
                 
                                      

 

 

 

 

 

 

Klachtenbeleid ReumaZorg Nederland  
 

In deze notitie zet ReumaZorg Nederland uiteen hoe haar klachtenbeleid vorm is gegeven. 

 

Inleiding 

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) wil haar leden en vrijwilligers zo 

goed mogelijk van dienst zijn. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe men een klacht 

kan indienen bij de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland en hoe deze klacht wordt 

afgehandeld.  

 

Procedure  

Klacht indienen 

Een klacht kan worden ingediend bij: secretaris@reumazorgnederland.nl  

Postadres: Secretaris Vereniging ReumaZorg Nederland, Postbus 58, 6500 AB Nijmegen. 

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.  

 

Registratie van een klacht 

Iedere klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier.  

De indiener ontvangt binnen een week een schriftelijke reactie dat de klacht ontvangen is 

en in behandeling. Binnen vier weken moete het bestuur gereageerd hebben op de klacht. 

Komt men er niet uit, dan volgt bericht dat de klacht doorgestuurd is naar de 

klachtencommissie.  

 

Werkwijze klachtencommissie 

1. De commissie zorgt, onafhankelijk van de organisatie, voor registratie van de, bij 

haar binnengekomen, klacht. 

2. De commissie draagt zorg voor de behandeling van de klacht en spreekt met beide 

kanten. 

3. De commissie gaat bij de behandeling van de klacht uit van de geldende normen, 

waarden en wettelijke verplichtingen binnen en buiten de organisatie. 

4. De commissie kan tot de volgende adviezen komen aan het bestuur: 

• de klacht is ongegrond of • de klacht is (deels) gegrond. 

5. Na afhandeling van de klacht laat de klachtencommissie binnen 4 weken haar 

besluit weten aan de indiener van de klacht en brengt advies uit aan het bestuur 

van de Vereniging ReumaZorg Nederland. 

6. Het bestuur van de Vereniging ziet toe op de juiste uitvoering van de gedane 

uitspraak. 

 

Tijdspad afhandeling klacht 

De schriftelijke bevestiging van ontvangst klacht wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. De 

afhandeling van de ingediende klacht is in principe binnen 6 weken.  

In geval dat de klacht complexer van aard is, is verlenging mogelijk met nog eens 20 

werkdagen.  


