
CLIËNT-INFORMATIE KLACHTENREGELING STICHTING LEERGELD LIMBURG 

_________________________________________________ 

PUBLIEKS- EN CLIËNTINFORMATIE 

I INLEIDING 

De stichtingen Leergeld in de provincie Limburg, verenigd in Stichting Leergeld Limburg. willen al hun 

cliënten, medewerkers en relaties zorgvuldig behandelen. Toch blijft hulpverlening het werk van mensen. Er 

kunnen dan ook onbedoeld fouten gemaakt worden. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen hebben de 

lokale Stichtingen Leergeld en de stichting Leergeld Limburg een klachtenregeling. In deze brochure leest u hoe 

en waar u een klacht kunt indienen en hoe de behandeling van uw klacht verloopt. 

 

Voorop staat dat u, zeker wanneer de voorgevallen situatie niet zo ernstig is, in eerste instantie het beste terecht 

kunt bij de coördinator en/of het bestuur van de lokale stichting Leergeld. Uw melding wordt, indien u dat na het 

gesprek nog wenst, geregistreerd en in het bestuur van de desbetreffende stichting Leergeld besproken. Over de 

voortgang van de behandeling van uw klacht wordt u daarna geïnformeerd. 

1.1 Wie kan een klacht indienen? 

Iedereen, die contact heeft met een lokale stichting Leergeld of in het recente verleden heeft gehad kan een 

klacht indienen. Dat geldt voor cliënten, vrijwilligers en derden. In bepaalde gevallen kunnen ook familieleden 

of anderen een klacht indienen. U moet het er dan in ieder geval mee eens zijn dat die persoon namens u een 

klacht indient. 

1.2 Waarover kunt u een klacht indienen? 

U kunt een klacht indienen over alle zaken, die betrekking hebben op de activiteiten van Leergeld en onze 

vrijwilligers. Voorbeelden zijn: genomen beslissingen, gedragingen van een vrijwilliger tegenover u of regels 

van de organisatie. De gebeurtenissen, die tot de klacht hebben geleid, mogen niet langer dan een jaar geleden 

hebben plaatsgevonden. 

1.3 Aan wie kunt u de klacht voorleggen? 

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een vrijwilliger van de lokale stichting Leergeld zich 

tegenover u gedraagt, of met diens beslissing of  handeling, is het aan te bevelen om dit in eerste instantie met 

die vrijwilliger en/of de coördinator zelf te bespreken. Wanneer u hierover ontevreden bent, kunt u het probleem 

vervolgens voorleggen aan het bestuur van de desbetreffende lokale stichting Leergeld. Wanneer ook dit geen 

oplossing biedt, kunt u als cliënt of vrijwilliger uw klacht vervolgens schriftelijk indienen bij de provinciale 

Klachtencommissie Leergeld Limburg.  



1.4 De Klachtencommissie Leergeld Limburg 

Als de afhandeling door het bestuur van de lokale stichting Leergeld onbevredigend  is geëindigd, kunt u als 

cliënt of vrijwilliger een schriftelijke klacht indienen bij de provinciale Klachtencommissie Leergeld Limburg. U 

kunt die schriftelijke klacht zelf opstellen. De klachtencommissie bestaat uit tenminste twee leden en een 

plaatsvervanger. Deze commissie bestaat uit externe leden en is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij niet in 

dienst of anderszins verbonden zijn aan/met Leergeld. 

II DE PROCEDURE 

2.1 Hoe dient u uw klacht in? 

U dient uw klacht direct schriftelijk in bij de Klachtencommissie. U vermeldt o.a. uw naam en adres, de naam 

van degene(n) tegen wie u een klacht indient en de inhoud van de klacht. U stuurt dit naar Stichting Leergeld 

Limburg. Bij de indiening en de behandeling van de klacht kunt u hulp of ondersteuning vragen van anderen, 

bijvoorbeeld een familielid. Ook degenen tegen wie de klacht is gericht, kan zich laten bijstaan door anderen. 

 2.2 Hoe wordt uw klacht behandeld? 

De behandeling van uw klacht door de commissie duurt maximaal 3 maanden. De commissie werkt met het 

principe van hoor en wederhoor. De commissie oordeelt onafhankelijk over de gegrondheid van uw klacht en 

doet aanbevelingen aan het bestuur van de desbetreffende stichting over te nemen maatregelen. U en degene over 

wie u geklaagd heeft, krijgen daar ook bericht van. 

2.3 Als uw klacht is afgewezen. 

Als u niet tevreden bent met het bindende oordeel over en de afhandeling van uw klacht door de 

Klachtencommissie Leergeld Limburg, dan kunt u (laten) onderzoeken of een beroep op de burgerlijke rechter 

mogelijk en/of zinvol is. 

III HULP EN INFORMATIE 

Bij het indienen en tijdens de behandeling van de klacht kunt u advies en hulp vragen van anderen, bijvoorbeeld 

een familielid, advocaat of andere personen in wie u vertrouwen stelt. Eventuele kosten die dat met zich 

meebrengt worden door ons niet vergoed. 
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