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Doel  

Klachten zijn voor stichting Jeugddorp De Glind een waardevolle bron van informatie met 

betrekking tot:  

 De kwaliteit van het functioneren.  

 Het beeld dat de buitenwereld heeft over het functioneren van stichting Jeugddorp De 

Glind. 

Klachten zijn signalen die aanleiding kunnen geven tot aanpassingen in de organisatie.  

Klachten kunnen betrekking hebben op de diverse onderdelen van het functioneren van 

stichting Jeugddorp De Glind. 

 

 

 

 

 

  

Verantwoordelijkheden  

De bestuurder van stichting Jeugddorp De Glind is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het 

klachtenbeleid, onverlet de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van stichting Jeugddorp De Glind actief 

te handelen overeenkomstig het klachtenbeleid, zowel in- als extern.  

Tenminste eenmaal per kwartaal evalueert de bestuurder de ingediende klachten om:  

 voortvarende afhandeling van klachten te controleren;  

 de kwaliteit van de organisatie in dezen te toetsen;  

 structurele signalen zo vroeg mogelijk te onderkennen;  

 de communicatie met de doelgroep te verbeteren;  

 andere benodigde structurele maatregelen te treffen.  

 

De resultaten van de evaluatie zullen aansluitend in de vergadering aan het bestuur van stichting Jeugddorp De 

Glind besproken worden. Tevens zullen de resultaten opgenomen worden in de jaarverslaglegging.  

 

Werkwijze  

Aan het indienen van een formele schriftelijke klacht gaat vaak een informele mondelinge klacht vooraf. 

Uitgangspunt is om in een zo vroeg mogelijk stadium, in dialoog met elkaar, tot een oplossing te komen. 

 

Procedure Klachtenbehandeling 

 

Fase 1. 

 Een medewerker die een mondelinge/ schriftelijke klacht krijgt, zorgt direct voor registratie en handelt 

de klacht, indien mogelijk, direct in dialoog met de klager af. 

 De klacht wordt geregistreerd in het klachtenregister in de Qsuite, met vermelding van naam, adres , 

emailadres en telefoonnummer van de klager. Hiervan ontvangt de klager een schriftelijke 

bevestiging. (per mail) 

 De definitieve afhandeling van de klacht wordt tevens vastgelegd in de Qsuite.  

 

Fase 2. 

 De in fase 1 doorlopen stappen hebben niet voor een bevredigende oplossing gezorgd. De klacht 

wordt in verdere behandeling genomen.  

 De klager krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging. Deze 

ontvangstbevestiging bevat o.a. kort samengevat de klacht, de datum van binnenkomst, het 

registratienummer, behandelingsprocedure, behandelingstermijn en contactpersoon. In principe is de 

behandelingstermijn maximaal een maand.  

 De klager krijgt binnen de gestelde termijn in de ontvangstbevestiging een officiële reactie van 

stichting Jeugddorp De Glind. Inhoud van de brief: reden van handelen dat ten grondslag l igt aan de 

klacht. Voorts kan aan de orde komen: verdere be(af)handeling en herstel van fouten; duidelijke 

informatie over genoemd onderwerp. 

 Als de klacht niet binnen de gestelde termijn kan worden afgehandeld, verneemt de klager binnen 

deze termijn schriftelijk de reden voor de vertraging alsmede informatie over het verdere vervolg 

(duur, procedure).  
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 De klager mag verwachten dat stichting Jeugddorp De Glind de voortgang van de afhandeling 

bewaakt. 

 

Beroep  

 Indien de klager zich niet kan vinden in de be(af)handeling van zijn/ haar klacht, dan kan hij/zij de 

klacht vervolgens beargumenteerd schriftelijk indienen bij de bestuurder van stichting Jeugddorp De 

Glind. 

 De bestuurder van stichting Jeugddorp De Glind behandelt de klacht in de eerst volgende 

bestuursvergadering. 

 De klager krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht gericht een ontvangstbevestiging. Deze 

ontvangstbevestiging bevat o.a. kort samengevat de klacht, de datum van binnenkomst en de datum 

van behandeling. 

 Binnen een maand na behandeling door de bestuurder, ontvangt de klager een officiële reactie, 

ondertekend door de bestuurder van stichting Jeugddorp De Glind. 

 

 

Contactgegevens 

 

Stichting Jeugddorp De Glind 

Telefoon;  0342 459030 

Email;   info@jeugddorpdeglind.nl  

(Post)adres;  Rudolphlaan 2, 3794MZ  De Glind 

(Bezoekers)adres; Schoonderbekerweg 10, 3794NB  De Glind 

 

 

*De bestuurder van stichting Jeugddorp De Glind is tevens bereikbaar via bovenstaande contactgegevens 

mailto:info@jeugddorpdeglind.nl

