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Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. GrowWork:  GrowWork Healthcare B.V. 

2. Klager: degene die een klacht indient. 

3. Medewerker: Alle personen, werkzaam in de organisatie van GrowWork, al dan niet op basis van een 

arbeidsovereenkomst.  

4. Klacht: Iedere op schrift of mondeling gestelde uiting van ontevredenheid betreffende de dienstverlening 

van GrowWork. Een cliënt kan ook zijn ontevredenheid melden over iets zonder dat hij dit meteen als een 

klacht afgehandeld wil zien. Een dergelijke melding van ontevredenheid valt ook onder de definitie van 

een klacht.  

5. Klant: Iedere natuurlijk- rechtspersoon aan wie GrowWork diensten verleent, heeft verleend dan wel 

mogelijk kan gaan verlenen. 

6. Klaagschrift: Een schriftelijke klacht. 

7. Klachtafhandelaar: Degene die de klacht afhandelt. 

8. Klachtenbemiddeling: Het in overleg met de klager oplossen van de klacht. 

 

Artikel 2 Omschrijving van een klacht  

1. Ieder op schrift of mondeling gestelde uiting van ontevredenheid met betrekking tot bejegening door op 

handelen of nalaten van GrowWork of één van haar medewerkers. Een klacht kan tevens betrekking 

hebben op derden die in opdracht van GrowWork werkzaamheden ten behoeve van klanten van 

GrowWork hebben verricht.  

2. Indien anderszins uiting van onvrede wordt gegeven, wordt getracht de klacht mondeling op te lossen. De 

klager behoudt ten allen tijde het recht een klacht in te dienen. Indien hiermee de onvrede niet is 

opgelost, wordt verwezen naar het klachtenreglement.  

 

Artikel 3 Recht op indiening klacht 

Iedere klant heeft het recht om over de wijze waarop GrowWork haar dienstverlening heeft uitgevoerd een 

klacht in te dienen bij GrowWork. Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen 

tegen de bejegening, doen of nalaten van GrowWork of één van haar medewerkers. Een klacht kan tevens 

betrekking hebben op derden die de opdracht van GrowWork werkzaamheden ten behoeve van cliënten van 

GrowWork hebben verricht. GrowWork kan op basis van de ontvangen klachten het eigen handelen 

beoordelen en zo nodig corrigeren. Het klachtenreglement moet zowel voor de klanten als voor de 

medewerkers van GrowWork duidelijk zijn. Om deze reden is de klachtenprocedure van GrowWork 

neergelegd in een reglement, die voor iedereen beschikbaar is.  

 

 

Artikel 4 Behoorlijke behandeling 

1. GrowWork draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten. 

2. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie en/of adviseur.  
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Artikel 5 Procedure van indienen van klachten 

1. Het klachtenbegrip is een inhoudelijk begrip. Of een brief een klachtenbrief is wordt bepaald door de 

inhoud van de brief en niet of in de brief het woord ‘klacht’ voorkomt. Ook mondelinge klachten worden 

volgens het klachtenreglement afgehandeld. Een medewerker van GrowWork die wordt geconfronteerd 

met een mondelinge klacht, zal echter wel aan de klager vragen zijn/haar klacht op schrift te stellen.  

2. De klacht moet aan de volgende minimale eisen voldoen:  

� De klager dient zijn/haar naam en adres te vermelden; 

� De klager dient de klacht te voorzien van een dagtekening; 

� De klager dient aan te geven tegen welke medewerker/cliënt/klant er een klacht wordt ingediend;  

� De klager dient aan de geven op welke datum of in welke periode de gedraging of de gebeurtenis 

waartegen de klacht gericht is, heeft plaatsgevonden; 

� De klager dien een omschrijving te geven van de gedragingen of gebeurtenis waartegen de klacht gericht 

is.  

3. Klachten kunnen bij GrowWork op de onderstaande manieren kenbaar worden gemaakt: 

� Schriftelijk/mondeling indienen bij de directie; 

� Schriftelijk/mondeling indienen bij een medewerker. 

4. Bij het indienen van een klacht staat de wens van de klager met betrekking tot de te volgen procedure 

voorop. 

 

 

Artikel 6 Ontvangstbevestiging en doorzendplicht 

1. De ontvangst van de klacht wordt binnen 48 uur schriftelijk bevestigd.  

2. Indien een klacht binnen 3 werkdagen is afgehandeld, kan worden afgezien van een afzonderlijke 

schriftelijke ontvangstbevestiging. In dat geval wordt in de afhandelingbrief de datum van ontvangst van 

de klacht bevestigd. 

3. De ontvangstbevestiging bevat:  

� Een vermelding van de datum waarop de gedragingen of gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, 

heeft plaatsgevonden;  

� De vermelding van een contactpersoon tot wie de klager zich desgewenst kan wenden;  

� Een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft;  

� Een aanduiding van de termijn binnen welk de behandeling van klacht naar verwachting zal zijn 

afgerond; 

� Een beschrijving van het verloop van de klachtenprocedure.  

4. GrowWork zendt een klacht tot behandeling waartoe kennelijk een andere instantie bevoegd is, 

onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de klager. 

