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Reglement Klachten 
voor cliënten, werknemers, gedetacheerden, uitzendkrachten en stagiairs van Stichting 

2Switch. 

Dit reglement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het bedrijfsreglement van de 

onderneming. 
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Algemeen 

 

Het Reglement Klachten is bindend voor een ieder die werkzaam is voor en/of namens 

Stichting 2Switch, verder te noemen 2Switch, zowel gezamenlijk als afzonderlijk.  

 

Doel en definities 

 

Het doel van de reglement is om voor één ieder die werkzaam is voor 2Switch duidelijkheid 

te scheppen over de te volgen procedures in het geval van een klacht. Daarnaast heeft het 

reglement tot doel om klachten zoveel als mogelijk te voorkomen.  

 

De wettelijke verantwoordelijkheden van betrokken partijen zijn omschreven in het burgerlijk 

wetboek en hier zal in dit reglement dan ook niet tot in detail op worden ingegaan. Waar 

nodig kan wel een verwijzing van de wettelijke verantwoordelijkheid worden opgenomen. 

 

Cliënt: 

De natuurlijk persoon die gebruik maakt van de reïntegratiedienstverlening van 2Switch. De 

cliënt kan gedurende de reïntegratie stagiair of werknemer worden. 

 

Klacht: 

Een klacht kan als volgt worden omschreven; “een gerichte schriftelijke melding van 

ongewenst gedrag aan 2Switch door een cliënt, werknemer, gedetacheerde, uitzendkracht of 

stagiair, naar aanleiding van een handeling of het nalaten van een handeling door 2Switch of 

een aan 2Switch verbonden persoon, waaruit voor de werknemer, gedetacheerde, 

uitzendkracht of stagiair aantoonbaar materiële, financiële, lichamelijke en/of emotionele 

schade is of kan ontstaan.”  

 

Klager:  

De cliënt, werknemer, gedetacheerde, uitzendkracht of stagiair, werkzaam bij of namens 

2Switch die een klacht meldt bij 2Switch. 

 

Aangeklaagde:  

De natuurlijk persoon of rechtspersoon tegen wie een klacht is gericht.  

 

Klachtencommissie:  

De commissie die als zodanig is ingesteld door de directie ter behandeling van klachten. 

 

Klachtenprocedure: 

De procedure waarin de klacht door de Klachtencommissie inhoudelijk wordt behandeld. 

 

Vertrouwenspersoon:  

De persoon die als zodanig, na instemming van de ondernemingsraad van 2Switch, door de 

directie is aangewezen. (zie Bedrijfsreglement) 

 

 

 

Ontvankelijkheid:  
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Beoordeling of een klacht voldoet aan de voorwaarden die behandeling door de 

klachtencommissie mogelijk maakt. Indien niet aan gestelde eisen voor indiening van de 

klacht is voldaan, kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard met het gevolg dat deze 

niet door de klachtencommissie in behandeling wordt genomen. 

 

Artikel 1 Reikwijdte 
 
Dit reglement is van toepassing is op alle klachten, intern en extern, die aan 2Switch worden 

gemeld inzake de bedrijfs- en re-integratieactiviteiten van 2Switch en de aan 2Switch 

verbonden personen, zijnde werknemer, gedetacheerde, uitzendkracht of stagiair. 

 
Artikel 2 Klachtmelding 
 
a. Een klacht dient schriftelijk of via e-mail (info@2switch) te worden ingediend ter 

 attentie van de directie van 2Switch en bevat tenminste: 

1. Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) van de klager; 

 2. Een gedetailleerde omschrijving van de klacht; 

3. Relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of   

  gebeurtenissen met betrekking tot het ontstaan van de klacht en eventuele 

  correspondentie over de klacht); 

4. Feitelijke onderbouwing van de materiële, financiële, lichamelijke en/of  

  emotionele schade die als gevolg van het aan de klacht ten grondslag  

  liggende gedrag is of kan ontstaan. 

b. Indien de klacht een specifieke persoon betreft dan dient deze ook bij naam in de 

 klachtmelding te worden vermeld. 

