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FIST 
Frankelandgroep Interne Scholing en Training 

 

 

 

 

Klachtenregeling 
Algemeen 

Bij FIST staan kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel. Toch kan het 

voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening en daarover een klacht wilt 

indienen. Dit document informeert u over onze klachtenregeling.  

Artikel 1 - Begrippen 

Cursus/training of enige andere bijeenkomst die door of namens FIST wordt aangeboden 

of georganiseerd.  

 

De cursist ieder die geldig deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus/training 

 

FIST is Frankelandgroep Interne Scholing en Training, onderdeel van de 

Frankelandgroep. 

 

Een klacht is iedere schriftelijke uiting van onvrede over de concrete dienstverlening of 

over het gedrag van een van de medewerkers. Een klacht betreft niet het beleid van 

FIST. 

 

Cursisten zijn klanten van FIST die gebruik willen maken, gebruik maken of gebruik 

hebben gemaakt van het aanbod van de dienstverlener.  

 

De klager is de persoon die een klacht naar voren brengt. 

 

De aangeklaagde is degene tot wie de klacht zich richt. Dit is de persoon die direct 

betrokken was bij of die verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen de klager in zijn 

klacht aan de orde stelt.  

 

De klachtencommissie is de commissie die door FIST is benoemd in het kader van de 

klachtenregeling. 

 

Gegrond/ongegrond is het oordeel dat de klachtencommissie op basis van haar 

onderzoek en voorzien van een motivering, per klachtonderdeel formuleert. Een 

klachtonderdeel is gegrond als de klager in het gelijk wordt gesteld. 

De uitspraak is een schriftelijke weergave van de ingediende klachten, de gevolgde 

procedure, de verzamelde standpunten en feiten, het gemotiveerde oordeel alsmede 

eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie. 
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Artikel 2 – Ontvankelijkheid 

1. De cursist die aan de cursus/training deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot 31 

dagen na afsluiting van de cursus/training een schriftelijke klacht indienen.  

2. De klachtencommissie kan beslissen dat een klacht, ingediend na de in het eerste lid 

genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen indien, naar het oordeel van 

de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd de klacht 

eerder in te dienen.  

3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. 

4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 1 jaar bewaard.  

Artikel 3 – Procedure voor het indienen van een klacht 

1. De meest wenselijke situatie is als de cursist zijn/haar klacht uit bij degene op wie de 

klacht direct betrekking heeft en informeert FIST tegelijkertijd via de email.  

FIST ziet het uiten van klachten door cursisten als handreiking voor verbetering van 

de dienstverlening en als manier om ongenoegens op te lossen.  

Na het kenbaar maken van de klacht zoekt FIST samen met u naar een passende 

oplossing en een goede afwikkeling van de klacht. 

Als een gesprek met degene op wie de klacht betrekking heeft niet mogelijk is of niet 

tot het gewenste resultaat leidt binnen een week, dan is de volgende stap dat de 

cursist zijn/haar klacht bespreekt met de manager van FIST.  

2. Indien de onder lid 1 beschreven procedure niet het gewenste resultaat geeft of 

indien de klager dit wenst kan hij/zij een klacht indienen bij de Klachtencommissie.  

Artikel 4 – Samenstelling van de Klachtencommissie 

De klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de manager en twee andere 

medewerkers van FIST. Aan de behandeling van de klacht wordt niet deelgenomen door 

een commissielid op wie de klacht rechtstreeks betrekking heeft. De klachtencommissie 

onderzoekt de klacht die is ingediend volgens de in artikel 6 beschreven 

klachtenprocedure.  

Artikel 5 – Taken van de Klachtencommissie 

De Klachtencommissie heeft als taken: 

- behandeling van klachten van cursisten; 

- het op grond van klachten signaleren van structurele tekortkomingen in de 

dienstverlening en/of de organisatie van de dienstverlening; 

- registeren van alle bij haar ingediende klachten. 

Artikel 6 – Klachtenprocedure 

1. Tot 31 dagen na afsluiting van de cursus/training kan een klacht schriftelijk en 

ondertekend bij de klachtencommissie ingediend worden. Een klacht moet 

tenminste bevatten: 

a. naam en adres van de klager; 

b. cursus/training welke het betreft; 

c. de dagtekening; 
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d. omschrijving van de klacht, met motivatie; 

e. indien van toepassing degene op wie de klacht betrekking heeft. 

2. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een 

schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief wordt ook geïnformeerd bij wie 

de klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen de klacht wordt 

beoordeeld.  

3. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht zendt de klachtencommissie een 

afschrift met haar oordeel hierover naar de klager.  

4. De Klachtencommissie komt, uiterlijk twee weken na het versturen van de 

ontvangstbevestiging naar de klager, bij elkaar om de ontvankelijkheid van de 

klacht te onderzoeken. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijk en 

gemotiveerd doch binnen in lid 3 afgesproken termijn aan de klager weten. 

5. Is de klacht wel ontvankelijk dan wordt, indien van toepassing, degene op wie de 

klacht betrekking heeft gevraagd om een schriftelijke reactie (aan de 

klachtencommissie) op deze klacht te geven.  

6. Is het naar het oordeel van de klachtencommissie niet mogelijk om op basis van 

de klacht en de reactie van de betrokkene een oordeel te vormen, dan hoort de 

commissie de klager en de aangeklaagde in elkaars aanwezigheid. Dit gesprek 

moet uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de klacht plaatsvinden.  

7. Verlenging van de in lid 3 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van 

maximaal vier weken. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie 

deze verlenging tijdig via een afschrift aan de klager bekend.  

8. Uiterlijk een week na het oordeel van de klachtencommissie maakt de manager 

van FIST dit schriftelijk bekend, in de vorm van een afschrift aan de klager en de 

aangeklaagde.  

9. Indien het oordeel van de klachtencommissie niet leidt tot tevredenheid, is er 

voor de klager beroepsmogelijkheid bij de onafhankelijke klachtencommissie van 

de Frankelandgroep. Deze is bereikbaar via de receptie van Frankeland (010-426 

49 25). 

10. Het beroepsschrift moet door de klager binnen 3 weken na ontvangst van het 

oordeel van de klachtencommissie, schriftelijk en ondertekend bij in lid 8 

genoemde onafhankelijke derde partij ingediend worden en moet tenminste 

bevatten: 

a. naam en adres van degene die het beroepsschrift indient; 

b. de dagtekening; 

c. omschrijving van de klacht/het beroep, met motivatie; 

d. kopie van de originele klacht; 

e. kopie van het besluit van de klachtencommissie waartegen beroep wordt 

gemaakt.  

11. Het oordeel van genoemde onafhankelijke derde is bindend en eventuele 

consequenties worden binnen 20 werkdagen afgehandeld.  

12. In geval van beroepsmogelijkheid zal de klachtencommissie de bindende 

uitspraak, na ontvangst van de onafhankelijke derde, inclusief alle consequenties 

die uit deze bindende uitspraak voortkomen schriftelijk vastleggen en dit zowel 

aan klager als degene op wie de klacht betrekking heeft versturen.  
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