Klachtenprocedure voor flexkrachten
1. Klacht indienen
Uw uiting van klacht of ontevredenheid kunt u kenbaar maken aan Qudo Werkt. Dit kan
zowel schriftelijk naar info@qudowerkt.nl of mondeling. Qudo Werkt zal uw klacht aannemen
en zorg dragen voor een juiste afhandeling. Iedere klacht wordt serieus genomen. Met deze
procedure willen wij bewerkstelligen dat de klacht zo spoedig mogelijk en naar tevredenheid
wordt afgehandeld. Qudo Werkt probeert klachten binnen tien werkdagen af te handelen.
2. Klacht behandelen
Qudo Werkt zal de klacht proberen op te lossen. Is dit niet mogelijk dan wordt vastgesteld op
wie of wat de klacht betrekking heeft. De ontvanger stuurt de klacht dan door naar de
leidinggevende en informeert u hierover. In dat geval zal er uiterlijk binnen vijf werkdagen
telefonisch contact met u worden opgenomen.
3. Communicatie met de uitzendkrachten en medewerkers
Qudo Werkt is een onderneming waar de relaties onderling informeel zijn. Dit zorgt ervoor
dat de medewerkers nauw samenwerken en dit leidt tot oplossingen op korte termijn. De
vertrouwensband tussen medewerker en uitzendkracht is groot; uitzendkrachten komen
veelvuldig langs op de vestiging en bellen regelmatig. Door de open communicatie, de lage
drempel en professionaliteit van de vestigingsmedewerkers, worden problemen,
bespreekbaar gemaakt. Hierdoor kunnen wij klachten vaak voorkomen, waardoor wij de
hoeveelheid van het aantal klachten kunnen beperken.
Stel er is sprake van een klacht dan neemt onze medewerker contact op. Hier wordt dan
inhoudelijk afgestemd met de verantwoordelijke wie het beste contact op kan nemen. Dit
telefonisch contact biedt de mogelijkheid om meer informatie te krijgen en/ of de klacht direct
telefonisch op te lossen. Bij telefonisch opgeloste klachten wordt, indien gewenst, een
schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken verstuurd.
4. Registratie afhandeling klacht
Qudo Werkt registreert de voorgestelde oplossingsrichting. Hierbij dient het volgende
geregistreerd te worden:
•
•
•
•
•

Behandelaar van klacht;
Oorzaak van de klacht;
Oplossing voor de klacht;
Wel/niet overeenstemming met klant;
Datum van de klacht.

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het correct afhandelen van een klacht.De
klachtenbehandelaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de klacht.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de analyse en archivering van de
klachtenformulieren en andere daaraan gerelateerde documenten en de bewaking van de
klachtenafhandeling.
5. Beroepsmogelijkheid
Wanneer de klacht onverhoopt niet naar uw tevredenheid wordt opgelost is er een
beroepsmogelijkheid. Uw bezwaar kan binnen 1 maand schriftelijk worden ingediend bij
Danielle Pulles, directeur Qudo Werkt. U wordt dan uitgenodigd het bezwaar mondeling toe
te lichten. Binnen uiterlijk één maand ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak.
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