Klachtenreglement

Klachtenregeling Ocullus Consultancy B.V.
Ocullus Consultancy beschouwt iedere klacht als een kans om de kwaliteit van de
dienstverlening te verbeteren. Om verzekerd te zijn van een goede afhandeling van je klacht,
heeft Ocullus Consultancy een duidelijke klachtenprocedure. Wij vinden het belangrijk dat je
jouw klacht kenbaar kunt maken, en dat deze naar tevredenheid wordt afgehandeld.
Vertrouwelijk
Klachten worden door alle partijen te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de
betrokken partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de klachtverantwoordelijke een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet
de bedoeling dat partijen (voor die tijd) informatie over de klacht naar buiten brengen,
bijvoorbeeld via social media.
Indien er sprake is van een klacht, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met Ocullus
Consultancy voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak
voor persoonlijk overleg. U kunt ons op de volgende manieren bereiken: Telefonisch: 0850470311 of per mail: info@ocullus.nl. Ocullus Consultancy zal de klacht binnen 7 werkdagen
naar volle tevredenheid proberen af te handelen.
Formele schriftelijke klacht
Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk
gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van
het klachtenformulier trainingen/diensten.
Dien je klacht uiterlijk binnen 14 dagen in nadat de situatie waarover je een klacht wilt
indienen zich heeft voorgedaan.
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van je klacht ontvang je een ontvangstbevestiging dat je
klacht in behandeling is genomen.
Wat gebeurt er met uw klacht?
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt de
klachtenmedewerker en directeur van Ocullus Consultancy op de hoogte gesteld.
De klachtenmedewerker:
1. Verstuurt een ontvangstbevestiging nadat de klacht is ingediend.
2. Vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht
verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken.
3. Vraagt u eventueel om meer informatie.
4. Draagt de klacht over aan de directeur van Ocullus Consultancy.
De directeur van Ocullus Consultancy:
1. Neemt in alle gevallen contact op met de klager.
2. Beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten.
3. Bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de betrokken
medewerker van Ocullus Consultancy.
4. Neemt een definitief standpunt in.
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5. Informeert u binnen 21 werkdagen na melding, schriftelijk over dit standpunt en geeft
argumenten waarom zij tot dit standpunt komt.
De klachtenmedewerker:
Zorgt voor een correcte registratie van de klachtenadministratie.
Wat registreren wij van uw klacht?
De klachtenmedewerker houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende
gegevens:
- Uw naam, adres en woonplaats.
- Uw klacht.
- Een nadere omschrijving van uw klacht.
- De indieningsdatum van uw klacht.
- De naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking
heeft, behandelt of beheert.
- De naam van de opleidingsmedewerker.
- De opleidingsactiviteit.
- De gevoerde correspondentie over de klacht.
- De status van de klacht (in behandeling / afgehandeld).
- De datum en wijze van afhandeling van de klacht.
- De eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond).
Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling. U kunt tijdens de
behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de
klachtenadministratie bij Ocullus Consultancy.
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?
Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het
oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de
beroepscommissie: VLINDERS. Deze commissie wordt voorgezeten door een
onafhankelijke voorzitter, Asmaa Hannoudi, en bestaat verder uit Ali Aissaiti en Nourdinne
Zarroy. De voorzitter zal in alle gevallen contact opnemen met u om de klacht door te
nemen.
Vlinders
Beroepscommissie / Ocullus
Bezuidenhoutseweg 50
2594 AW Den Haag
De beroepscommissie zal u, na hoor en wederhoor en weging van de argumenten en lezing
van eventuele documentatie, middels een onderbouwing, voorzien van een advies waarin
wordt aangegeven of zij uw klacht gegrond of ongegrond verklaart. Het oordeel van de
beroepscommissie is bindend; eventuele consequenties voor Ocullus Consultancy wordt
snel door hen afgehandeld. Het oordeel van de beroepscommissie zal binnen 10 weken,
nadat uw klacht aan hen is voorgelegd, door u ontvangen moeten zijn.

Indien er een langere periode nodig is om onderzoek te doen tijdens de klachtenprocedure
(informele klacht, formele schriftelijke klacht en/of bezwaar), zal de klager uiterlijk binnen 7
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werkdagen hiervan op de hoogte gesteld worden, waarbij het uitstel zal worden toegelicht en
zal de klager een indicatie (maximaal 12 weken) moeten ontvangen waarbinnen het
uitsluitsel bij hen binnen dient te zijn.
Ocullus Consultancy vindt het belangrijk om met u te komen tot een goede oplossing.
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