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Reglement Klachtencommissie Smart-Coach BV 
 

 

Artikel 1.  Plaats en positie van de Klachtencommissie 

De Klachtencommissie is voortvloeisel uit artikel 3 uit de Klachtenregeling van Smart-Coach BV en 
vormt daar onderdeel van. 

Artikel 2:  Taken van de Klachtencommissie  

1. De Klachtencommissie heeft als taak om onder onafhankelijke leiding haar oordeel over een 
klacht uit te spreken en de cliënten en de Directie van Smart-Coach te adviseren over de 
afhandeling van aan haar voorgelegde klachten. 

2. Voordat de Klachtencommissie een klacht in behandeling neemt, verifieert de secretaris of 
de klacht binnen Smart-Coach bekend en behandeld is. Is dit niet het geval, dan zal met de 
cliënt worden overlegd om met de bij de klacht betrokken medewerker(s) in gesprek te 
gaan over de klacht om te zien of samen een oplossing kan worden gevonden. 

3. Mocht de cliënt dit niet willen doen, dan neemt de Klachtencommissie de klacht regelrecht 
in behandeling voorzover deze voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria van de 
Klachtenregeling van Smart_Coach (art 5). 

4. De commissie kan aan de Directie van Smart-Coach een aanbeveling doen over wijzigingen 
in het beleid naar aanleiding van de behandeling van een klacht. 

5. De commissie doet jaarlijks verslag van haar activiteiten. 

Artikel 3:  Samenstelling en benoeming 

1. De commissie bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter die geen werknemer is van 
Smart-Coach, en wordt benoemd door de Directie van Smart-Coach. Wijzigingen in de 
samenstelling zullen worden gemeld onder andere via een CliëntenRaadpleging tijdens een 
van de halfjaarlijkse Smart-Coach Cliëntdagen (zie hiervoor het afzonderlijke 
beleidsdocument CliëntenRaadpleging bij Smart-Coach).  

2. De commissieleden onderschrijven de doelstellingen en bedrijfsvisie van Smart-Coach, 
alsook de Klachtenregeling van Smart-Coach en dit Reglement van de Klachtencommissie. 

3. De commissieleden worden aangesteld op persoonlijke titel voor een periode van een jaar. 
Zij kunnen jaarlijks worden herbenoemd. 

4. Het lidmaatschap van de commissie eindigt:  

-  na afloop van de benoemingsperiode; 

-  een schriftelijke opzegging door een lid; 

-  het overlijden van een lid; 

-  door een onderbouwd besluit van de Directie 

5. De Klachtencommissie bepaalt onderling wie als secretaris van de commissie optreedt.  

6. De actuele samenstelling van de commissie is vermeld in artikel 13. 

 

 

Artikel 4:  Het functioneren van de commissie 

1. De Klachtencommissie werkt onafhankelijk en is zelf verantwoordelijk voor haar 
functioneren. Zij brengt daarover jaarlijks verslag uit aan de Directie van Smart-Coach.   

2. Elk lid van de commissie is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van 
klagers, medewerkers van Smart-Coach en betrokken derden. Ook Smart-Coach is verplicht 
tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens.    



3. De Klachtencommissie zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden die conform dit 
reglement noodzakelijk zijn ter voorbereiding en afhandeling van de door de commissie uit 
te brengen oordelen en adviezen over ingediende klachten.  

Artikel 5:  Bevoegdheid 

1. De Klachtencommissie wordt geïnformeerd over alle bij Smart-Coach binnenkomende 
klachten die gericht zijn aan de Klachtencommissie .  

2. De Klachtencommissie neemt geen klachten in behandeling die niet voldoen aan de 
ontvankelijkheidscriteria van de Klachtenregeling van Smart_Coach (art 5). 

3. De commissie is niet bevoegd tot het verstrekken van (onderzoeks-)opdrachten aan derden. 
Wel is de commissie bevoegd aanbevelingen van die strekking te doen aan de Directie van 
Smart-Coach.   

Artikel 6:  De werkwijze van de commissie 

1. De commissie vergadert tenminste 1 maal per jaar en zo vaak als dit naar de mening van 
tenminste één lid van de commissie in verband met de afhandeling van klachten 
noodzakelijk is. 

2. De commissie beraadslaagt aan de hand van een agenda en relevante stukken. 

3. De commissie maakt een verslag van haar vergadering. 

4. Een lid neemt niet deel aan de beraadslagingen en de stemming over een klacht indien 
sprake is van een persoonlijke relatie met de klager en/of een belang bij de situatie. 

5. Vergaderingen kunnen plaatsvinden indien tenminste de Voorzitter en een van de leden 
van de commissie aanwezig zijn. 

Artikel 7:  Behandeling van de klacht 

1. Klager krijgt binnen 1 week na ontvangst van de klacht namens de commissie schriftelijk 
bericht van ontvangst van de klacht. 

