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Hoofds
stuk 1.
Artikel 1.1

Definities
D

De orrganisatie

De orga
anisatie is de Beroepsv
vereniging van Cliënto
ondersteune
ers voor Meensen met een
e
Beperking ( BCMB
B) kantoor ho
oudende op
p Malielaan 71f te Utre
echt.
Tel.:030
0 2363708
E-mail: info@bcmb
b.nl
Artikel 1.2

Cliën
nt

Degene die gebruikk wil maken, gebruik ma
aakt of gebru
uik heeft gem
maakt van h et zorgaanb
bod of
dienstve
erlening van de leden va
an BCMB.

Artikel 1.3

Klach
ht

en van BCM
MB zijn geho
ouden aan d
de beroepsc
code en hett beroepsprrofiel van de
e
De lede
cliënton
ndersteunerr. Bij vermee
ende overtrreding hierv
van kan tege
en een lid eeen klacht worden
w
ingedien
nd.
Een klacht kan sch
hriftelijk of per
p mail worrden ingedie
end via info@bcmb.nl.
het klachtrecht valt ook
k de zorg- e
en dienstverrlening die niet
n door, m
maar wel ond
der
Onder h
verantw
woordelijkhe
eid van het BCMB
B
lid w
wordt verleend.
Een uiting van onvrede welke niet schrifte
elijk wordt ingediend, valt
v onder dde categorie
e
gen’
‘melding
Artikel 1.4

Klage
er

Een clië
ënt, de wette
elijk vertege
enwoordige
er van de cliiënt, een ve
erwijzer en/oof een rechttstreeks
belangh
hebbende, waaronder
w
een
e ander l id, die een klacht voorlegt of voorrgelegd wil zien
z
aan de klachtencom
mmissie van BCMB.
Artikel 1.5

Klach
htencommissie

or het bestu
uur van BCM
MB ingestellde klachten
ncommissie
e voor behaandeling van
n
Een doo
klachten
n (nader om
mschreven in artikel 1.9
9 deel 1).
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Hoofds
stuk 2.
Artikel 1.6

Proced
dure voor b
behandelin
ng door de
e klachten commissie
e

Aanm
melding van
n een klach
ht

e klacht indienen tott drie maand
den na het plaatsvindeen van het feit
f of
1. Een kklager kan een
de ge
ebeurtenis waarover
w
ge
eklaagd wo rdt. In bijzondere geva
allen kan eeen klacht over een
feit off gebeurten
nis die lange
er dan een jjaar geleden heeft plaa
atsgevondeen in behand
deling
gewo
orden; zulks
s ter beoordeling van d e voorzitterr van de klachtencomm
missie.
2. Een klacht word
dt schriftelijk of per m
mail (via in
nfo@bcmb.n
nl) ingediennd bij de
klach
htencommis
ssie van BCMB.
3. De klacht dient het
h volgende te bevatte
en:
- Naam, adres en teleffoonnumme
er van de kla
ager
- Naam van
n de aangek
klaagde
- Een specificatie van de
d klacht
- Datum (off data) waarrop zich hett feit (de feitten) waarov
ver geklaag d wordt voo
ordeed
(voordede
en)
4. De kklager kan zich
z
bij het indienen va
an een klac
cht laten bijstaan. Zo dde klager
dit we
enst, wordt door BCMB
B hulp verle
eend bij hett indienen en/of
e
formulleren van
de klacht. De klacht kan door
d
een m
medewerkerr van BCMB
B op schrifft gesteld
worde
en en vervo
olgens door de klager onderteken
nd. De klag
ger ontvanggt hiervan
een a
afschrift.
Artikel 1.7

Beha
andeling va
an de klach
ht door de klachtenco
k
ommissie

1. De klachtencommissie stuu
urt na ontva ngst van de
e klacht binn
nen twee w
weken een bericht
b
van o
ontvangst en informatie
e over het vverdere verloop van de procedure..
2. De klachtencommissie zend
dt alle stukkken in kopie
e toe aan de
e wederparttij en stelt hen
h
bij in de gele
egenheid daarop schriiftelijk te rea
ageren.
daarb
3. De klachtencommissie steltt een datum
m vast waaro
op de klach
ht wordt behhandeld. De
e
htencommis
ssie stelt zow
wel de betro
okken cliëntondersteun
ner als de kklager in de
klach
geleg
genheid hun
n standpuntt toe te lichtten. Indien gewenst
g
kunnen beidee partijen wo
orden
uitgen
nodigd bij een
e deel van
n de vergad
dering aanw
wezig te zijn
n voor een m
mondelinge
toelicchting. De commissie kan
k besluite
en dat in voo
orkomende gevallen scchriftelijke
toelicchtingen voldoende zijn
n.
4. De kklachtencom
mmissie kan
n externe d
deskundige
en raadpleg
gen indien dit naar
haar oordeel voo
or een juiste
e behandeliing van de klacht
k
nood
dzakelijk is.
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5. De klacht wordt door de volltallige klach
htencommis
ssie behand
deld.

