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Klachtenprocedure 

De klachtenprocedure is voor onze organisatie een belangrijk middel om aan kwaliteitsbewaking te doen. Het doel van 
deze procedure is het bevorderen van de kwaliteit van loopbaancoaching binnen GrOw for it en dit zowel voor wat 
betreft de vaktechnische als de deontologische aspecten. 
Klanten kunnen klachten formuleren over het al dan niet naleven van de gedragscode voor loopbaanbegeleiding, al dan 
niet gestelde handelingen van GrOw for it  en/of een van haar coaches. 

 
 
Stap 1. – bij je loopbaancoach 

 
De eerste stap is overleg met je loopbaancoach. Deze kan verduidelijking geven, nieuwe afspraken kunnen gemaakt 
worden, doelstellingen geherformuleerd, ... 

 
 
Stap 2. – bij het loopbaancentrum 

 
Indien overleg met je loopbaancoach om een of andere reden niet doenbaar lijkt, of voor de klant niet het gewenste 
resultaat heeft opgeleverd kan de klant zich richten tot de verantwoordelijke voor de opvolging van VDAB 
loopbaancoaching klachten binnen GrOw for it, Stéphanie Cael. Dit kan telefonisch op 0476/68.50.46, of via mail 
stephanie@growforit.be 

De klacht wordt besproken binnen GrOw for it. Het besluit zal telefonisch of per mail aan de klant worden meegedeeld, 
binnen 30 dagen na interne behandeling. 

 
 
Stap 3. – bij de VDAB 

 
Indien de klant niet akkoord is met het besluit van GrOw for it  kunnen deze zelfde klachten nog aan de VDAB gemeld 
worden via 2 kanalen 

- via website (klachtenformulier, http://www.vdab.be/vdab/klachten.shtml) = voorkeur 
- via Servicelijn (0800/30700) 

 
 
Stap 4. – bij de Vlaamse Overheid 

 
Indien de klant niet akkoord is met het besluit van GrOw for it en/of VDAB, kan hij/zij zich richten tot de Vlaamse 
overheid (via de website of de servicelijn). De klacht komt terecht bij de Dienst Klachtenmanagement. De klant wordt op 
de hoogte gesteld van de verdere procedure en de verwachte termijn van antwoord (20 kalenderdagen). De klacht 
wordt inhoudelijk verder behandeld door de centrale expert regie en de projectopvolger in de provincie. Alle partijen 
worden gehoord. Dit kan via telefoon of via mail. De projectopvolger en expert regie proberen samen met de klant en 
het loopbaancentrum tot een oplossing te komen. De klant krijgt het officiële antwoord steeds via de dienst 
klachtenmanagement. 