Artikel 3 Aard van de klacht 

a. Er is sprake van een gegronde klacht indien er sprake is van een van de 

 volgende vormen van ongewenst gedrag jegens cliënt, werknemer, gedetacheerde, 

 uitzendkracht of stagiair. 

 

1. Seksuele intimidatie: Ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in 

verbaal, fysiek, non-verbaal of schriftelijk gedrag. Dit gedrag wordt door degene 

die het ondergaat ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als 

ongewenst. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk 

zijn. 

2. Discriminatie: Elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in 

artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of 

voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot 

of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op 

andere terreinen van het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast. 

Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn. 

3. Agressie, geweld en pesten: Gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten 

van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of 
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onbedoeld sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling van een persoon 

of groep. 

4. Alcohol- en/of drugsgebruik: Gebruik van alcohol- en/of drugs onder werktijd, of 

en het onder kennelijke invloed van alcohol en/of drugs verschijnen op het werk.  

5. Schending van de privacy van de werknemer, gedetacheerde, uitzendkracht of 

stagiair: 

Gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet 

nemen van beslissingen waarbij de privacy van de werknemer, gedetacheerde, 

uitzendkracht of stagiair wordt geschonden in de zin van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 

 

b. Indien de onder lid a genoemde ongewenste gedragingen rechtstreeks verband 

 houden met de te verrichten arbeid en of een van onder sub 1 t/m 5 van lid a 

 genoemde omstandigheden, dan geldt dit voor de klachtencommissie en directie als 

 een verzwarende omstandigheid. 

 

1. Het onderwerpen aan het ongewenst gedrag wordt expliciet of impliciet gebruikt 

als voorwaarde voor de tewerkstelling van de bejegende personen. 

2. Het onderwerpen aan of het afwijzen van het ongewenst gedrag wordt gebruikt 

als basis voor beslissingen die het werk van de bejegende personen raken. 

3. Het ongewenst gedrag heeft tot doel of als gevolg dat de werkprestaties van de 

bejegende persoon wordt aangetast en/of dat een intimiderende, vijandige of 

onaangename werkomgeving wordt gecreëerd. 

Artikel 4 Ontvangstbevestiging 

a. 2Switch bevestigt de ontvangst van de klachtmelding schriftelijk binnen 14 

 werkdagen. 

b. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld: 

 1.  de afhandelingstermijn; 

 2.  de verdere procedure; 

 3.  de contactpersoon; 

 4.  de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien. 

c. 2Switch zendt een klacht die niet voor haar bestemd is, met onderbouwing, zo 

 spoedig mogelijk terug aan de klager. 

d. Indien één of meer van de in lid b van dit artikel genoemde gegevens ontbreken dan 

 verzoekt de directie van 2Switch de klager om deze gegevens binnen een termijn van 

 15 werkdagen na dagtekening van een desbetreffend verzoek van de directie van 

 2Switch alsnog te verstrekken. Ontbreken deze gegevens ook na verloop van deze 

 periode dan wordt de klacht niet ontvankelijk verklaard. De klager, de aangeklaagde 

 en Klachtencommissie worden daarvan op de hoogte gesteld. 

 

Artikel 7 Opvolging klacht 

a. In beginsel wordt getracht om zonder tussenkomst van de Klachtencommissie tot 

 een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. Indien voorgaande voor  de 

 klager of aangeklaagde niet leidt tot een voor hem of haar acceptabele oplossing zal 
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 de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie, die de directie  adviseert 

 over te nemen maatregelen.  

b. Indien de Klachtencommissie van mening is dat de gegevens die de klager heeft 

 toegezonden compleet zijn en een duidelijk beeld geven over de  klacht, stuurt zij een 

 afschrift van de klacht naar de aangeklaagde tegen wie de klacht gericht is. 

c. De aangeklaagde zal worden verzocht om binnen 10 werkdagen  een schriftelijke 

 reactie te geven op de klacht. Deze termijn kan op verzoek van de aangeklaagde 

 met 5 werkdagen worden verlengd. Na ommekomst van deze termijn zal de klacht 

 door de Klachtencommissie inhoudelijk in behandeling worden genomen, ook als 

 de aangeklaagde niet gereageerd heeft. 

