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Klachtenregeling Autisme Centrum In Contact (ACIC) 
 
 
Inleiding 
ACIC streeft ernaar om alle cliënten in ACIC zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. 
ACIC vindt het dan ook belangrijk dat een cliënt tevreden is over de geleverde diensten. Toch 
kunnen er dingen mis gaan of anders lopen dan verwacht. Dat kan aanleiding geven tot een klacht. 
Het is zowel voor de cliënt als voor ACIC van belang om te weten waarover men niet tevreden is. 
Dan kan er samen met de cliënt naar een oplossing worden gezocht om zo herhaling te 
voorkomen. Bovendien kan ACIC daardoor ook de kwaliteit van zorg en dienstverlening 
verbeteren op punten waar dat nodig blijkt te zijn. 
 
Een klacht kan op de volgende manieren worden ingediend: 

- per e-mail naar attie@acic.nl of philip@acic.nl of audrey@acic.nl; 
- door invullen van het contactformulier op de website (www.acic.nl, onder “In Contact”); 
- per brief t.a.v. ACIC, Willibrorduslaan 42, 1216 PB Hilversum 
- telefonisch via telefoonnummer 035 6214867 
- persoonlijk, tijdens een bezoek aan ACIC 

 
 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
Klacht: 
Elke kenbaar gemaakte uiting van onvrede of ongenoegen over de organisatie van ACIC of over 
de bejegening of behandeling door de daaraan verbonden medewerkers of hun waarnemers. 
 
Klager: 
Ieder die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van ACIC, danwel 
namens de cliënt zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. 
 
Klachtencommissie: 
De door het bestuur van ACIC ingestelde, onafhankelijke, voor de klager rechtstreeks beschikbare 
en bereikbare commissie als bedoeld in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, die 
verantwoordelijk is voor de klachtbehandeling. 
 
ACIC: 
Autisme Centrum In Contact, gevestigd te Hilversum. 
 
Medewerker: 
Een ieder die krachtens arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst, danwel anderszins aan ACIC is 
verbonden. 
 
 
Artikel 2: Doelstellingen 
 
De klachtenbehandeling in ACIC dient de volgende doelstellingen: 
 
- Recht doen aan de individuele klager. 
- Het creëren van mogelijkheden tot herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen 

tussen, en gelijkwaardigheid van klager en aangeklaagde. 
- Het door een systematische klachtenregistratie verkrijgen van inzicht in de tekortkomingen 

van of binnen ACIC ten behoeve van kwaliteitsbevordering en -bewaking. 
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Artikel 3: Uitgangspunten 
 
De klachtenbehandeling in ACIC is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 
a. Een klacht wordt bij voorkeur opgelost door klager en aangeklaagde gezamenlijk. 
b. De klachtencommissie biedt onpartijdige behandeling van de klacht. 
c. De klachtenregeling is voor de klager laagdrempelig en kosteloos. 
d. Klager en aangeklaagde hebben het recht om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen 

tijdens de procedure, met dien verstande dat kosten voor bijstand voor eigen rekening zijn. 
e. Een vlotte afhandeling van de klacht volgens vaste, inzichtelijke procedures en termijnen. 
f. Een zorgvuldige behandeling van de klacht door het toepassen van het principe van hoor en 

wederhoor van klager en aangeklaagde. Klager en aangeklaagde worden in de gelegenheid 
gesteld mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht. 

g. Klager en aangeklaagde hebben het recht op inzage in alle stukken die relevant zijn voor de 
behandeling van de klacht, voor zover dit de persoonlijke levenssfeer van een derde niet 
aantast. 

h. Een vertrouwelijke behandeling en registratie van alle gegevens samenhangend met de 
klacht. De leden van de klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben 
een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen uit hoofde van hun functie in het 
kader van de klachtenbehandeling bekend is geworden. 

i. De klachtencommissie behandelt geen schadeclaims. 
j. Anonieme klachten over ACIC of een medewerker worden niet in behandeling genomen. 
 
 
Artikel 4: Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 
 
a. De klachtencommissie bestaat uit drie leden, onder wie een externe onafhankelijke voorzitter 

en een secretaris.  
b. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het bestuur. Benoeming van de 

voorzitter geschiedt op voordracht van de cliëntenraad. 
c. Benoeming vindt plaats voor de periode van twee jaar. Leden zijn direct herbenoembaar, met 

een maximum van drie benoemingsperioden. De secretaris stelt een rooster van aftreden op. 
d. Het lidmaatschap van de klachtencommissie wordt beëindigd door: 

- vrijwillig aftreden of aftreden volgens rooster; 
- intrekken van de benoeming door het bestuur op zwaarwegende gronden, de commissie 

gehoord hebbende. 
e. Bij beëindiging van een lidmaatschap voorziet het bestuur zo spoedig mogelijk in de 

opvolging met inachtneming van lid b. 
f. Het aftredende lid dient zijn dossiers ter vernietiging in te leveren bij de secretaris van de 

commissie. 
 
 
Artikel 5: Taken van de klachtencommissie 
 
a. Het op basis van onderzoek en eventueel bemiddeling naar aanleiding van een klacht komen 

tot een standpunt ten aanzien van de toedracht van de situatie of gebeurtenis waar de klacht 
betrekking op heeft en het waar nodig adviseren over de afhandeling van de klacht aan het 
bestuur. 

b. Het bijhouden van een systematische registratie van ontvangen en behandelde klachten. 
c. Het op basis van de geregistreerde klachtengegevens signaleren van structurele 

tekortkomingen in de organisatie en zonodig adviseren van het bestuur over wenselijke 
maatregelen. 
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Artikel 6: Bevoegdheden van de klachtencommissie 
 
De klachtencommissie heeft ter uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken de navolgende 
bevoegdheden: 
 
a. Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken, voor zover dit gebeurt 

met gerichte toestemming van de klager, één en ander met inachtneming van het Handboek 
bescherming persoonsgegevens van ACIC. 

b. Het oproepen en horen van klager en aangeklaagde, alsmede van personen binnen ACIC die 
bij de ingediende klacht zijn betrokken. 

c. Het inschakelen van deskundigen. 
d. Het doen van een laatste poging om de relatie tussen partijen te herstellen via bemiddeling. 
 
