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Hetklachtenreglement
vande Nederlandse
voorCounselling
bestaatuiteen
Associatie
(1),wat ondereenklachtwordtverstaan(2),
inleiding
vande
algemene
een beschrijving
(3),
(4)
klachtencommissie een beschrijving
van de klachtenprocedure
zelÍ en uit een korte
(5).tDe EthischeCodevaÀde NACvormtde basisvandit reglement
en wordt
slotbepaling
hierbijgevoegd.

í.INLEIDING
Somsheefteen cliëntbezwarentegenhet handelenvan een bij de NACaangesloten
counsellor.
Dat kan komendoordatmenzich nietjuist bejegendheeftgevoeld.In dit geval
zoude cliënteerstmoetenproberenom met de counsellorzelftot een oplossingvan het
probleemte komen.Dit kan het bestedooreen persoonlijk
gesprek.Als dit echternietlukt
gesprekte moeilijkvindt,bestaatde
of als menhetaangaanvaneenpersoonlijk
mogelijkheid
om een klachtin te dienentegende betreffende
counsellor.
Hetklachtenreglement
vande NACwilzowelaande potentiële
klageren ookaande
potentiëleaangeklaagde
zekerheidbiedenoverde in dit gevalte volgenprocedures.
Duidelijkheid
overde mogelijkheid
vanhetindienen
vaneen klachtstaatin functievande
kwaliteitszorg
voorhet professionele
werkvan bij de NACaangesloten
counsellors.
Het
persoonlijke
en professionele
welzijnvan de betrokkenpartijenstaatvoorop.De ethische
basisvan dit reglementwordtgevormddoorde EthischeCodevan de NAC.
Doorde bestuurlijke
onafhankelijkheid
vanhetwerkvande klachtencommissie
is een
onpartijdige
behandeling
vande ingediende
De privacyzowelvan
klachtgegarandeerd.
klageralsvanaanklager
is gewaarborgd.

t eii netformuleren
vandit klachtenreglement
hebbenwij gebruikgemaaktvan klachtenreglementen
vanandereassociaties
op hetveldvande psychosociale
hulpverlening.
Metdankaan hetNederlands
(NlP),de Nederlandse
voorPsychologen
Instituut
Vereniging
vanVrijgevestigde
Psychotherapeuten
(NWP), de Landelijke
Vereniging
Vorming(l(/P) in
voorThuiszorg,
de RaadvoorKlinischePastorale
(DGTA).
Nederland
en de DeutscheGesellschaft
fUrTransaktionsanalyse
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2. DÊ KLACHT
De klacht
of de handelwijze
de bejegening
Eenklachtis een uitingvan onvredemetde behandeling,
vaneen bij de NACaangesloten
counsellor.
van het beroepvan de counsellor.
De klachtheeftbetrekkingop de uitoefening
Het uitoefenenvan het beroepis
Uitgezonderd
zijn klachtenovertarievenen schadeclaims.
Overhet privé-leven
nietbeperkttot de eigenlijkecontact-uren
tussencliënten counsellor.
worden.
vande counsellor
kangeenklachtingediend
De klager
wil zienaan de
De klageris diegenedie een klachtvoorlegtof voorgelegd
Dit kanzijn:
klachtencommissie.
a) een individuele
cliënt
partij/opdrachtgever
b) een derde
c) een collega-counsellor.
De aangeklaagde
De aangeklaagde
kanzijn:
a) counsellor-supervisor/opleider
counsellor
b) geaccrediteerd
c) basiscounsellor
leden.
d) alleoverigebij de NACaangesloten
Als voornoemdeaangeklaagde
nietaangesloten
is bij de NACkan overhem/haarvia de
geenklachtingediendworden.
weg van klachtenprocedure

