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wijkteams sociaal domein 
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1. WANNEER DEZE KLACHTENPROCEDURE? 

Wanneer er een klacht binnenkomt met betrekking tot een sociaal wijkteam en de jeugd & gezinsteam 

treedt deze klachtenprocedure in werking . 

 

Deze klachtenprocedure geldt voor klachten over de sociale wijkteams en de jeugd & gezinsteams die 

gerelateerd zijn aaneen gezamenlijke product- of ketenaanpak binnen de sociale wijkteams en jeugd & 

gezinsteams van de gemeente Ridderkerk. 

 

Bejegeningsklachten over medewerkers van de partner worden behandeld door de partner op grond 

van zijn interne klachtenregeling.  

 

Het college van burgemeester en wethouders en de partners van de sociale wijkteams en de jeugd & 

gezinsteams hebben afgesproken dat alle overige klachten worden afgehandeld volgens de 

klachtenregeling BAR-organisatie van 2 juli 2014.  

 

2. WIJZE VAN INDIENEN KLACHT 

Klachten kunnen zowel on-line als  schriftelijk worden ingediend  bij BAR-organisatie, ter attentie van de 

knelpunten coach sociaal domein, met als adres Koningsplein 1, 2981 EA te Ridderkerk of postbus 271, 

2980 AG te Ridderkerk.  

Procedure wanneer een klacht zich voordoet 

De procedure is gebaseerd op bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en nader uitgewerkt in de 

klachtenregeling  BAR-organisatie van 2 juli 2014. Hierover nog het volgende: 

1. De domeindirecteur Maatschappij van de BAR-organisatie heeft de bevoegdheid om een  besluit 

te nemen op klachten namens het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie. 

2. De domeindirecteur Maatschappij wijst een klachtenbehandelaar aan als de klacht binnenkomt. 

In de regel is dit de procesregisseur van het sociale wijkteam. 

3. Bejegeningsklachten over medewerkers van de partners worden door de klachtenbehandelaar 

doorgestuurd naar de partner. De partner informeert de klachtenbehandelaar over het besluit 

op de klacht. 

4. Bij belangenverstrengeling of indien de domeindirecteur Maatschappij daarvoor kiest, kan de 

domeindirecteur Maatschappij een andere klachtenbehandelaar aanwijzen. De 

klachtenbehandelaar hoort de werkgever van de medewerker van de partner voor zover nodig. 



5. De klachtenbehandelaar dient zich te houden aan de bepalingen m.b.t. de procedure en 

termijnen zoals deze in de klachtenregeling BAR-organisatie zijn opgenomen.  

6. De klachtenbehandelaar zorgt voor  een ontvangstbevestiging (artikel 6), een mededeling aan 

aangeklaagde (artikel 9),het horen van klager en indien van toepassing degene op wiens 

gedraging de klacht betrekking heeft (artikel 9). Van het horen van klager maakt de 

klachtenbehandelaar een verslag.  

7. De klachtenbehandelaar kan ook als bemiddelaar optreden. 

8. In uitzonderingsgevallen, als het bijvoorbeeld een ingewikkelde of politiek gevoelige klacht is, 

voorziet de klachtenregeling ook nog in de mogelijkheid dat de klachtencoördinator een derde  

of een externe deskundige ingeschakeld (artikel 8, derde lid). Uit de afdoeningsbrief moet 

vervolgens duidelijk worden wat met dit advies is/wordt gedaan.  

9. De klachtenbehandelaar geef middels een concept afdoeningsbrief een advies aan de 

domeindirecteur Maatschappij, die namens het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie        

een besluit neemt. Afdoening van een klaagschrift gebeurt conform artikel 10.  

10. Indien de klager niet tevreden is, kan hij nog een schriftelijk verzoek indienen bij de nationale 

ombudsman (artikel 11 eerste lid). Deze mogelijkheid moet ook in de afdoeningsbrief worden 

vermeld. 

 

 

 

 

 

 


