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Doel Het doel van deze procedure is: 

• het bieden van een mogelijkheid tot het indienen van een klacht over 
(aspecten van) de manier van uitvoering van activiteiten door C-LiON en 
C-LiON Hoger Onderwijs voor de opdrachtgever; 

• het tijdig en correct afhandelen van klachten. 
 

Normreferenties 

 
 
 
 

 
 CRKBO, Auditformulier, paragraaf 7 
 
 UWV Inkoopkader scholing, paragraaf 2.4 
 
 
Toepassingsgebied Deze procedure geldt voor relaties van C-LiON en C-LiON Hoger Onderwijs.  
 
 Deze procedure is van toepassing op alle opleidingen, trainingen, 

adviestrajecten en soortgelijke activiteiten voor opdrachtgevers door deze 
bedrijven en de daaronder vallende businessunits. 

 
Klachten en bezwaren over het oordeel door of namens een 
examencommissie van C-LiON of C-LiON Hoger Onderwijs, over 
beoordelingen van werkstukken, tentamens en soortgelijke prestaties van 
studenten vallen niet onder deze regeling. Daarvoor wordt verwezen naar de 
procedure ‘Bezwaar en Beroep’ van C-LiON en C-LiON Hoger Onderwijs. 

 
Beginpunt Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de 

klachtencommissie van C-LiON en C-LiON Hoger Onderwijs en als zodanig 
in briefhoofd of mail te worden voorzien van het begrip ‘klacht’. 

 

Eindpunt De secretaris van de interne klachtencommissie archiveert de documenten 
die deel uitmaken van de gevolgde klachtenprocedure bij de 
kwaliteitsregistraties. 

 

Betrokkenen Klachtindiener: opdrachtgever en/of deelnemer aan een activiteit. 
Medewerkers, directie, secretaris interne klachtencommissie en externe 
klachtencommissie. 
 

Algemeen Klachten worden in behandeling genomen tot 2 maanden na afloop van een 
studie-overeenkomst, danwel afronding van een opdracht.  

 
  Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.   
 

        Conform de Privacyverklaring voor de C-LiON Groep, versie 1.3 (2020) en de  
                                         daarvan afgeleide documenten bewaren wij klachtendossiers voor een periode  
                                         van 6 jaar. 

  
  C-LiON en C=LiON Hoger Onderwijs streven ernaar klachten binnen zes weken   
  af te handelen. 

 

  

NEN-EN-ISO 9001:2015 

8.2.1  Communicatie met de klant 
9.1.2 Klanttevredenheid 
9.1.3 Analyse van gegevens 
10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen 
10.3 Continue Verbetering 
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Werkwijze 
 

 
1 De secretaris van de interne klachtencommissie ontvangt de klacht.  

1.1 Zij beoordeelt de ontvangen klacht op ontvankelijkheid (zie boven, algemeen). 
1.2 Zij stuurt de klachtinbrenger binnen twee dagen na ontvangst een ontvangstbevestiging. 

• Indien de klacht op formele gronden niet ontvankelijk is, meldt zij dat meteen (=einde 
procedure, volgt 7). Wel biedt zij een gesprek met directie aan.  

• Indien de klacht ontvankelijk is, kondigt zij ook de formele reactie later in de week aan. 
1.3 Wanneer de klacht ontvankelijk is, legt zij de klacht voor aan de voorzitter van de interne 

klachtencommissie, de directie en de betrokken medewerker(s) en bepaalt, in overleg met 
hen, welk pad er gevolgd gaat worden. De normale stappen zijn: 
• Gesprek met betrokken medewerker(s) en/of directie, zie 2 
• Gesprek met klachtencommissie, zie 3 

1.4 Tenslotte informeert zij de klachtinbrenger binnen een week na de ontvangstdatum, welk pad 
er gevolgd wordt en op welke datum het gesprek kan plaatsvinden. Deze datum valt in 
principe in de eerstvolgende week. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan kan daar 
in dit bericht om gevraagd worden. 
 

