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KLACHTENREGLEMENT 

Rayamedicine Training & Coaching 
 

1. Toepasselijkheid en uitsluiting 
 
Deze klachtenregeling is uitsluitend van toepassing op trainingen, workshops en de opleidingsmodules tot 
coach-instructeur Ervaringsgericht Leren met Paarden die worden aangeboden door Rayamedicine Training 
& Coaching als in Nederland gevestigde zelfstandige opleider.  
 
Deze procedure is niet van toepassing op trainingen of opleidingen van Eponaquest LLC door Linda Kohanov 
zelf aangeboden, of voor Medicine Horse Way opleidingen die in andere landen door andere Master 
Instructeurs worden aangeboden. (Deze opleidingen opereren zelfstandig van elkaar en hebben hun eigen 
klachtenreglement).   
 
Een klacht kan betrekking hebben het volgende:  
 

1) Een administratieve of financiële procedure  
2) Een procedure tijdens een coaching traject, training of opleiding die je hebt bijgewoond 
3) De handelswijze of gedraging van de programmaleider of een aan een specifiek 

opleidingsprogramma of training verbonden instructeur of stagiair die ingehuurd is door 
Rayamedicine Training & Coaching 

4) De handelswijze of gedraging van een collega of medestudent tijdens een training of 
opleidingstraject 

5) De handelswijze of gedraging van een locatie-eigenaar of locatiemedewerker 
6) Besluitvorming met betrekking over het toekennen van professionele certificaten tot Coach of 

Instructeur Ervaringsgericht Leren met Paarden (Level 1, 2 of 3 van de opleiding)  
 



 

  

Voor alle klachten geldt dat deze vertrouwelijk worden behandeld met respect voor de privacy van zowel 
klager als degene waar de klacht over handelt. Ons streven is om klachten zo snel mogelijk te behandelen en 
binnen uiterlijk 6 weken na indienen tot een constructieve en acceptabele oplossing te komen.  
Wij behandelen klachten in de geest van de Best Practice Guidelines van Eponaquest LLC (zie: 
https://eponaquest.com/ethics-standards-of-practice/), volgens de Algemene Voorwaarden van 
Rayamedicine Training & Coaching (zie: zie www.krachtvandekudde.nl/av/)  
en binnen de toepasselijke Nederlandse wettelijke kaders. 
 
Op geschillen rond coaching trajecten, trainingen en opleidingen die door Rayamedicine Training & Coaching 
worden aangeboden, is Nederlands recht van toepassing.  
 

2. Hoe te handelen bij een administratieve klacht 
  
Klachten van financiële of administratieve aard kunnen per email schriftelijk worden ingediend via 
info@rayamedicine.nl. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging met informatie over de 
verdere afhandeling van de klacht.  
 
Klachten worden binnen 6 weken na ontvangst door de eigenaar van Rayamedicine Training & Coaching 
afgehandeld met in achtneming van de geldende wettelijke kaders en haar Algemene Voorwaarden.  
 
Zodra de klacht is behandeld wordt de klager schriftelijk op de hoogte gesteld van de stappen die 
ondernomen zijn of zullen worden en welke termijn hiervoor geldt.  
 
Deze correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard zoals uiteengezet in de Privacyverklaring 
van Rayamedicine Training & Coaching: zie www.krachtvandekudde.nl/av/  
 

3. Hoe te handelen bij een intermenselijke klacht  
 
Onze belangrijkste prioriteit bij een klacht over een persoon, is het bieden van een emotioneel veilige ruimte 
voor zowel de klager, als voor de persoon waarover de  klacht gaat. Het doel van de klachtenprocedure is 
een goede oplossing te vinden voor beide partijen met respect en ruimte voor de privacy van alle 
betrokkenen en het menselijke leerproces bij alle partijen dat door de klacht in werking gesteld wordt.  
 
3.a Probeer het eerst met elkaar op te lossen met behulp van supervisie 

 
Heb je een gedraging, handeling of menselijke interactie tijdens een coachingtraject, training of 
opleidingsmodule als niet respectvol of volgens de verwachte kwaliteitsnormen ervaren? Ga dan in eerste 
instantie mondeling de dialoog aan met de persoon op wie de klacht betrekking heeft, om te zien of je er 
samen uit kunt komen.  
 
