
KLACHTENPROCEDURE SOCIAAL HUIS-OCMW RONSE 
 
1. Doel 
De klachtenprocedure is een formeel inspraakinstrument om de klanten van het OCMW 
Ronse, alsook het personeel op formele wijze de gelegenheid te geven hun bemerkingen, 
suggesties of klachten kenbaar te maken. Dit om de onderlinge problematiek te kunnen 
oplossen of om problemen te voorkomen, hetzij onmiddellijk, hetzij op langere termijn. 
Eveneens zal dit instrument dienen om klachten, suggesties en bemerkingen op 
systematische wijze te registreren zodat de evolutie hierin kan opgevolgd en zo nodig 
bijgestuurd worden. Het OCMW ziet een klacht dan ook als een uitstekende mogelijkheid om 
de dienstverlening te verbeteren. 
 
De klachtenprocedure is NIET van toepassing op: 
-algemene klachten over regelgeving 
-algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid 
-klachten over beleidsvoornemens of verklaringen 
 
2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Ieder personeelslid, diensthoofd en verantwoordelijke die met een klacht geconfronteerd 
wordt, is verantwoordelijk voor het doorgeven van deze melding aan zijn overste. 
De secretaris (samen met de dienstleider) is eindverantwoordelijk voor de correcte 
afhandeling. 
Alle klachten worden bijgehouden door de secretaris in een daartoe bestemd register.  
 
3. Documenten  

• Meldingsformulier ter beschikking van de gebruiker die een melding/klacht wenst 
te formuleren 

• Registratieformulier ter beschikking van de interne opvolger van de klacht 
• Er is tevens een meldingsbus in elke wachtzaal aanwezig 

 
 
4. Definities en omschrijvingen  

• Klacht: uiting van niet akkoord zijn met een aspect omtrent de werking van het 
Sociaal Huis-OCMW Ronse, op welk domein dan ook, en ongeacht de oorzaak of 
gevolgen. Er is ontevredenheid. 
Een klacht is geen negatief signaal maar eerder een positieve input van de burger; 
een manier van feedback; een vorm van gratis advies over hoe de dienstverlening kan 
bijgeschaafd worden. Het kan de basis zijn voor kwaliteitsverbetering. Het is een 
vorm van ultieme klantgerichtheid. 
Wanneer een formele afhandeling vereist is, dient de klacht schriftelijk of 
electronisch te worden ingediend. 
 
Een klacht waarbij een informele afhandeling mogelijk is, kan ook mondeling. Er is 
sprake van een informele afhandeling als de klager enkel een rechtzetting of een 
tegemoetkoming van de dossierbehandelaar wenst en indien dit door een relatief 
kleine inspanning en direct kan gebeuren. Als de klager hierover tevreden is, is de 
klacht informeel afgehandeld en vervalt de verplichting tot het verder behandelen 
van de klacht volgens de klachtenprocedure. 

• Opmerking: lichtere vorm dan een klacht over niet akkoord gaan omtrent een aspect 
i.v.m. de werking van het OCMW Ronse, op welk domein ook. Iets kan verbeterd 
worden. 

• Suggestie: voorstel tot verbetering van een aspect omtrent de werking van het OCMW 
Ronse, op welk domein ook door de burger. 

• Meldingsformulier: een formulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de interne of 
externe gebruiker waarop men klachten, opmerkingen en suggesties kan 
omschrijven. 



• Registratieformulier: een formulier dat door de opvolger van de klacht ingevuld wordt 
aan de hand van gegevens die uit het meldingsformulier blijken te komen. 

• Klachtenregister: een register, dat zich bij de secretaris bevindt, waarin de 
geformuleerde klachten, (opmerkingen en suggesties) worden bijgehouden. 

• Klachtencommissie: commissie samengesteld uit: 
 
-voorzitter OCMW,  
-secretaris OCMW,  
-hoofd van de personeelsdienst,  
-hoofd van de desvetreffende dienst tegen wie de klacht gericht is,  
-Secretaris klachtencommissie: Algemeen directeur Sociale Zaken zoals voorzien in 
de personeelsformatie (in afwachting van invulling van deze functie: de 
bestuurssecretaris).  
 

• Opvolgingsregister: een register dat aangelegd wordt bij de secretaris en waarin de 
essentie van de klachtenbehandeling wordt geregistreerd. 

• Klachtenmap: de map waar alle gebruikte formulieren gegroepeerd en chronologisch 
verzameld worden door de directie. 

 
 
5. Werkwijze 
A. Indienen : 
 
Op elke dienst kan tevens gebruik maken van de formulieren die ter beschikking liggen in de 
wachtzaal teneinde mogelijke klachten, opmerkingen en suggesties te kunnen formuleren en 
vervolgens te deponeren in de meldingsbus. 
Iedereen die betrokken is bij zowel interne als externe cliënten kan een klacht uiten zowel 
mondeling als schriftelijk, ook online meldingen zijn mogelijk, en deze worden desgevallend 
bezorgd via een personeelslid aan de dienstoverste.Interne communicatie is hierbij van groot 
belang. 
Deze klacht is liefst op naam zodat verdere opvolging ervan naar de betrokkenen kan 
gebeuren.  
Uiteraard kan een klacht ook naamloos ingediend worden, doch deze is heel moeilijk te 
behandelen. 
 
B. Reactie 
 
De indiener van een klacht wordt door de secretaris of diegene die belast is met de 
behandeling, binnen de 14 dagen schriftelijk verwittigd dat zijn klacht onderzocht wordt. 
Er volgt een terugkoppeling naar de burger. 
 
C.Onderzoek en behandeling : 
 
De secretaris neemt de nodige maatregelen voor verdere behandeling van de klacht, 
opmerking of suggestie door de klachtencommissie. 
Alle instanties die betrokken zijn bij de klacht worden gehoord. 
Na behandeling door de klachtencommissie wordt er schriftelijk respons gegeven aan de 
indiener van de klacht, opmerking of suggestie, voor zover deze bekend is. Dit gebeurt 
binnen de 2 maanden na het indienen van de klacht. 
De klachten worden opgenomen in een opvolgingsregister om nadien te kunnen overgaan tot 
een klachtenanalyse. 
Alle formulieren worden chronologisch bijgehouden in de klachtenmap. 
 
 
6. Evaluatie en opvolging van de procedure 
Proceseigenaar :  secretaris 
Introductiedatum : januari 2012 
Evaluatie:   december 2012 


