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1. Inleiding 
Gastouderbureau De 4 Blokken is verplicht om ieder kalender jaar een openbaar verslag uit te 

brengen over de binnengekomen klachten die betrekking hebben op het jaar 2015.  

 

Het openbaar verslag wordt voor 1 juni 2016 verzonden aan de GGD in Groningen. Daarnaast wordt 

het verslag openbaar gemaakt via de website. 

 

In dit verslag treft u de volgende onderwerpen aan: 

 een beknopte omschrijving van de klachtenregeling 

 de manier waarop de klachtenregeling onder de aandacht van de ouders is gebracht 

 de samenstelling van de klachtencommissie 

 in welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen uitvoeren 

 Het aantal en de aard van de binnengekomen klachten 

 De strekking van de oordelen 

 De aanbevelingen en aard van de genomen maatregelen 

 

 

2. Klachtenregeling 
Gastouderbureau De 4 Blokken doet zijn best om de kinderopvang zo gemakkelijk en plezierig voor u 
te laten verlopen. Ik stel het erg op prijs wanneer u mij laat weten wanneer u ontevreden bent of 
wanneer ik niet aan uw verwachting voldoe. Uw onvrede zie ik als een kans om het proces of de 
handelswijze te verbeteren. Vanuit dit oogpunt is uw feedback voor mij belangrijk. U kunt mij dit 
telefonisch of per e-mail laten weten. Vaak is een gesprek voldoende om de onvrede weg te nemen.  

Bent u daarna nog niet tevreden met de beslissing die gastouderbureau De 4 Blokken  heeft 
genomen? Richt u zich dan tot de stichting Klachtencommissie Kinderopvang 
(www.KlachtKinderopvang.nl). U bent niet verplicht uw voornemen tot het plaatsen van de klacht bij 
de sKK vooraf te melden aan gastouderbureau De 4 Blokken. Gastouderbureau De 4 Blokken is bij 
het sKK bekend onder relatienummer 3700.  

 
3. Hoe wordt de klachtenregeling onder de aandacht van ouders gebracht? 
De ouders ontvangen bij hun informatiepakket een flyer van de sKK. Tijdens de overdracht van de 
informatie wordt besproken hoe ze kunnen handelen wanneer ze een klacht onder de aandacht willen 
brengen.  
 
Op de website is na te lezen, hoe de ouder kan handelen bij een klacht.  
 

4. Oudercommissie 
In 2015 zijn er 39 koppelingen tot stand gekomen. Hierdoor komt het totaal op 47 koppelingen. Er is 
een eerste stap gezet voor het opzetten van een oudercommissie. In 2016 zal dit verder uitgewerkt 
worden. De oudercommissie wordt op de website bekend gemaakt. Ook worden de leden van de 
oudercommissie per e-mail aan de andere ouders voorgesteld.  
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5. Ontvangen klachten 2014 
In 2015 zijn er geen klachten ingediend door de ouder(s), zie de klachtenvrijbrief van het sKK die u in 
de bijlage aantreft. 
 
 

6. Vooruitblik 
Vanaf 1 januari 2016 kan er geen klacht meer ingediend worden via het sKK. Is er binnen 12 
maanden nadat u of de oudercommissie een klacht bij mij heeft ingediend, geen oplossing dan kunt u 
de klacht schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) indienen.  
 
Een klacht kan bij de geschillencommissie ingediend worden door de ouder, oudercommissie maar 
ook door mij. De website is www.degeschillencommissie.nl.  
 
Wanneer u als ouder of de oudercommissie een klacht indient bij de Geschillencommissie, ben ik aan 
deze keuze gebonden. Wanneer ik een klacht wil indienen moet ik de ouder/oudercommissie 
schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij 
daarmee akkoord gaat. Ik moet daarbij aankondigen dat ik na het verstrijken van de genoemde 5 
weken vrij ben de klacht bij een gewone rechter neer te leggen.  
 
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar 
geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie kunt u vinden op 
www.degeschillencommissie.nl en wordt op verzoek door Geschillencommissie toegestuurd. De 
beslissing van de Geschillencommissie is een bindend advies. Voor de behandeling van een klacht is 
een vergoeding verschuldigd.  
 
Uitsluitend de genoemde Geschillencommissie of een gewone rechter is bevoegd van de geschillen 
kennis te nemen. 

 

7. Conclusie 
Ik ben er bijzonder trots op dat ik 2015 geen klachten heb ontvangen over het beleid van 
gastouderbureau De  Blokken of andere zaken. Ik doe mijn uiterste best om dit in de toekomst zo te 
houden. 
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Bijlagen: 

 

Bijlage I 
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Bijlage II 
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