3. DE KLACHTENCOMMISSIE
Algemenebepalingen
Onafhankelijkheid
De klachtencommissie
opereertonafhankelijk
van het bestuur.Het lidmaatschap
van de
klachtencommissie
is onverenigbaar
methetbestuurslidmaatschap.
Rekenschap
De klachtencommissie
is verplichtrekenschap
af te leggentegenoverde algemene
vergadering.
Geheimhouding
De ledenvande klachtencommissie
hebbeneengeheimhoudingsplicht
ten aanzienvan
hetgeenhen uit hoofdevan hunfunctieals lid vande klachtencommissie
dan wel uit hoofde
van hun betrokkenheid
bekendwordt,behoudens
voorzoverenigwettelijkvoorschrift
tot
bekendmaking
verplicht.
Terugtredenvan een lid van de klachtencommissie
Eenlid van de klachtencommissie
dientzichterugte trekken,indienhaarlztlnonpartijdigheid
nietis gewaarborgd.
Het bestuurvan de NACdraagtzorgvooreen plaatsvervanger.
Bezwaartegen deelnemingvan een lid van de klachtencommissie
De klagerkanbezwaarmakentegendeelneming
vaneen lidvande klachtencommissie
aan
de behandeling
vande klacht.Hetbezwaarmoetwordengemotiveerd.
De commissie
beoordeelt
of deelneming
van het betrokkenlid een onafhankelijke
afhandeling
van het
bentaar in de weg staat.Indiende commissiehet bentaargegrondacht,draagthet
bestuurvan de NACvooreen plaatsvervanger.
Kosten
Vooreen klagerzrlner geenkostenverbondenaan het indienenvan een klacht.Wanneer
een klagerfiuridische)
raadspersonen
of deskundigen
heeftingeschakeld,
dientde klager
de kostenhiervanvooreigenrekeningte nemen.
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Samenstelling
De klachtencommissie
bestaatuitdrieleden.Minimaaléén
lid is geenlidvande NAC.
geaccrediteerd
Minimaaléén
lid is
counsellor.
De klachtencommissie
wordtbijgestaan
door
een secretaris.Er zijnverderdrievervangende
leden.
De ledenvande klachtencommissie
wordendoorhetbestuurvande NACbenoemd.
De
ledenvergadering
moetdezebenoeminggoedkeuren.
De ledenvan de klachtencommissie
wordenbenoemdvooreen termijnvan drie jaar.Zi)
perioden
kunnenvoortweeaansluitende
vandriejaarwordenbenoemd.
De fedenvan de commissiekunnendoorhet bestuurvoorde periodewaarvoorztl ztln
benoemdvan hunfunctiewordenontheven.
Hetbestuurkaneendergelijke
beslissing
nemenwanneervoortduring
van hetlidmaatschap
vande commissie
in strijdis metde
belangen
vande NAC.Hetbestuurmotiveert
eendegelijkebeslissing.
Taken
De klachtencommissie
heeftde taakom op basisvande behandeling
vaneen klachtte
gerichttot de klageren de aangeklaagde.
komentot een uitspraak
De klachtencommissie
toetstde klachtaan de EthischeCodeen aan de statutenvan de
NAC.
De klachtencommissie
brengtelkjaar eenjaarverslag
uitwaarinhet aantalvande doorde
klachtencommissie
behandelde
en noglopendezakenresp.procedures
wordenvermeld.
Hetverslagwordtverwerktin het algemeenjaarverslagvan het bestuurvan de NAC.
Bevoegdheden
De klachtencommissie
heeftde bevoegdheid
om informatiein te winnen,stukkente
raadplegen
en in te zien.Daarbijmoetervanwordenuitgegaandat met het indienenvan
eenklachtde toestemming
van klagermagwordenverondersteld
datvoorde beoordeling
vande klachtrelevantegegevensdoorde aangeklaagde
aan de klachtencommissie
worden
verstrekt.De aangeklaagde
is verplichtallevoorde beoordeling
van de klachtrelevante
gegevenste verstrekkenaan de commissie.Beschiktde aangeklaagde
niet(meer)zelf over
de gegevensdan kande persoondie inmiddelshieroverbeschikt,slechtsmettoestemming
vande klagerof diensvertegenwoordiger,
de gegevensaande klachtencommissie
verstrekken.
Verderheeftde klachtencommissie
het rechtpersonenop te roepenen te horendie direct
bij de ingediendeklachtzijn betrokken.
De klachtencommissie
magdeskundigen
inschakelen.
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4. DE PROCEDURE
Algemeen
De klachtwordt,in principe,
schriftelijk
afgehandeld.
Tijdensde procedurewordenoverallezittingenvan de commissiedoorde secretaris
gemaakt.
verslagen
vande zittingen.
Klageren aangeklaagde
hebbenrechtop inzagein de verslagen
Bovendienhebbenzij rechtop kopieënvan allegewisselde
stukken.
Dezittingenvan de klachtencommissie
zijn beslotenbijeenkomsten.
Stappen:aanmelding- behandeling- afwikkeling
gesprektussencliënten counsellor
1. Als een persoonlijk
vande
niettot een oplossing
worden
klachtleidtof onmogelijk
is, kande klachtschriftelijk
ingediend
en ondertekend
bij de secretarisvan de klachtencommissie.
Dit kangebeurentot 1 jaar na het
plaatsvinden
van het feit of de gebeurtenis
waarovergeklaagdwordt.De klagerkanzijn
klachtin elk stadiumvan de procedureintrekken.De klachtmoetbevatten:
a) naam,adresen woonplaats
vande klager
b) naam,adresen woonplaats
vande aangeklaagde
c) een beschrijving
van de klacht
d) een redenvoorde klacht
Zo mogelijkwordenin de stukkende artikelenuit de ethischecodevan de NACvermeld
dievolgensde klagerzijnovertreden.
2. De klachtencommissie
draagter zorgvoordat binnentweewekeneen
over
ontvangstbevestiging
aan de klagerwordtgestuurdwaarinzijlhijwordtgeïnformeerd
de verdereprocedure.
vande
3. De klachtencommissie
doetna ontvangst
vande definitieve
klachtmededeling
inhoudvande klachtaanaangeklaagde,
methetverzoekdaaropbinneneenmaand
schriftelijk
te reageren.
4. Binnenachtwekenna aanvangvande behandeling
vande klachtneemtde
klachtencommissie
eenvande volgendebeslissingen:
a) de klachtis nietontvankelijk
is onbevoegd
vande klachtkenniste nemen
b) de klachtencommissie
c) de klachtis ongegrond
gegrond
d) de klachtis geheelof gedeeltelijk

De uitspraak
vande klachtencommissie
wordtgemotiveerd.
Zijwordtschriftelijk
gezonden
aande klageren aande aangeklaagde.
gegrondwordtgeacht,doetde
5. ln hetgevaldatde klachtgeheelof gedeeltelijk
klachtencommissie
aanbevelingen
aanhet bestuurgerichtop het nemenvan
maatregelen.
De volgendemaatregelen
kunnen,al dan nietvoorwaardelijk,
aande
aangeklaagde
wordenopgelegd:
a) geenoplegging
vaneen maatregel
b) een waarschuwing
c) een berisping
d) een schorsingvan het NAC-lidmaatschap
e) eenontzegging
uit het NAC-lidmaatschap.

5. SLOTBEPALING
In allegevallenwaarindit reglement
nietvoorziet,beslisthetbestuurvande NAC,gehoord
gehoord.Het
de klachtencommissie.
Bijwijziging
wordende ledenvande commissie
en eventuelelatere
bestuurvan de NACbeslistoverwijzigingen.
Het klachtenreglement
voorgelegd.
wordenaan de AlgemeneLedenvergadering
ter goedkeuring
wijzigingen
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