6. De kklager kan zijn
z klacht schriftelijk intrekken tijdens de procedure.
p
De behand
deling
door de klachten
ncommissie
e wordt hiero
op gestaaktt.

7. Binneen zes weke
en na aanva
ang van de behandelin
ng van de klacht neem
mt de commissie
één vvan de volge
ende beslis
ssingen:
a. de
d klager is niet ontvan
nkelijk;
b. de
e klachtenc
commissie is onbevoe
egd om van
n de klacht kennis te nemen,
om
mdat het bu
uiten de berroepscode en/of
e
het be
eroepsprofieel valt;
c. de
e klacht is ongegrond;
o
d. de
e klacht is geheel of gedeeltelijk gegrond; In dat gevval kan de
e
klachtencommissie aan bevelingen doen ten aanzien
a
vann de klagerr
off cliënten in het algeme
een.
De beslissing wordt do
oor de
meeg
gedeeld aan
n de klager..

kl achtencommissie gemotiveerd

en schrifftelijk

Tege
en de uitspra
aak van de commissie staat geen beroep ope
en.
encommissie voorziet dat de term
mijn van zes weken gennoemd in lid
d 7 te
8. Indien de klachte
mmissie sch
hriftelijk aan
n klager, aa
an degene oover wie wo
ordt
kort iss, deelt de klachtencom
gekla
aagd gemotiveerd mee waarom de
e klachtenb
behandeling meer tijd nnodig heeft.
Tevens deelt de klachtenco
ommissie m
mee op welke termijn zijj een beslisssing zal nemen.
htencommis
ssie oorde
eelt dat de
e klager niet ontvankkelijk is, de
d
9. Indien
n de klach
klach
htencommis
ssie onbevo
oegd is om over de klacht te bes
slissen of ddat de klach
ht
gegro
ond
is, ma
aar voortkomt uit omstandigheden
n die niet binnen het be
ereik van dee organisatie
liggen
n, geeft de klachtencom
mmissie bij de beslissing een adv
vies aan de klager geric
cht
op de
e mogelijkhe
eid de klach
ht bij een da
aarvoor meer geëigend
de instantiee in te diene
en.
10. In sp
poedeisend
de gevallen neemt de vvoorzitter va
an de klachttencommisssie direct na
a
ontvvangst van de
d klacht ee
en voorlopig
ge beslissin
ng en deelt deze mee aaan de klag
ger en
bew
waakt voorts
s de in lid 2, 3 en 4 verm
melde procedure.

Artikel 1.8 Gevollg van de uitspraak
u
v
van de klachtencomm
missie
1. Indie
en de klach
ht geheel off gedeeltelij k gegrond is verklaard
d door de kllachtencom
mmissie
word
dt binnen twee wek
ken na on
ntvangst va
an de uits
spraak eenn schriftelijke en
gem
motiveerde reactie
r
op de
d uitspraa
ak aan de klager
k
gestuurd. Indienn wordt voo
orzien,
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dat de termijn niet
n kan wo
orden gehaa
ald, wordt dit
d schriftelijk en gemottiveerd aan klager
med
degedeeld plus
p
aan degene over w
wie wordt geklaagd.
2. De commissie geeft het bestuur a
advies overr te nemen
n maatregeelen, dit ka
an zijn
orsen uit reg
gistratie en opzegging lidmaatsch
hap, al dan niet
n tijdelijk..
scho

3. De commissie kan besluiten om hett lidmaatscchap van de
e beroepsvvereniging van
v
de
aarover een
n klacht is in
ngediend te
e beëindigen
n.
proffessional wa

Hoofds
stuk 3.

