
  

 

 

 

 

 

Stappenplan afhandeling klachten, tips en complimenten 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangst feedback via 

Postbus8 of Website 

Ontvangst feedback via 

Klantenservice@schagen.

nl 

Ontvangst feedback via 

WebCare. Alleen 

herleidbare feedback! 

Ontvangst feedback via 

persoonlijke mail 

Ontvangst feedback via 

telefonie 

Komt binnen bij DIV 

Registratie in CORSA (of 

vanaf 2020 in ZO) 

Via CORSA (of ZO) 

doorgestuurd naar 

klantenservice 

WebCare mailt inhoud 

van de feedback naar 

klantenservice@ 

schagen.nl 

Mail doorsturen naar 

klantenservice@ 

schagen.nl 

Feedback doorsturen 

naar klantenservice@ 

schagen.nl 

Registratie in Excel 

bestand 

Is het een klacht? Volg 

dan stroomschema 1 

Is het een tip? Volg dan 

stroomschema 2 

Is het een compliment? 

Volg dan stroomschema 3 

Ontvangst feedback via 

Raadslid/wethouder 

Feedback doorsturen 

naar klantenservice@ 

schagen.nl 



  

 

 

 

 

 

Stroomschema 1 Afhandeling KLACHT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat voor soort klacht is het?  

Klacht over gedraging van 

ambtenaar of bestuurder 

tegenover een burger?   

Klantenservice beoordeelt 

ontvankelijkheid klacht aan 

de hand van stroomschema 

ontvankelijkheid 

Binnen 1 werkdag na 

ontvangst klacht 

Klacht is ontvankelijk 

Klacht is gericht op gedraging 

van medewerker 

Klacht wordt binnen 1 

werkdag na ontvangst 

overgedragen (ook in Corsa) 

naar Afd. hoofd/Teamleider 

Afdelingshoofd/vak-afdeling 

stuurt binnen 1 werkdag na 

ontvangst een 

ontvangstbevestiging 

Eerst proberen klacht in een 

(telefoon)gesprek naar 

tevredenheid af te handelen 

door 

afdelingshoofd/teamleider 

binnen 3 werkdagen na 

ontvangst 

Klacht over onderhoud aan de 

openbare ruimte?  

Melding plaatsen in FIXI en de 

klant hierover per mail of 

telefonisch informeren.   

Klacht is niet ontvankelijk en 

klant krijgt hierover  brief van 

Klantenservice 

Klacht is gericht op gedraging 

van afdelingshoofd 

Overige klachten: over beleid, 

gebreken etc.  

Klacht is gericht op gedraging 

van bestuurder of secretaris 

Klacht wordt binnen 1 werkdag 

na ontvangst overgedragen 

(ook in Corsa) naar JZ 

Klacht wordt binnen 1 werkdag 

na ontvangst overgedragen 

(ook in Corsa) naar JZ 

JZ stuurt binnen 1 werkdag na 

ontvangst een 

ontvangstbevestiging 

JZ stuurt binnen 1 werkdag na 

ontvangst een 

ontvangstbevestiging 

Eerst proberen klacht in een 

(telefoon)gesprek naar 

tevredenheid af te handelen 

door gemeentesecretaris 

binnen 3 werkdagen na 

ontvangst 

Eerst proberen klacht in een 

(telefoon)gesprek naar 

tevredenheid af te handelen 

door burgemeester binnen 3 

werkdagen na ontvangst 

Klant wordt binnen 1 werkdag na 

ontvangst van de klacht gebeld of 

gemaild. Procedure wordt uitgelegd. 

Kan klacht door klantenservice 

zelf worden opgelost? DOEN!  

Klant wordt binnen 1 week na 

ontvangst gebeld of gemaild 

over hoe de klacht is opgelost.  

In dit gesprek wordt ook 

gevraagd hoe klant het 

behandelen van de klacht 

heeft ervaren. 

Slecht  = 3 of 4 

Redelijk  = 5 

Voldoende  = 6 

Goed  = 8 

Fantastisch  = 9 

Kan niet beter = 10 

 

Registratie afhandeling 

(inclusief cijfer voor de 

afhandeling) in Excel-bestand 

(vanaf 2020 in ZO) 

Kan klacht niet zelf worden 

opgelost? Doorsturen naar 

behandelend ambtenaar.  

Klacht wordt binnen 1 week na 

ontvangst afgehandeld door 

behandelend ambtenaar.  

Behandelend ambtenaar 

koppelt de afhandeling terug 

naar de klantenservice. 

Is de klacht niet binnen 1 week 

af te handelen? Dan geeft de 

behandelend ambtenaar dit 

door aan de klantenservice. 

Klantenservice bewaakt 

termijnen en houdt hierover 

contact met behandelend 

ambtenaar.  

Klant wordt binnen 1 week na 

afhandeling gebeld of gemaild 

over het oplossen van de 

klacht.  

