
Interne	  klachtenprocedure	  van	  het	  loopbaancentrum	  

Beste	  klant,	  

Als	  centrum	  voor	  loopbaanbegeleiding	  doen	  wij	  er	  alles	  aan	  om	  maximaal	  tegemoet	  te	  
komen	  aan	  jouw	  wensen	  voor	  je	  begeleidingstraject.	  Jouw	  succes	  staat	  voor	  ons	  voorop.	  	  

Maar	  soms	  gaan	  de	  dingen	  niet	  zoals	  we	  dat	  wensen.	  VDAB	  vraagt	  daarom	  aan	  elk	  centrum	  
om	  een	  interne	  klachtenprocedure	  uit	  te	  werken.	  De	  ontvangen	  klachten	  worden	  elk	  kwartaal	  
ook	  aan	  VDAB	  gerapporteerd	  wat	  betreA	  de	  aard	  van	  de	  klacht,	  de	  datum	  van	  ontvangst,	  de	  
status	  en	  de	  datum	  waarop	  deze	  afgesloten	  werd.	  	  

Indien	  je	  niet	  tevreden	  bent	  over	  de	  manier	  waarop	  je	  begeleiding	  is	  verlopen,	  kan	  je	  gebruik	  
maken	  van	  deze	  opDes.	  	  

Eerste	  op)e	  
Contacteer	  je	  loopbaanbegeleider	  en	  laat	  hem/haar	  weten	  dat	  je	  met	  een	  ongenoegen	  zit.	  In	  
eerste	  instanDe	  is	  het	  dus	  aan	  de	  loopbaanbegeleider	  en	  jou	  om	  tot	  een	  goede	  oplossing	  te	  
komen.	  	  

Tweede	  op)e	  
GeeA	  je	  loopbaanbegeleider	  onvoldoende	  gunsDg	  gevolg	  aan	  de	  klacht,	  dan	  neem	  je	  contact	  
met	  de	  zaakvoerder,	  Els	  DebouIe	  (els@elsewhereconsulDng.be	  of	  0477	  566	  294).	  Doel	  van	  je	  
klacht	  is	  andermaal	  om	  tot	  een	  goeie	  oplossing	  te	  komen.	  De	  zaakvoerder	  zal	  bemiddelen	  
waar	  nodig.	  	  

Derde	  op)e	  
Indien	  geen	  van	  deze	  voorgaande	  manieren	  volstaan,	  kan	  je	  steeds	  een	  klacht	  indienen	  
rechtstreeks	  bij	  VDAB	  via	  het	  contact	  center	  of	  het	  klachtenformulier,	  of	  je	  neemt	  contact	  
met	  de	  Vlaamse	  Ombudsdienst	  via	  het	  nummer	  1700.	  Bij	  deze	  opDe	  zal	  je	  klacht	  
geregistreerd	  worden	  maar	  kom	  je	  mogelijks	  niet	  meer	  tot	  een	  meer	  bevredigend	  resultaat.	  	  

Wij	  hechten	  enorm	  veel	  belang	  aan	  de	  tevredenheid	  van	  onze	  klanten.	  Daarom	  nodigen	  we	  je	  
in	  elk	  geval	  uit	  om	  na	  afloop	  van	  je	  begeleiding	  de	  tevredenheidsbevraging	  in	  te	  vullen.	  Deze	  
worden	  individueel	  bekeken	  door	  de	  zaakvoerder	  en	  de	  loopbaanbegeleider	  en	  helpen	  ons	  
om,	  waar	  nodig	  en	  zinvol,	  onze	  aanpak	  verder	  te	  verfijnen.	  	  

Bedankt	  voor	  je	  vertrouwen!	  Vriendelijke	  groet,	  

Els	  DebouIe,	  zaakvoerder	  Elsewhere	  ConsulDng	  -‐	  Make	  me	  Fly!	  
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