Indien gewenst kunnen zowel de klager en de persoon waarop de klacht betrekking heeft begeleiding 
aanvragen in het voeren van dit gesprek door een van de supervisors van het opleidingsprogramma, die 
Medicine Horse Way Master Instructor of Eponaquest Instructeur is. Zowel de klager als de persoon op wie 
de klacht van toepassing is, mag een collega of medestudent verzoeken om als getuige bij het gesprek 
aanwezig te laten zijn.  
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http://www.krachtvandekudde.nl/av/
mailto:info@rayamedicine.nl
http://www.krachtvandekudde.nl/av/


 

  

Dit gesprek zal gevoerd worden met inachtneming van de grondregels voor het onderhouden van 
Authentieke Relaties, en volgens het gespreksmodel voor productieve conversaties dat in de 
Eponaquest/Medicine Horse Way is ontwikkeld.  
 
Van zowel de klager als de persoon waarover de klacht gaat, wordt verwacht dat hij/ zij zich aan de regels 
voor het voeren van een productief constructieve gesprek houdt, en zijn/haar authentieke zelf activeert om 
met respect voor ieders leercurve  te kunnen komen tot een duurzame oplossing.  
 
3.b Een formele klacht indienen 
 
Een formele schriftelijke klacht over een intermenselijke interactie, kan uitsluitend worden ingediend als 
beide partijen er vanuit het bovenstaande proces niet uitkomen.  
 
In geval dat het mocht komen tot een schriftelijke en daarmee formele klacht, treedt de volgende procedure 
in werking.  
 

i. De klager ontvangt binnen vijf werkdagen een bevestiging van ontvangst van de ingediende 
klacht. In deze bevestiging is opgenomen de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen 
waarop de klacht betrekking heeft hebben plaatsgevonden, een korte omschrijving van de feiten 
waarop de klacht betrekking heeft alsmede een korte samenvatting van de vervolgstappen.  

ii. De behandeling van de ingediende klacht geschiedt door Josselien Janssens, de eigenaar van 
Rayamedicine Training & Coaching.  

iii. Indien de klacht betrekking heeft op de eigenaar zelf wordt de klacht door haar doorverwezen 
naar een onafhankelijke Eponaquest Advanced Instructor of Medicine Horse Way Master 
Instructeur die zelfstandig bevoegd is dezelfde opleidingen en trainingen aan te bieden (dit kan 
iemand zijn uit een ander land en de afhandeling kan in zo’n geval voor een deel in het Engels 
geschieden). Indien geen andere Advanced of Master Instructeur beschikbaar is voor het 
behandelen van de klacht, zal de klacht worden doorverwezen naar Carol Roush, de oprichter 
van de Medicine Horse Way opleiding. Deze collega zal het gesprek met klager aangaan en 
indien nodig een aanbeveling doen over afhandeling van de klacht aan Josselien Janssens en de 
klager hiervan op de hoogte stellen.  

iv. Klager mag bij elk gesprek rond de klacht een medestudent of collega van hetzelfde 
Eponaquest/Medicine Horse Way opleidingsniveau uitnodigen om als vertrouwenspersoon en 
getuige aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor de persoon waar de klacht over gaat.  

v. In het gesprek wordt geprobeerd een acceptabele oplossing en afhandeling te vinden voor de 
klacht.  

vi. Een concept verslag van dit gesprek met details over de klacht en de afspraken die er gemaakt 
zijn om de klacht af te handelen zal binnen 2 weken na het gesprek ter commentaar worden 
aangeboden aan de klager en degene waarover de klacht handelt. Na goedkeuring van alle 
partijen zal de definitieve versie van het verslag naar zowel klager als degene waarover de klacht 
handelt gestuurd worden.  

vii. Indien van toepassing wordt klager op een later tijdstip schriftelijk in kennis gesteld van de 
bevindingen van eventueel verder onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere 
maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.  

viii. De formele klacht wordt binnen een periode uiterlijk van zes weken na indiening afgehandeld. 
De enige uitzondering daarop wordt gemaakt indien klager zelf of degene waarover de klacht 
handelt om legitieme redenen niet in staat kan zijn binnen die termijn medewerking te verlenen 
aan het proces van afhandeling.  



 

  

ix. Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het om een incident gaat dat 
langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.  

x. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager binnen een termijn van 
uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.  

xi. Rayamedicine Training & Coaching houdt ten behoeve van haar administratie en ter inzage voor 
officiële en accrediterende instanties een klachtenregister bij van alle bij haar ingediende 
formele klachten, met een beschrijving van de aard, behandeling en uitkomst van de klachten, 
evenals van getroffen maatregelen.  

xii. Alle schriftelijke verslaglegging rond de klacht wordt vertrouwelijk behandeld, en (indien van 
toepassing) bewaard in de digitale dossiers van betrokken studenten en collega’s, volgens de 
kaders en termijnen die uiteengezet is in de Privacyverklaring van Rayamedicine Training & 
Coaching. zie www.krachtvandekudde.nl/av/  
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