 
Artikel 7: Indienen van een klacht 
 
a. De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de aangeklaagde om te proberen op die manier tot 

een oplossing te komen. 
b. Als de klager niet zelf met de aangeklaagde tot een bevredigende oplossing van de klacht kan 

komen, kan de klager zich tot het bestuur van ACIC wenden. 
c. Als de klager van mening is dat oplossing van de klacht langs die wegen niet mogelijk is, kan 

de klager de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. 
 
 
Artikel 8: Werkwijze klachtencommissie 
 
a. De klachtencommissie stuurt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een 

ontvangstbevestiging naar klager, met informatie over de verdere procedure. 
Indien noodzakelijk voor een goede behandeling van de klacht vraagt de commissie de klager 
om schriftelijke toestemming tot inzage in zijn/haar medische gegevens. 

b. Als een klacht naar het oordeel van de commissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de 
klager in de gelegenheid om alsnog binnen twee weken aanvullende informatie te 
verschaffen. 

c. De commissie draagt er zorg voor dat de aangeklaagde zo spoedig mogelijk na ontvangst van 
de klacht door middel van een afschrift wordt geïnformeerd over de inhoud van de klacht en 
informatie krijgt over de verdere procedure. 

d. Als de commissie besluit een bemiddelingspoging te doen, legt zij dit voorstel binnen twee 
weken na ontvangst van de klacht voor aan klager en aangeklaagde. Als beide partijen 
instemmen met het bemiddelingsvoorstel, vindt in principe binnen twee weken een 
bemiddelingsgesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van de commissie, klager en 
aangeklaagde. 

e. Als bemiddeling niet mogelijk blijkt of niet gewenst wordt, verzoekt de commissie de 
aangeklaagde om binnen vier weken te reageren op de inhoud van de klacht. 
Als aangeklaagde door ziekte, overmacht of afwezigheid niet in staat is binnen de gestelde 
termijn te reageren, wordt door de commissie een nieuwe termijn bepaald. De klager wordt 
over het uitstel geïnformeerd. 

f. De commissie geeft de klager de gelegenheid om op de reactie van aangeklaagde te reageren 
conform het principe van hoor en wederhoor. 

g. De klachtencommissie deelt binnen een redelijke termijn, zo mogelijk binnen twee maanden, 
docht uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de klacht, aan de klager, aangeklaagde 
en het bestuur van ACIC schriftelijk en gemotiveerd haar oordeel over de klacht mee. 

h. Als de behandeling van de klacht niet binnen de gestelde termijn kan worden afgerond, doet 
de commissie daarvan schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan klager en aangeklaagde, 
onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie haar oordeel zal uitbrengen. 
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i. Het bestuur van ACIC bericht binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de 
commissie schriftelijk aan klager, aangeklaagde en commissie, of hij naar aanleiding van de 
uitspraak maatregelen zal nemen en zo ja, welke. 

j. Er is geen hoger beroep mogelijk op een uitspraak van de klachtencommissie. De klager 
behoudt echter in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe 
geëigende (externe) instantie die de klacht in behandeling kan nemen. 

 
 
Artikel 9: Vergaderingen en verslaglegging klachtencommissie 
 
a. De klachtencommissie komt zo vaak bijeen als de voorzitter nodig oordeelt. De 

bijeenkomsten vinden plaats in aanwezigheid van in principe alle, doch minimaal twee leden, 
waaronder de voorzitter. 

b. De vergadering heeft een besloten karakter. 
c. De besluitvorming in de commissie geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij 

gestreefd wordt naar consensus. 
d. Van elke klacht legt de klachtencommissie een klachtendossier aan dat wordt bijgehouden en 

beheerd door de commissie en gedurende een periode van 10 jaar wordt gearchiveerd bij 
ACIC. 

e. De commissie brengt jaarlijks in april over het voorgaande kalenderjaar een openbaar verslag 
uit aan het bestuur van ACIC. Deze rapportage beschrijft het aantal klachten dat bij de 
commissie is ingediend, de aard en inhoud van deze klachten, de gedane uitspraken over de 
klachten en de uitgebrachte aanbevelingen. In het jaarverslag worden geen tot individuele 
personen herleidbare gegevens opgenomen. 

f. Het bestuur van ACIC neemt het jaarverslag van de klachtencommissie op als onderdeel van 
haar eigen jaarverslag en bespreekt de rapportage in haar overleg met de cliëntenraad. 

 
 
Artikel 10: Slotbepalingen 
 
a. De klager heeft ten alle tijde het recht om de klacht in te trekken. De commissie zal de 

aangeklaagde informeren over de beëindiging van de klachtenprocedure. 
b. Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de commissie of indien deze op een andere 

wijze direct bij de klacht betrokken is, dient deze zich te onthouden van deelneming aan de 
behandeling van de klacht. 

c. Zowel klager als aangeklaagde kunnen verzoeken een lid van de klachtencommissie niet aan 
de behandeling van de klacht te laten deelnemen bij gerechtvaardigde twijfel aan diens 
onpartijdigheid. Bij honorering van dat verzoek door de commissie, zal een plaatsvervanger 
worden gezocht. 

d. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van ACIC. 
e. Wijzigingen in dit reglement worden vastgesteld door het bestuur, gehoord de 

klachtencommissie. 
 