d. Een klacht wordt behandeld door de (vice-)voorzitter en twee andere leden van de 

 Klachtencommissie. De commissie kan besluiten om één van haar leden te belasten 

 met de uitvoering van het vooronderzoek. 

e. De aangeklaagde tegen wie de klacht is gericht alsmede iedere andere werknemer, 

 gedetacheerde, uitzendkracht of stagiair die direct of indirect bij de klacht is 

 betrokken, kan geen deel uitmaken van de Klachtencommissie die de klacht 

 behandelt. Indien dit tot gevolg heeft dat de Klachtencommissie uit minder leden 

 bestaat dan voorgeschreven in artikel 10 dan wordt door de directie van 2Switch 

 tijdelijk een nieuw lid van de Klachtencommissie benoemd. 

f.  De Klachtencommissie besluit of zij zich op basis van de binnengekomen stukken 

 een oordeel kan vormen over de klacht. Indien de Klachtencommissie geen oordeel 

 kan vormen, dan kan de Klachtencommissie partijen verzoeken om nadere 

 inlichtingen te  verschaffen, hun standpunt nader toe te lichten dan wel besluiten om 

 een nader onderzoek te gelasten. In plaats hiervan of in aanvulling hierop kan de 

 Klachtencommissie ook besluiten om partijen uit te nodigen om mondeling 

 gehoord te worden in een hoorzitting. 

g. Vergaderingen en hoorzittingen van de Klachtencommissie zijn besloten. Eventueel 

 door de Klachtencommissie opgestelde verslagen van vergaderingen en 

 hoorzittingen zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de leden van de 

 Klachtencommissie. 

h. De Klachtencommissie kan desgewenst andere personen die bij de klacht zijn 

 betrokken om informatie vragen dan wel oproepen en horen. 

i. De Klachtencommissie zorgt er voor dat beide partijen steeds gelijkelijk geïnformeerd 

 worden. 

j. In geval er een hoorzitting wordt gehouden worden betrokkenen in beginsel in 

 aanwezigheid van de andere partij gehoord. Indien de klager of de aangeklaagde 

 tegen wie de klacht gericht is daarom verzoekt, kan de Klachtencommissie besluiten 

 om de hoorzitting in uitzonderingsgevallen buiten aanwezigheid van de andere partij 

 te laten plaatsvinden. 



200904 Reglement Klachten def 1.1 (medewerkers) 
Auteur: RAR  Pagina 6 van 9 
Versie & Status: Definitief 1.1  04-09-2020 

 

k. Indien een van de betrokken partijen zich tijdens een hoorzitting wil laten bijstaan 

 door een gemachtigde dienen de naam en de hoedanigheid van die persoon uiterlijk 

 3 werkdagen voorafgaand aan de zitting te worden opgegeven aan de 

 Klachtencommissie. 

l.  De klachtenprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand , 

 reiskosten en andere kosten die partijen maken worden door hen zelf gedragen. 

m.  De Klachtencommissie kan deskundigen verzoeken de hoorzitting bij te wonen. 

n. De kosten voor het inschakelen van deskundigen, zoals genoemd in lid m van dit 

 artikel, komen voor rekening van 2Switch. Hiervoor dient voorafgaand van de 

 hoorzitting toestemming te worden verleen door de directie van 2Switch.   

Artikel 8 Niet in behandeling nemen van een klacht 

Een klacht wordt door de Klachtencommissie niet of niet verder in behandeling genomen 

indien zich minimaal één van onderstaande situaties voordoet. 

1. De klacht wordt anoniem ingediend. 

2. De feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd hebben 

langer dan 18 maanden vóór indiening van de klacht plaatsgevonden.  

3. De klager heeft – ook na het verzoek om deze alsnog te verstrekken – niet de 

volgens artikel 3 lid a en b minimaal vereiste gegevens overlegd. 