2. De secretaris stuurt de klacht door naar de Directie van Smart-Coach met het verzoek 
binnen drie weken schriftelijk te reageren op de klacht indien dit nodig/wenselijk is. Indien 
een reactie niet nodig/wenselijk wordt geacht, kan de commissie de klacht direct in 
behandeling nemen.  

3. Als klager niet tevreden is met de beantwoording van de klacht door de Directie van Smart-
Coach laat hij dit weten aan de commissie. Deze neemt de klacht dan in behandeling.  

4. De commissie kan en zal waar dit voor de juiste afhandeling van de klacht wenselijk is 
overgaan tot hoor- en wederhoor en eventueel aanvullend onderzoek. 

Artikel 8:  De vergadering 

1. Indien de commissie het noodzakelijk acht, nodigt zij de klager zo spoedig mogelijk uit om de 
klacht c.q. reactie daarop mondeling toe te lichten. Deze toelichting wordt gegeven tijdens 
een vergadering van de commissie die zal plaatsvinden uiterlijk vier weken nadat de klacht 
naar het oordeel van de Klachtencommissie gereed is voor behandeling door de 
Klachtencommissie . 

2. De klager mag zich in de vergadering laten bijstaan door een derde als er naar de mening van 
de voorzitter van de Klachtencommissie daartoe duidelijke argumenten zijn, en indien de 
klager dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter van de 
commissie heeft gemeld en met hem heeft besproken. De voorzitter van de 
Klachtencommissie beslist per aanvraag of vertegenwoordiging is toegestaan. 

3. Ook de Directie van Smart-Coach wordt uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering. De 
Directie zal de Klachtencommissie laten weten welke medewerker(s) hierbij aanwezig zal 
(zullen) zijn. 



4. De klager en de Directie van Smart-Coach ontvangen minimaal vijf dagen voor de vergadering 
een uitnodiging. Het tijdstip van de vergadering wordt zonodig buiten kantooruren gekozen. 
De vergadering vindt plaats ten kantore van Smart-Coach te ’s-Hertogenbosch. 

5. De vergadering is niet openbaar. De commissie is gehouden de klager en de betreffende 
medewerker(s) van Smart-Coach bij de uitnodiging voor de vergadering in kennis te stellen 
van de personen die zijn uitgenodigd. 

6. Wanneer de commissie een nader onderzoek noodzakelijk acht kan zij besluiten de 
behandeling op een nader te bepalen tijdstip voort te zetten. De commissie kan ook 
eventueel derden uitnodigen.  

Artikel 9:  De stemming 

1. De stemming over het uit te brengen advies vindt plaats nadat de vergadering heeft 
geconcludeerd dat over een bepaalde kwestie een advies uitgebracht kan worden. 

2. De commissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen over het oordeel en het uit te 
brengen advies. 

3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

4. Ieder lid brengt één stem uit. 

5. Ieder lid stemt zonder last of ruggespraak. 

6. Besluiten kunnen worden genomen als alle leden aanwezig zijn. 

Artikel 10:  Oordeel en advies 

1. De commissie brengt zo spoedig mogelijk, doch in beginsel binnen twee weken na de 
vergadering waarin de behandeling voltooid is, haar oordeel en advies schriftelijk uit aan de 
Directie van Smart-Coach. 

2. De Directie van Smart-Coach neemt één week na ontvangst van het advies een besluit. 
Klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week nadat de Directie van Smart-
Coach een besluit heeft genomen, schriftelijk bericht. De Directie van Smart-Coach 
motiveert haar beslissing en zendt de klager een afschrift van het advies van de commissie. 

3. Indien het advies van de Klachtencommissie niet wordt overgenomen door de Directie van 
Smart-Coach, is voorafgaand aan de besluitvorming goedkeuring nodig van de Raad van 
Commissarissen. Bij raadpleging van de Raad van Commissarissen bericht de Directie van 
Smart-Coach klager binnen twee weken na ontvangst van het advies, dat de Directie van 
Smart-Coach het advies conform artikel 10 lid 3 heeft voorgelegd aan de Raad van 
Commissarissen. 

Artikel 11:  Wijziging en vaststelling reglement 

1. Dit reglement kan worden gewijzigd en wordt vastgesteld door de Directie van Smart-
Coach. Het reglement wordt ter informatie en advies voorgelegd aan de Klachtencommissie 
en aan de cliënten onder andere via een CliëntenRaadpleging tijdens een van de 
halfjaarlijkse Smart-Coach Cliëntdagen 

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van Smart-Coach. 

Artikel 12 Datum van inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2012. 

Artikel 13 Samenstelling van de klachtencommissie 

De samenstelling van de klachtencommissie vanaf 1 juli  2014 is als volgt: 

Voorzitter: Openstaande vacature 

Secretaris: mevr. F. Konings, Teamleider Smart-Coach 

Gewoon Lid: de heer drs. N.P.F. de Waard, directeur Softlines BV 
 


