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Klachtenregeling voor vraag- en gastouders & Oudercommissie
Datum: 13 april 2015

Voorwoord
Gastouderbureau Het kleurtje draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar
verslag wordt opgesteld, waarin het aantal en de aard van de door de klachtencommissie
behandelde klachten worden aangegeven. Dit verslag word gepubliceerd op de website van
gastouderbureau Het kleurtje. Daarnaast wordt het verzonden aan de GGD Rotterdam.
Klachten 2013 interne klachtenregeling vraag- en gastouders : 0
Klachten 2013 externe klachtenregeling vraag- en gastouders : 0
Klachten 2013 externe klachtenregeling oudercommissie
:0
Doel interne klachtenprocedure:
Gastouderbureau Het kleurtje wil opmerkingen en klachten van ouders en gastouders
horen, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ze geven de zwakke
plekken in de organisatie aan en dienen als informatie om de kwaliteit van de
dienstverlening te behouden en/of te verbeteren.
Interne klachtenregeling vraag- en gastouders:
Gastouderbureau Het kleurtje doet haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding
zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening
ontstaat tussen ouders en Gastouderbureau Het kleurtje of tussen vraagouder en
gastouder over de bemiddeling en begeleiding van de opvang. In deze klachtenprocedure
leest u hoe u een klacht kunt indienen. Deze is voor al onze gastouders en vraagouders te
vinden in op de persoonlijke pagina van het digitale urenregistratiesysteem.
Externe klachtenregeling vraag- en gastouders:
Er is ook een mogelijkheid om uw klacht extern te uiten bij een onafhankelijke commissie.
Dit kunt u bijvoorbeeld doen als de klacht naar uw mening niet naar behoren is behandeld
of afgehandeld. Gastouderbureau Het kleurtje heeft zich hiervoor aangesloten bij de ZuidHollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang . Hieronder vindt u informatie over
de ZcKK, zie ook www.zckk.nl.
Externe klachtenregeling oudercommissie:
Ook voor de oudercommissie bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij
Gastouderbureau Het kleurtje. Er is nog geen oudercommissie, maar gastouderbureau Het
kleurtje hoopt er snel een gevormd te hebben. Wel al is er een externe klachtencommissie
voor de oudercommissie.
Een klachtenregeling voor de oudercommissie moet wel waarborgen dat de klacht in
behandeling wordt genomen door een klachtencommissie waarin niet de houder en/of
medewerkers van het gastouderbureau deelnemen. Om deze reden heeft Gastouderbureau
Het kleurtje de klachtbehandeling in zijn geheel ook uitbesteed aan ZcKK.

Informatie aan de ouders
Vraagouders worden geïnformeerd over de interne- en externe klachtenregeling via de
persoonlijke pagina van het urenregistratie systeem.
Informatie aan de gastouders
De gastouders worden geïnformeerd over de interne- en externe klachtenregeling via de
persoonlijke pagina van het urenregistratie systeem.
Informatiebrieven ZcKK
In de bijlage 1 kunt u de klachtenvrijbrief 2014 vinden. Deze is ook gepubliceerd op onze
website.
Tot slot
Voor meer informatie over dit jaarverslag kunt u contact opnemen met onderstaande op
telefoonnummer 0181-283376.

Bijlage 1: Klachten vrijbrief 2014

Bijlage II: Jaarverslag klachtencommissie 2014
Deze is bij het opstellen van dit verslag nog niet beschikbaar gesteld door de
klachtencommissie. Deze zal te downloaden zijn van de website van de klachtencommissie.
www.zckk.nl

