
Hilversum 16 feb 2016. 

 

Betreft: openbaar jaarverslag klachtenregeling ouders 2015 kinderopvang de Sprookjesboom. 

 

Bij deze wil ik u graag informeren over de wijze waarop ons kinderdagverblijf haar 

klachtenbeleid uitvoert ten aanzien van de ouders. 

Wij zijn aangesloten bij de KlachtenCommissie Kinderopvang ZCKK, voor de externe 

klachtenbehandeling 

 

Wanneer ouders zich inschrijven bij kinderopvang de Sprookjesboom ontvangen zij van ons 

informatie. Hierin wordt ook de klachtenregeling onder de aandacht gebracht. De 

klachtenregeling krijgen alle nieuwe klanten tevens bij het contract meegestuurd.  

  

De ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de klachtencommissie onze voorkeur gaat 

echter ernaar uit om de klacht eerst kenbaar te maken bij interne klachtencommissie van de 

organisatie, zoals beschreven in ons protocol interne klachten 

Wanneer ouders een klacht hebben kunnen de ouders de klacht eerst bij de leidsters van de groep 

waar zijn / haar kind(eren) zijn geplaatst bespreekbaar maken. Mocht men er samen niet 

uitkomen, dan kan de ouder met de klacht naar interne klachtencommissie gaan. De directie en 

één leidster en één lid van de oudercommissie vormen samen de interne klachtencommissie van 

kinderopvang de Sprookjesboom. De klacht van de ouder wordt serieus genomen, deze wordt ook 

vastgelegd in ons klachtenformulier. Dit klachtenformulier wordt ondertekend door zowel de 

directie als de ouder. Elke klacht wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen behandeld. De klacht 

wordt op gepaste wijze behandeld met eventueel een gesprek.  

Mocht de ouder na onze interne klachtenprocedure niet tevreden zijn kan de ouder zich alsnog 

wenden tot de klachtencommissie kinderopvang van Zckk, zoals beschreven in het protocol 

externe klachtencommissie.  

 

De externe klachtenprocedure hebben wij uitbesteed aan klachtencommissie kinderopvang Zckk. 

De Zckk klachtencommissie is een onafhankelijke instelling voor klachten van de ouders. ZCKK 

klachtencommissie stelt vragen, hoort de klachten aan, geeft advies en maakt duidelijk welke 

stappen genomen kunnen worden. De ouder kan te allen tijde de ZCKK klachtencommissie 

benaderen. Een klacht van een ouder wordt behandelend door een klachtencommissie van drie 

deskundigen met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. 

Afhankelijk van de herkomst van de klacht en de inhoud wordt een commissie samengesteld. 

Dan begint de procedure van hoor- wederhoor van beide partijen. De procedure kan afgesloten 

worden met een hoorzitting, waarin beide partijen gehoord worden. Hierna brengt de commissie 

een schriftelijk advies uit.  

 

Het afgelopen jaar 2015 zijn er geen klachten geweest bij zowel ons interne als externe 

klachtencommissie. Hierdoor heeft geen van de commissie werkzaamheden verricht waarover 

verslag gedaan dient te worden 

.  

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik. 

 

Met vriendelijke groet, 

 



 

 

Jacqueline de Ruiter  

 

 

 

 

 


