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Klachtenprocedure 

 

Inleiding. 

In deze notitie wordt de werkwijze beschreven voor de behandeling van klachten over de werkwijze 

van de Stichting Vrienden van Amphia. Een klacht wordt gedefinieerd als: “een uiting van 

ontevredenheid, terecht of onterecht”. 

De aanleidingen voor deze notitie zijn: 

 (Potentiele) donateurs komen in aanraking met de stichting, bijvoorbeeld via e-mailberichten, 

nieuwsbrieven en incasso’s. De activiteiten van de stichting staan in een nauwe verbinding met 

Amphia. Klachten of ontevredenheid van donateurs over de stichting kunnen een negatieve 

uitstraling op Amphia hebben, wat zoveel mogelijk moet worden vermeden 

 Het is belangrijk dat klachten alle op dezelfde manier worden behandeld en dat klachten kunnen 

worden gebruikt voor de verbetering van de processen en de dienstverlening door de stichting. 

Dat wordt ook benadrukt door het Centraal Bureau Fondsenwerving, die in haar erkenningsnorm 

stelt: 

o de stichting houdt een overzicht bij van door belanghebbenden en derden rechtstreeks bij 

de stichting geuite kritiekpunten; 

o de stichting staat open voor ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van 

belanghebbenden en derden. 

 

Uitgangspunten 

a. Een klachtenprocedure heeft meerdere functies: 

 De stichting maakt duidelijk dat zij zich verantwoordelijk voelt en oog heeft voor de belangen 

van en de relatie met de donateurs. De reputatie van de stichting wordt verbeterd door de 

communicatie en het duidelijk maken dat zij zorg heeft voor de donateurs en streeft naar 

goede service. Er is invloed aan de donateur op de werkwijze van de stichting 

 Het bespaart tijd wanneer problemen of ongerustheid in een vroeg stadium kunnen worden 

aangepakt 

 In het jaarverslag vindt verantwoording plaats over de behandeling van klachten 

b. De stichting is goed bereikbaar. In alle communicatie met donateurs worden de 

contactmogelijkheden (telefoon, post en e-mail) met de stichting opgenomen 

c. De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve uitvoering van de 

klachtenbehandeling. Klachten worden gemeld aan het bestuur van de stichting 

d. Er is een elektronisch klachtdossier waarin alle communicatie over de klachtenbehandeling wordt 

vastgelegd. De eventuele schriftelijke communicatie wordt gescand en vastgelegd in het 

elektronische dossier. De schriftelijke stukken worden na afhandeling van de klacht vernietigd. Het 

digitale dossier wordt vijf jaar bewaard 

e. In het jaarverslag worden de klachten anoniem vermeld (aantal, onderwerp, afhandeling en 

eventuele verbetermaatregelen) 

f. De klachtenprocedure wordt jaarlijks geëvalueerd door de juridisch adviseur van het bestuur en 

het bestuur, tenzij er in het voorafgaande jaar geen klachten zijn ontvangen. 
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Informatie over klachtenprocedure wordt gegeven: 

 Via de website www.amphia.nl/vrienden wordt informatie gegeven over het bestaan van de 

klachtenprocedure 

 In een nieuwsbrief wordt elk jaar het jaarverslag gepubliceerd waarin informatie wordt gegeven 

over de behandeling van ontvangen klachten. 

 

Werkwijze 

Registratie van de ontvangen klacht: 

1. Er wordt een klachtdossier aangemaakt, waarin de ontvangen gegevens en verslagen/berichten  

van alle volgende contacten worden vastgelegd 

2. Van telefonische contacten wordt altijd een notitie gemaakt in het dossier 

3. De klager krijgt binnen één week een ontvangstbevestiging van de klacht met daarin de 

vermelding dat de klacht in behandeling is genomen. 

 

Het eerste telefonisch contact met de klager: de medewerker (ambtelijk secretaris of vrijwilliger) van 

de stichting belt de klager op binnen één week na het versturen van de ontvangstbevestiging: 

1. De klacht wordt besproken, zodat heel duidelijk is wat de klager bedoeld 

2. Een mogelijke oplossing wordt besproken en expliciet wordt gevraagd of klager het eens is met de 

oplossing 

3. Is de klager akkoord met de oplossing dan is de klacht afgehandeld, Daarvan wordt een 

bevestiging gestuurd naar de klager, waarmee de procedure eindigt. 

 

Is de klager niet akkoord of is geen oplossing voorhanden dan wordt uitgezocht (bestuursleden, 

juridisch adviseur) welke andere oplossing mogelijk is. Daarna volgt een tweede telefonisch contact 

met de klager: de medewerker van de stichting belt de klager binnen één week: 

1. Een mogelijke oplossing wordt besproken en expliciet wordt gevraagd of klager het eens is met de 

oplossing 

2. Is de klager akkoord met de oplossing dan is de klacht afgehandeld, Daarvan wordt een 

bevestiging gestuurd naar de klager, waarmee de procedure eindigt. 

 

Is de klager niet akkoord dan wordt zo spoedig mogelijk de secretaris van het bestuur van de stichting 

geïnformeerd door de medewerker die contact heeft gehad met de klager. Zij bespreken een andere 

oplossing en aanpak voor het gesprek met de klager. Daarna volgt het derde telefonische contact met 

de klager: de secretaris van het bestuur belt de klager: 

1. Een mogelijke oplossing wordt besproken en expliciet wordt gevraagd of klager het eens is met de 

oplossing 

2. Is de klager akkoord met de oplossing dan is de klacht afgehandeld. Daarvan wordt een 

bevestiging gestuurd naar de klager, waarmee de procedure eindigt. 

 

Is de klager niet akkoord dan vindt zo spoedig mogelijk overleg plaats binnen het bestuur en met de 

juridisch adviseur over te nemen stappen. De voorzitter van de stichting Vrienden van Amphia neemt 

contact op met de klager. 

http://www.amphia.nl/vrienden

