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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 voor 
de opdrachtgever; 

 het tijdig en correct afhandelen van klachten. 
 
Normreferenties 
 
  
 
 
 
 
Toepassingsgebied Deze procedure is van toepassing op alle opleidingen, trainingen, 

adviestrajecten en soortgelijke activiteiten voor opdrachtgevers, binnen C-LiON 
en de daaronder vallende businessunits. 

 
   Klachten en bezwaren over het oordeel door of namens de examencommissie 

van C-LiON, 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. 

  
Beginpunt Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van C-LiON 

student en als zodanig in briefhoofd of mail te worden voorzien van het begrip 
‘klacht’. 

 
Eindpunt De secretaris van de 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, klachtencommissie. 
 
 
Werkwijze  

 
1 Indien de directie een schriftelijke klacht ontvangt, zal deze binnen 2 werkdagen reageren met een 

bericht van ontvangst en binnen één werkweek met een inhoudelijke reactie. Allereerst wordt 
gevraagd of er voldoende energie gestoken is in bespreking van de klacht met de betreffende 
medewerker; zo niet, dan zal de directie aandringen op het alsnog bespreken ervan.  

 
2 Vervolgens – als de hierboven vermelde eerste stap niet leidt tot een bevredigende oplossing in de 

ogen van de klachtinbrenger – zal de directie de klacht inhoudelijk nader bestuderen en voor zover 
nodig de klachtinbrenger verzoeken aanvullende informatie ter beschikking te stellen. 
 

3 Binnen één werkweek na ontvangst van de aanvullende informatie zal namens de directie de 
klachtinbrenger een uitnodiging ontvangen voor een bespreking van de klacht met de directie; 
daarbij zal gestreefd worden naar het participeren van de betreffende medewerker aan dat gesprek. 
Tevens zal de secretaris van de interne klachtencommissie aanwezig zijn voor het opmaken van een 
gespreksverslag. 
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4 Binnen een werkweek na het gesprek tussen klachtinbrenger en directie zal de directie de 
klachtinbrenger een schriftelijke reactie sturen. Dat zal een reactie zijn met: de klacht, afweging, 
besluit, eventuele vervolgacties. Tevens zullen daarbij contactgegevens van de externe 
klachtencommissie verstrekt, voor het geval de klachtinbrenger niet tevreden is met het besluit van 
de directie. 
 

5 Procedure externe klachtencommissie: 
 

5.1 Indien de klachtinbrenger zich wil wenden tot de externe klachtencommissie, dient dit te 
gebeuren binnen 3 werkweken na ontvangst van het besluit van de directie. Daarna is de klacht 
niet ontvankelijk.   

5.2 De externe klachtencommissie zal – na ontvangst van de klacht – een ontvangstbevestiging 
sturen en bij de secretaris van de interne klachtencommissie het dossier opvragen van de 
inhoud en procedure zoals gevolgd. 

5.3 De externe klachtencommissie zal de klachtinbrenger uitnodigen voor een toelichting op de 
klacht en bij de directie wederhoor toepassen. 

5.4 De externe klachtencommissie zal vervolgens tot een besluit komen en deze beargumenteerd 
kenbaar maken aan klachtinbrenger en directie. 

5.5 Dit besluit is bindend en hierop is geen bezwaarprocedure mogelijk. 
 
Adressen: 

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