Algeme
ene bepalin
ngen

Artikel 1.9 Verteg
genwoordiging
Een klager of dege
ene over wie
e wordt gekklaagd, kan zich bij de behandelingg van de
klacht la
aten vertege
enwoordige
en, en/of zicch laten bijstaan door een
e
vertrouw
wenspersoo
on. De klach
htencommisssie kan, indien zij dit nodig
n
oordeeelt, de
vertegenwoordigerr respectievelijk de verttrouwenspe
ersoon verzoeken een schriftelijke
e
ng te overle
eggen waarruit zijn macchtiging blijk
kt.
verklarin

Artikel 1.10 Gehe
eimhouding
1. Elk lid
d van de kla
achtencomm
missie en vvoorts een ie
eder die bij de behand eling van de klacht
wordtt betrokken
n is tot geheimhoud
g
ding verplic
cht ten aa
anzien vann alle de partijen
betre
effende geg
gevens die hem/haar bij de beh
handeling van
v
de klaccht ter ken
nnis zijn
gekom
men.

2. De klachtencom
mmissie dee
elt partijen en overige
e bij de klac
cht betrokkkenen voora
afgaand
aan e
elke behand
deling van de
d klacht de
e in lid 1 om
mschreven plicht
p
mee.
Artikel 1.11 Bezwaar maken tegen de d
deelneming
g van een lid
l van de
encommiss
sie aan de behandelin
b
ng van een klacht
klachte
Klager kkan bezwaa
ar maken te
egen deelne
eming van een
e lid van de
d klachtenncommissie aan
de beha
andeling van een klach
ht. Het bezw
waar moet worden
w
gem
motiveerd. D
De commiss
sie
beoorde
eelt het bez
zwaar. Indie
en de comm
missie het be
ezwaar gegrond acht, nneemt de
plaatsve
ervanger de
e behandeling van de kklacht over.
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Artikel 1.12 Teru
ugtreden do
oor een lid van de kla
achtencommissie
Een lid van de klac
chtencommissie dient zzich terug te
e trekken, in
ndien zijn o npartijdighe
eid
niet is g
gewaarborgd
d. De plaats
svervangerr neemt de behandeling
b
g van de klaacht over.
Artikel 1.13 Kostten
Voor ee
en klager zijjn er geen kosten
k
verbo
onden aan het indiene
en van een kklacht. Wan
nneer
een klag
ger (juridisc
che) raadsp
personen of deskundige
en heeft ing
geschakeld,, dient de klager
de koste
en hiervan voor
v
eigen rekening te
e nemen.

Hoofds
stuk 4.

Instelle
en van ee n klachten
ncommiss
sie

Artikel 1.14 De kllachtencom
mmissie
1. Het b
bestuur van BCMB draa
agt zorg vo or het besta
aan van een
n onafhankeelijk van he
et
bestu
uur werkzam
me klachten
ncommissie . Het bestuur stelt een
n klachtencoommissie in
n en
benoemt
tenminste drie le
eden, te wetten:
een voorzittter, niet zijn
nde een besstuurslid of werknemer
w
van BCMB
B,
a. e
b. e
een lid dat geacht wordt ge
eoriënteerd te zijn op
o de weerkvelden van
v
de
n werknemer of bestuu
ccliëntonders
steuner, nie
et zijnde een
urslid van B
BCMB;
c. eeen derde lid.
Het bestuur streeft
s
erna
aar een va
an de lede
en afkomstiig te latenn zijn van een
cliën
ntenorganis
satie zoals Ieder(in). T
Tevens ben
noemt de directie
d
vooor elk van deze
d
lede
en op gelijke
e wijze een plaatsverva
anger. Dit kan
k verenigd
d zijn in 1 ppersoon.

2. De beenoeming van
v de leden en plaatsvvervangend
d leden geschiedt voorr een period
de
van d
drie jaar. Zij kunnen ste
eeds voor tw
wee aansluitende perio
ode van driee jaar worde
en
herbe
enoemd. De
e leden en plaatsverva
p
angend lede
en van de co
ommissie kuunnen doorr het
bestu
uur voor de periode wa
aarvoor zij zzijn benoemd van hun functie
f
wordden ontheve
en
wege
ens verwaarrlozing van hun taak off wegens an
ndere reden
nen op gronnd waarvan de
handhaving als lid
l niet kan worden verrlangd.
encommiss
sie
Artikel 1.15 Kostten van de leden van de klachte
en van de kllachtencommissie ontvvangen een reiskostenv
vergoeding .
De lede
Klachtenreeglement BCMB
B augustus2015
5

7

Artikel 1.16 Overrige taken klachtenco
ommissie
De klacchtencommissie maakt na afloop vvan elk jaar een verslag
g ten behoeeve van (he
et
jaarversslag van) de
e organisatie. Dit versla
ag geeft een overzicht van binnenngekomen en
e
van beh
handelde kla
achten. In het
h verslag w
worden gee
en namen of
o tot personnen herleidb
bare
gegevens vermeld.
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