4. De klager trekt de klacht in. 

Artikel 9 Uitspraak van de Klachtencommissie 

a. De Klachtencommissie kan een in behandeling genomen klacht niet-ontvankelijk, 

 ongegrond dan wel geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren. 

b. De Klachtencommissie komt in beginsel binnen een redelijke termijn, t.w. maximaal 

 binnen zes weken na het indienen van de klacht, tot een uitspraak over de 

 ingediende klacht. 

c. Indien naar het oordeel van de Klachtencommissie de behandeling van de klacht niet 

 binnen de in art. lid b van dit artikel genoemde termijn kan worden afgerond, doet de 

 Klachtencommissie daarvan schriftelijk en met reden omkleed mededeling aan de 

 klager en de aangeklaagde op wie de klacht betrekking heeft, onder vermelding van 

 de termijn waarbinnen de Klachtencommissie verwacht tot een uitspraak te kunnen 

 komen. 

d. De Klachtencommissie grondt haar oordeel op de inhoud van de gewisselde stukken 

 en verstrekte gegevens alsmede – indien van toepassing – op grond van het 

 besprokene tijdens de hoorzitting en al hetgeen vanuit eigen wetenschap als 

 vaststaand kan worden aangemerkt. 

e.  De Klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen 

 dan geeft de stem van de (vice-)voorzitter de doorslag. 
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g. In het geval een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard kan de 

Klachtencommissie, indien zij van mening is dat er sprake is van een ernstige mate 

van verwijtbaarheid aan de zijde van de aangeklaagde, besluiten aan haar uitspraak 

een waarschuwing aan de aangeklaagde te verbinden. 

h.  De Klachtencommissie motiveert haar uitspraak schriftelijk en zendt deze aan beide 

 partijen en gelijktijdig in afschrift aan de directie van 2Switch. De Klachtencommissie 

 kan aan de uitspraak aanbevelingen toevoegen, gericht aan de aangeklaagde die de 

 klacht betreft of aan het directie van 2Switch of aan beide. 

i.  Als de in lid h van dit artikel bedoelde aanbevelingen gericht zijn aan de 

 aangeklaagde dan informeert deze binnen twee maanden na ontvangst daarvan 

 schriftelijk de klager, de Klachtencommissie en de directie van 2Switch of hij naar 

 aanleiding van de uitspraak en aanbevelingen maatregelen zal treffen, en zo ja 

 welke. 

j.  Als de in lid h van dit artikel bedoelde aanbevelingen gericht zijn aan de directie van 

 2Switch dan informeert deze binnen twee maanden na ontvangst daarvan de 

 klager, de aangeklaagde en de Klachtencommissie of het naar aanleiding van de 

 uitspraak en aanbevelingen maatregelen zal treffen en zo ja welke. 

Artikel 10 Samenstelling, benoeming en ontslag van de Klachtencommissie 

a. De leden van de Klachtencommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door 

 de directie van 2Switch. 

b. De Klachtencommissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden. Met 

 uitzondering van de voorzitter dienen de leden van de Klachtencommissie 

 werknemers van 2Switch te zijn. Leden van de Klachtencommissie kunnen niet 

 tevens lid van de directie van 2Switch zijn. 

c. De voorzitter van de Klachtencommissie dient onafhankelijk te zijn en kan derhalve 

 niet een werknemer van 2Switch zijn. De voorzitter dient ervaring te hebben met het 

 behandelen van (klachten)procedures. 

d.  Ter vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid benoemt de 

Klachtencommissie uit haar midden een vice-voorzitter. 

e. Leden van de Klachtencommissie worden benoemd voor een periode van 2 jaar en 

 zijn éénmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. 

f.  Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt door: 

