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Indien het een klacht betreft die gaat over intimidatie, geweld, pesten of (seksueel) overschrijdend 

gedrag, dan kan de klager contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon van Reliëf. 

Dat is mevrouw drs. C. (Colette) Muchall, colette@muchall.nl, 06-51547326. (Muchall Interim&Advies, 

Zonnebloemstraat 13, 2565 RN Den Haag. 

 

Termijnen 

Een klacht moet uiterlijk zes weken na het voorval schriftelijk worden ingediend bij de directie van 

Reliëf. Indien er tussentijds contact geweest is met de vertrouwenspersoon, geldt een termijn van zes 

maanden. De klacht dient te worden afgehandeld binnen twee weken na ontvangst van de klacht. 

Indien de afhandeling van de klacht meer tijd vergt, zal de directeur van Reliëf de klager binnen een 

week na ontvangst van de klacht hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien voor de beoordeling 

van de klacht een beroepsinstantie nodig is, zal de klacht binnen zes weken na indienen bij de 

beroepsinstantie schriftelijk worden beantwoord. Binnen twee weken na dit schriftelijke antwoord, 

zullen eventuele consequenties door Reliëf worden afgehandeld. 

 