2 Gesprek met betrokken medewerker(s) en/of directie, met aanwezigheid secretaris interne 
klachtencommissie ter verslaglegging.  
2.1 Wanneer de medewerker(s) en/of directie en de klachtindiener tijdens het gesprek tot een 

voor beide partijen bevredigende oplossing komen, wordt de interne klachtencommissie 
daarvan direct op de hoogte gebracht door middel van een gezamenlijke reactie. Deze 
reactie bevat in elk geval: de klacht, de afweging, het besluit en, mits relevant, een overzicht 
van eventuele vervolgacties. Volgt 7. 

2.2 Komen zij niet tot een bevredigende oplossing, dan zal de klachtencommissie de 
klachtinbrenger uitnodigen voor een gesprek in de daaropvolgende week. Volgt 3. 
  

3 Gesprek met de interne klachtencommissie 
3.1 De interne klachtencommissie gaat in gesprek met de klachtinbrenger en verkent mogelijke 

oplossingen. 
3.2 Diezelfde week gaat de interne klachtencommissie ter wederhoor in gesprek met de directie, 

al dan niet in aanwezigheid van de betrokken medewerker(s) 
 

4 Besluit 
4.1 Uiterlijk in de daaropvolgende week komt de interne klachtencommissie tot een bindend 

besluit en brengt de klachtinbrenger en de directie daarvan beargumenteerd op de hoogte. 
Dit besluit bevat in elk geval: de klacht, de afweging, het besluit en, mits relevant, een 
overzicht van eventuele vervolgacties. Mocht er onverhoopt meer tijd nodig zijn om tot een 
besluit te komen, dan zal de klachtinbrenger daar in dezelfde week beargumenteerd over op 
de hoogte worden gebracht, inclusief een nieuwe datum waarop zij het besluit tegemoet kan 
zien. 

4.2 Komen zij niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat er de mogelijkheid tot beroep bij 
de externe klachtencommissie. De klachtindiener geeft binnen een week aan de secretaris 
van de interne klachtencommissie aan of zij van deze beroepsmogelijkheid gebruik wil 
maken. Zo ja, volgt 5, zo nee, volgt 7. 
 

5 Beroep bij de externe klachtencommissie 
5.1 Zodra de reactie van de klachtinbrenger is ontvangen doet de secretaris van de interne 

klachtencommissie het dossier toekomen aan de secretaris van de externe 
klachtencommissie.  

5.2 De externe klachtencommissie gaat binnen een week in gesprek met de klachtinbrenger en 
verkent mogelijke oplossingen. 

5.3 Diezelfde week gaat de externe klachtencommissie ter wederhoor in gesprek met de directie, 
al dan niet in aanwezigheid van de betrokken medewerker(s) 
 

6 Besluit 
6.1 Uiterlijk in de daaropvolgende week komt de externe klachtencommissie tot een bindend 

besluit en brengt de klachtinbrenger en de directie daarvan beargumenteerd op de hoogte. 
Dit besluit bevat in elk geval: de klacht, de afweging, het besluit en, mits relevant, een 
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overzicht van eventuele vervolgacties. Mocht er onverhoopt meer tijd nodig zijn om tot een 
besluit te komen, dan zal de klachtinbrenger daar in dezelfde week beargumenteerd over op 
de hoogte worden gebracht, inclusief een nieuwe datum waarop zij het besluit tegemoet kan 
zien. 

6.2 Dit besluit is bindend en hierop is geen bezwaarprocedure mogelijk. 
6.3 De secretaris van de externe klachtencommissie stuurt het dossier met daarin de originele klacht, 

de communicatie, het besluit en een overzicht met de doorlooptijden van de verschillende 
stappen terug naar de secretaris van de interne klachtencommissie.  

 
7 Verwerking 

7.1 De secretaris van de klachtencommissie sluit het dossier met daarin de originele klacht, de 
communicatie, het besluit en een overzicht met de doorlooptijden van de verschillende 
stappen en archiveert het, conform de bepalingen in de bovengenoemde privacyverklaring, 
voor een periode van 6 jaar, waarna het dossier vernietigd wordt. 

           
 

Adressen: 
- Directie: Peter Peene, p.peene@c-lion.nl 
- Secretaris interne klachtencommissie: Marleen Adams, m.adams@c-lion.nl 
- Secretaris externe klachtencommissie:  Marleen Adams, m.adams@c-lion.nl 
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