Klacht is gericht op gedraging 

van burgemeester 

Klacht wordt binnen 1 werkdag 

na ontvangst overgedragen 

(ook in Corsa) naar JZ 

JZ stuurt binnen 1 werkdag na 

ontvangst een 

ontvangstbevestiging 

Eerst proberen klacht in een 

(telefoon)gesprek naar 

tevredenheid af te handelen 

door loco-burgemeester 

binnen 3 werkdagen na 

ontvangst 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidt (telefoon)gesprek tot 

afhandeling naar 

tevredenheid? Zo ja: 

Afdelingshoofd/teamleider 

bevestigd schriftelijk dat klacht 

informeel is afgedaan.  

Zo niet, dan formele procedure 

starten! Klacht moet binnen 6 

weken na ontvangst worden 

afgehandeld. 

worden afgehandeld 

Afdelingshoofd/teamleider 

hoort beide partijen (klager, en 

ambtenaar). Hiervan wordt 

door vakafdeling een verslag 

opgesteld.  

Oordeel van 

afdelingshoofd/teamleider: 

gegrond of ongegrond. 

Vakafdeling schrijft brief aan 

klager, ondertekening  door 

afdelingshoofd/teamleider. 

Gegrond? 

Afdelingshoofd/teamleider 

neemt eventueel disciplinaire 

maatregelen. 

Klager nog niet tevreden? Dan 

doorsturen naar Nationale 

Ombudman.  

Leidt (telefoon)gesprek tot 

afhandeling naar 

tevredenheid? Zo ja: JZ 

bevestigd schriftelijk dat klacht 

informeel is afgedaan.  

Zo niet, dan formele procedure 

starten! Klacht moet binnen 6 

weken na ontvangst worden 

afgehandeld 

 

Secretaris hoort beide partijen 

(klager, en ambtenaar). 

Hiervan wordt door JZ een 

verslag opgesteld.  

Oordeel van Secretaris: 

gegrond of ongegrond. JZ 

schrijft brief aan klager, 

ondertekening  door 

Secretaris. 

Gegrond? Secretaris  neemt 

eventueel disciplinaire 

maatregelen. 

Klager nog niet tevreden? Dan 

doorsturen naar Nationale 

Ombudman.  

Leidt (telefoon)gesprek tot 

afhandeling naar 

tevredenheid? Zo ja: JZ 

bevestigd schriftelijk dat klacht 

informeel is afgedaan.  

Zo niet, dan formele procedure 

starten! Klacht moet binnen 6 

weken na ontvangst worden 

afgehandeld 

 

Burgemeester  hoort beide 

partijen (klager, en 

ambtenaar). Hiervan wordt 

door JZ een verslag opgesteld.  

JZ schrijft een B&W voorstel 

Oordeel door B&W. JZ schrijft 

brief aan klager. Burgemeester 

informeert de Raad.  

Klager nog niet tevreden? Dan 

doorsturen naar Nationale 

Ombudman.  

Toelichting: De termijn van 6 weken kan  met ten 

hoogste vier weken worden verdaagd. Daarna is 

verdere verdaging allen mogelijk in overleg met de 

klager. De verdaging wordt altijd schriftelijk aan de 

klager bevestigd! 

Toelichting:  

A: De klager kan zijn mening over de klacht schriftelijk 

bij de klachtafhandelaar geven.  

  

B: Zowel de klager als de beklaagde kan zich laten 

bijstaan door een persoon naar keuze. Indien nodig 

kunnen getuigen worden gehoord. Ambtenaren die 

hier voor worden opgeroepen MOETEN hieraan gehoor 

geven.  

Leidt (telefoon)gesprek tot 

afhandeling naar 

tevredenheid? Zo ja: JZ 

bevestigd schriftelijk dat klacht 

informeel is afgedaan.  

Zo niet, dan formele procedure 

starten! Klacht moet binnen 6 

weken na ontvangst worden 

afgehandeld 

 

Loco-burgemeester  hoort 

beide partijen (klager, en 

ambtenaar). Hiervan wordt 

door JZ een verslag opgesteld.  

JZ schrijft een B&W voorstel 

Oordeel door B&W. JZ schrijft 

brief aan klager. Burgemeester 

informeert de Raad.  

Klager nog niet tevreden? Dan 

doorsturen naar Nationale 

Ombudman.  



  

 

 

 

 

 

Stroomschema 2 Afhandeling TIP  Stroomschema 3 Afhandeling COMPLIMENT 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

Klantenservice stuurt de tip door 

naar de vakafdeling of 

behandelend ambtenaar.  

Klantenservice neemt binnen 1 

dag per mail of telefonisch 

contact op met de tipgever om 

deze te bedanken voor de tip en 

te melden dat deze is 

doorgestuurd naar vakafdeling 

Afhandeling verwerken in excel-

sheet 

Klantenservice stuurt het compliment naar de 

betreffende ambtenaar. 

Klantenservice neemt binnen 1 werkdag 

telefonisch of per mail contact op met de klant 

om deze te bedanken voor het compliment en 

te melden het compliment is doorgegeven 

aan de betreffende afdeling of ambtenaar. 

Afhandeling verwerken in excel-sheet 