1. afloop van de periode waarvoor het lid is benoemd, of 

2. overlijden van het lid, of 

3. opzegging van het lid, of 

4. opzegging door de directie van 2Switch wegens het door het lid kennelijk op 

onvoldoende wijze vervullen van de functie of verwaarlozing van de taak, of 

5. opzegging door de directie van 2Switch om redenen op grond waarvan 

handhaving van het lid redelijkerwijs niet van 2Switch kan worden verlangd, of 

6. beëindiging van het dienstverband van het lid. 
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Artikel 11 Geheimhoudingsplicht Klachtencommissie 

a. De leden van de Klachtencommissie en de directie van 2Switch en anderen die 

 vanwege hun  functie of hun deskundigheid bij de behandeling van een klacht zijn 

 betrokken hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen uit hoofde 

 van hun functie als lid van de Klachtencommissie dan wel uit hoofde van hun 

 betrokkenheid bij de klacht bekend is geworden. 

b. De in lid a van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht blijft onverkort van kracht 

 na beëindiging van de werkzaamheden voor de Klachtencommissie of het 

 dienstverband bij 2Switch. De geheimhoudingsplicht vervalt indien enig wettelijk 

 voorschrift betrokkene tot bekendmaking verplicht of de noodzaak tot bekendmaking 

 voortvloeit uit zijn taak bij de uitvoering van het Klachtenreglement. 

Artikel 12 Vergoedingen 

De reiskosten van leden van de Klachtencommissie worden aangemerkt als zakelijke 

reiskosten en vergoed conform de Regeling Reiskosten van 2Switch. 

Artikel 13 Overige taken en verplichtingen van de Klachtencommissie 

a.  De Klachtencommissie draagt zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke 

 behandeling van alle gegevens over klager en aangeklaagde die de klacht betreffen. 

b. De leden van de Klachtencommissie kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld 

 worden voor uitspraken van de Klachtencommissie of voor enig handelen of nalaten 

 als lid van de Klachtencommissie. 

c.  De Klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen 

 uitspraak over de aansprakelijkheid van de 2Switch. 

d. De Klachtencommissie maakt ten behoeve van directie van 2Switch een jaarlijks 

 verslag van het aantal en de aard van de dat jaar binnengekomen, behandelde en 

 onbehandelde klachten. In het jaarverslag worden geen tot de individuele persoon 

 herleidbare gegevens opgenomen. 

e. De Klachtencommissie kan ter informatie van klagers een nadere beschrijving van 

 haar werkwijze vaststellen. Deze mag niet in strijd zijn met de geldende wet en dit 

 reglement. De beschrijving wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd en is op 

 verzoek verkrijgbaar. 

Artikel 14 Waarschuwingen en maatregelen 

a. In het geval de Klachtencommissie in haar uitspraak de klacht – al dan niet 

 gedeeltelijk – gegrond heeft verklaard kan de directie van 2Switch besluiten een 

 maatregel jegens de betreffende aangeklaagde te treffen.  

b. Jegens een aangeklaagde kan een, al dan niet tijdelijke maatregel worden getroffen 

 in de: 

1. Arbeidsrechtelijke sfeer;  

2. Organisatorische sfeer. 
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c. In het geval dat 2Switch de aangeklaagde is, zoals bedoeld in lid a van dit artikel, van 

 een klacht dan kan de directie besluiten om naar aanleiding van de uitspraak van 

 de Klachtencommissie intern een maatregel te treffen. 

d. Alvorens een besluit te nemen over een te treffen maatregel treedt de directie van 

 2Switch in overleg met de aangeklaagde. Dit overleg heeft bij voorkeur de vorm van 

 een persoonlijk onderhoud met de betreffende aangeklaagde. De aangeklaagde kan 

 zich bij dit overleg desgewenst laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  

e. In het geval dat 2Switch de aangeklaagde is, zoals bedoeld in lid d van dit artikel, dan 

 kan de directie besluiten om alvorens een maatregel te treffen hierover de Raad van 

 Commissarissen te informeren cq. consulteren.   

Artikel 15 Overige zaken 

a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarover een zodanig verschil 

 van mening ontstaat tussen de Klachtencommissie en een bij de behandeling van 

 een klacht betrokken partij dat de voortgang van de behandeling van de klacht wordt 

 belemmerd beslist de directie. 

c. Dit reglement is vastgesteld door de directie op 24 september 2012 en treedt met  

instemming van de Ondernemingsraad op 25 september 2012 in werking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