5. De GrowWork zendt een klacht die niet voor GrowWork bestemd is en die ook niet kan worden 

doorgezonden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, terug aan de klager. 
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Artikel 7 De beantwoording van de klacht  

1. De klacht wordt binnen een termijn van 48 uur na indiening van de klacht afgehandeld.  

2. Indien de behandeling van de klacht niet kan worden afgerond binnen de termijn die in de 

ontvangstbevestiging is aangegeven, ontvangt de klager binnen 48 uur schriftelijk bericht onder 

vermelding van een nieuwe termijn waarop de beantwoording tegemoet kan worden gezien. In deze 

schriftelijke kennisgeving zal melding gemaakt worden wat de reden is dat de klacht niet binnen de 

gestelde tijd kan worden afgehandeld.  

3. De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager medegedeeld.  

4. De beslissing van de klacht omvat:  

� Een weergave van de klacht;  

� Een weergave van de feiten zoals GrowWork deze ziet;  

� Een gemotiveerde stellingname met betrekking tot de klacht;  

� Een oordeel over de klacht;  

� Een weergave van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen 

zijn of zullen worden. 

5. Het oordeel houdt in, dat de klacht gegrond of ongegrond wordt bevonden. Indien een klacht ongegrond 

wordt bevonden, wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld.  

 

 

Artikel 8 Het horen van de klager 

1. De klager wordt op zijn/haar verzoek in de gelegenheid gesteld zijn/haar standpunt mondeling toe te 

lichten.   

2. Indien dit voor een goede afhandeling van de klachten noodzakelijk is, wordt de klager gevraagd zijn/haar 

zienswijze mondeling naar voren te brengen.  

3. Van de toelichting van de klager wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt naar zowel de klager als 

degene op wie de klacht betrekking heeft verstuurd.  

4. Degene op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar standpunt toe te 

lichten. Deze rapportages zullen volledig geanonimiseerd zijn. 

 

Artikel 9 Klachtafhandeling 

1. Het doel van het behandelen van een klacht is het, op alle onderdelen en naar tevredenheid van de klager, 

oplossen van de klacht. Het resultaat van de behandeling van een klacht moet zijn dat GrowWork als 

organisatie verbetert en soortgelijke klachten in de toekomst kunnen worden voorkomen. 

2. De afhandeling kan door middel van een telefonisch contact of een gesprek ‘vis-à-vis’ plaatsvinden en is 

gericht op verbetering van de dienstverlening. 

3. De klachtafhandelaar toetst bij de klager of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Indien niet dan 

wordt de klacht doorgezet naar de directie van GrowWork. De directie neemt contact op met de klager om 

te bezien of de klacht alsnog kan worden opgelost. Indien geen overeenstemming wordt gevonden tussen 

GrowWork en de klager, zal de klacht ter beoordeling voorgelegd worden bij een onafhankelijke partij, te 

weten HBO Juristen te Sittard. 
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4. De directie bepaalt of en welke verbetermaatregelen genomen moeten worden om herhaling in de 

toekomst te voorkomen en registreert die maatregel. 

5. Iedere klacht zal afgehandeld worden onder de geheimhoudingsplicht waaraan iedere GrowWork 

medewerker gehouden is volgens de arbeidsovereenkomst tussen GrowWork en haar medewerkers, of de 

geheimhoudingsplicht waar iedere werknemer van derden, die voor GrowWork werkzaamheden verricht, 

aan gehouden is volgens de contractuele overeenkomsten.   

6. Het dossier van de klacht zal worden gearchiveerd in Dynamics NAV, de bewaartermijn van het dossier is 

7 jaar. 

 

Artikel 10 Klachten welke niet in behandeling genomen worden 

1. GrowWork neemt via dit reglement geen klacht in behandeling: 

� Waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld, 

anders dan onder toepassing van artikel 7, eerste en tweede lid: 

� Die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. 

2. GrowWork is eveneens niet verplicht een klacht te behandelen indien het belang van de klager, dan wel 

het gewicht van de gedraging, naar het oordeel van GrowWork onvoldoende is. 

3. Anonieme klachten behoeven niet in behandeling te worden genomen;  

4. Van het niet in behandeling nemen van een klacht, om in dit artikel genoemde redenen, kan worden 

afgeweken in het geval dit niet redelijk of niet billijk zou zijn. 

5. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 

binnen 48 uur na ontvangst van de klacht, gemotiveerd en schriftelijk in kennis gesteld. 

 
Artikel 11  Slotbepalingen  

1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement voor onbepaalde tijd van kracht.  

2. Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de directie.  

3. Het reglement is per januari 2011 in werking getreden. Het reglement is bij GrowWork in te zien. 

Desgewenst kan een afschrift dit reglement worden verkregen.  

 

Adresgegevens 
U kunt u klacht schriftelijk richten aan ons kantoor in Amsterdam:  

GrowWork 

T.a.v Klachtencommissie 

De entree 19-21 

1101 BH Amsterdam 

 

Of per mail via:  

Info@growwork.nl  

t.a.v. Klachtencommissie GrowWork 


