
 

Bestandsnaam Klachten en incidentmeldingen OCN en BON  Pagina 1 van 1 
Laatste wijziging 8 november 2016  
Versienummer 0 
Procesverantwoordelijke Hoofd Bedrijfsbureau 

 

Klachten en incidentmeldingen OCN en BON 

1. In- en externen 

Kunnen klacht indienen of een formulier SAL2 ( Rapportage van bijna ongeval – ongeval ) of 

OPE1, OPE1 of OPE3 ( Rapportageformulier oefenstaf Wijster, Zuidbroek, Groningen ) 

invullen 

2. Medewerkers BON en OCN 

Sturen de klacht door aan Hoofd Bedrijfsbureau 

3. Hoofd Bedrijfsbureau 

Beoordeelt de klacht of het incident en wijst een verantwoordelijke aan in de organisatie om 

deze af te handelen. De klacht of het incident krijgt een uniek nummer en wordt 

geregistreerd in het klachtenoverzicht. 

4. Hoofd Bedrijfsbureau  

Neemt contact op met de indiener van de klacht of het slachtoffer. Hij of zij zoekt samen met 

de indiener van de klacht naar een oplossing. Als het een incident betreft vraagt hij of zij hoe 

het met het slachtoffer gaat, hoe de opvang op de oefenlocatie is geweest en of het 

slachtoffer verbetervoorstellen voor de organisatie kan formuleren. Indien nodig pleegt 

Hoofd Bedrijfsbureau wederhoor bij derden. 

5. Hoofd Bedrijfsbureau 

Rapporteert de bevindingen n.a.v. formulier SAL2 aan het korps waaruit het slachtoffer 

afkomstig is. 

Rapporteert de uitkomst van de klacht aan de indiener. 

6. Hoofd Bedrijfsbureau 

Verwerkt de uitkomsten in het klachtenoverzicht 

7. De periode tussen melding en afhandeling van een klacht of incident bestrijkt maximaal 3 

maanden. In deze periode worden de direct belanghebbenden geïnformeerd over de status 

en voortgang. 

8. Hoofd Bedrijfsbureau 

publiceert de uitkomsten in de kwartaalrapportages. 

9. Hoofd Bedrijfsbureau 

levert een kwartaaloverzicht aan voor agenderen overleg OpleidExpertOefen. 

10. Indien een van de belanghebbenden zicht niet kan vinden in de (wijze van) afhandeling van 

een klacht of incident, dan kan hij zich wenden tot de voorzitter van het bestuur van de 

Stichting Brandweeropleidingen Noord. De contactgegevens zijn op te vragen bij de directeur 

van BON-Holding.   

  

 


