijwilliger te herstellen en herhaling te voorkomen. De Klachtencommissie kan geen 

maatregelen nemen, maar kan wel aanbevelingen doen aan het bestuur over aanpassingen in de 

organisatie.  

 

Is na deze procedure en naar uw mening uw klacht niet tot tevredenheid afgehandeld dan kunt u 

overgaan naar stap 4. 

 

Stap 4. Uw klacht indienen bij het bestuur van de Vereniging Unie Van Vrijwilligers Nederland 

 

Het bestuur van UVV Nederland hanteert dezelfde werkwijze en (procedurele) regels als de 

klachtencommissie. 

 

Teneinde de procedure bij UVV Nederland in gang te zetten dient de klager alle schriftelijke 

correspondentie over de klacht aan de secretaris van het LUVV bestuur  toe te zenden met een 

schriftelijke uiteenzetting op welke punten de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en wat er 

naar de mening van de klager had moeten gebeuren om de klacht wel naar tevredenheid op te lossen. 

 

 

De structuur van de UVV 

 

De Unie Van Vrijwilligers Nederland is een Vereniging van rechtspersonen in een twee lagen 

structuur. Dat betekent dat elke laag in de organisatie autonome besluiten kan nemen. Het landelijk 
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bestuur heeft bij de klachtenafwikkeling van een UVV-afdeling derhalve alleen een adviserende- en/of 

bemiddelende rol. 

 

 

Informatie en advies 

 

Uiteraard kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat voor informatie en advies over de 

klachtenbehandeling bij de Stichting UVV [afdeling]. Het secretariaat is van [...]dag tot en met [...]dag 

van [...] uur tot [...] uur bereikbaar via telefoonnummer [...]. 

 

Het secretariaat van UVV Nederland bereikbaar op: 

Prins Hendriklaan 94 

2051 JG Overveen 

Mob. 0651-160.881 

Email: UVVNederland@uvvnet.nl 

 

 

[Plaats], [datum] 

 

Het Bestuur van Stichting UVV [afdeling]  te [Plaats], 

voor deze: 

 

 

 

De heer / mevrouw [Naam]   

[functie]  

 

mailto:UVVNederland@uvvnet.nl

