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1 Wat is een klacht?
Een klacht is voor het ESF-Vlaanderen een manifeste uiting, zowel per brief als elektronisch (via
het KIK-systeem), waarbij een ontevreden promotor of burger klaagt over een concrete al dan
niet verrichte handeling of over de werking van het ESF.
De klacht is ontvankelijk indien:
•
•
•
•

De identiteit van de ‘klager’ en de eventuele tussenpersoon gekend zijn;
De indiener de melding expliciet als klacht betitelt:
De klacht een omschrijving bevat van de feiten waarop ze betrekking heeft;
De klacht op papier of elektronisch via het KIK-systeem is ingediend op het ESF

De klacht betrekking heeft op:
•
•
•

Een concrete handelswijze van het ESF en/of een personeelslid van het ESF.
De concrete toepassing van een bestaande onderrichting
Een bepaalde situatie of toestand bij het ESF

Klachten met betrekking tot de inhoud of de financiering van een project horen thuis onder de
noemers bezwaar en beroep waarvoor een andere procedure van toepassing is.

2 Doelstelling:
•
•
•
•

Een professioneel aanspreekpunt zijn voor de klant
Zorgvuldige klachtenbehandeling als element van behoorlijk bestuur
De systematische opvolging transparant maken
Klachtenbehandeling zien als kwaliteitsbewaking van de dienstverlening

3 Toepassingsgebied:
alle medewerkers van ESF Vlaanderen

4 Proceseigenaar:
Medewerker communicatie (klachtenmanagement)

5 Verwante documenten en hulpmiddelen:
•
•

Klachtendecreet
Briefwisseling of mailverkeer van en naar persoon die een klacht indient

6 Werkwijze:
Vooraf : een klacht betreft een administratieve aangelegenheid die geen verband houdt met de
technisch-inhoudelijke behandeling van dossiers (bezwaren en beroepen), vb. bemerkingen in
verband met de werkwijze, …
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Een klacht ten aanzien van het ESF Vlaanderen kan schriftelijk of elektronisch
ingediend worden tav het klachtenmanagement met specifieke vermelding ‘klacht’ en
een duidelijke omschrijving.
Alle klachten worden door het klachtenmanagement intern bijgehouden en
geregistreerd in een klachtenopvolgingssysteem (KIK-applicatie). Indien de klacht
inhoudelijk betrekking heeft op een projectvoorstel, een rapportbeoordeling, een
bezwaar of beroep wordt deze doorgegeven aan de programmamanager en volgt
deze de desbetreffende procedure via de ESF-Applicatie.
Het klachtenmanagement maakt een ontvangstbevestiging op aan de indiener binnen
de 5 dagen na ontvangst van de klacht en registreert ze.
De klacht wordt door het klachtenmanagement onderzocht op ontvankelijkheid en te
ondernemen actie.
Het klachtenmanagement formuleert zijn/haar bevindingen na interne consultatie
schriftelijk binnen de 15 dagen in een voorstel aan het strategisch team omtrent
ontvankelijkheid en de te ondernemen actie.
Het strategisch team formuleert een niet bindend advies aan het
klachtenmanagement binnen de 20 dagen na ontvangst van het voorstel.
De klachtindiener ontvangt een inhoudelijk antwoord van het klachtenmanagement
gestuurd binnen de 45 dagen na ontvangst van de klacht.
Indien de indiener van de klacht in de klachtenbehandeling van het agentschap geen
oplossing gevonden heeft, kan deze zich wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst. Deze
zal als externe instantie nagaan of de regels van zorgvuldigheid en behoorlijkheid
van bestuur zijn gerespecteerd.
Het ESF (klachtenmanagement) maakt jaarlijks een rapport omtrent de
klachtenbehandeling van het voorbije kalenderjaar voor de Raad van Bestuur. Een
afschrift hiervan wordt bezorgd aan de Vlaamse Ombudsdienst.
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