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1. Inleiding 

 

Wij vinden dat iedereen die gebruik maakt van de aangeboden diensten in de gelegenheid 

moet zijn klachten kenbaar te maken. Het belangrijkste doel hiervan is te komen tot een 

verbetering van kwaliteit van de dienstverlening.  

 

Dit jaarverslag is het jaarverslag inzake de wettelijke verplichting schriftelijk verslag uit te 

brengen over de klachten die in het afgelopen jaar zijn geregistreerd. 

 

De klachten die wij registreren, kunnen van verschillende aard zijn: 

 

1) Klachten over onze gastouders of over ouders waarvoor is opgepast: Klachten 

over de gastouder of vraagouder, deze moeten aan het gastouderbureau schriftelijk worden 

gemeld. 

 

2) Klachten over administratieve afhandeling van een incasso of 

betalingsafrekening: Klachten over de administratie deze moeten aan de administratief 

medewerker of de directie van het gastouderbureau schriftelijk worden 

gemeld. 

 

3) Klachten over de functionaliteit van het gastouderbureau; Heeft u klachten over de 

functionaliteit of over de wijze waarop het Gastouderbureau omgaat met uw klachten, dan 

moeten deze schriftelijk worden gemeld.  

 

Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. is sinds 2010 speciaal voor klachten van vraag- 

gastouders en de oudercommissie aangesloten bij Stichting Klachtencommissie 

Kinderopvang (sKK) (www.klachtkinderopvang.nl) en www.skkjaarverslagen.nl. Indien u 

klachten heeft kunt u zich rechtstreeks melden bij deze instantie. Wij zouden het echter zeer 

op prijs stellen indien u de klachten eerst met ons bespreekt. 

 

De klachten en geschillenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor ouders en 

oudercommissie, wordt vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd door De Geschillencommissie 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

 

Voor informatie, advies en bemiddeling kunt u contact opnemen met het Klachtenloket-

kinderopvang, bereikbaar onder: www.klachtenloket-kinderopvang.nl of telefonisch op 

werkdagen tussen 9 en 17 uur: 0900 1877. Het GOB is dus ook vanaf 1 januari 2016 

aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Zie 

ook www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders 
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2. Omschrijving van de klachtenregeling 

 

De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te 

verbeteren. Wanneer ouders en gastouderbureau instelling samen de problemen niet naar 

tevredenheid kunnen oplossen, kan men zich wenden tot de klachtencommissie. Zie voor 

meer uitleg ww.klachtkinderopvang.nl. 

Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen, weten we ook dat we fouten kunnen 

maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Dat mag u uiteraard aan ons melden. 

Omdat onze dienstverlening vooral bestaat uit het bemiddelen tussen vraag- en 

gastouder(s), wordt elke klacht serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang, want 

hierdoor kunnen we niet alleen iets aan de klacht doen, maar ook bekijken hoe we dit in de 

toekomst kunnen vermijden. 

 

Wat voor klacht betreft het en wie kan er een klacht indienen: 

De volgende personen kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie: 

· De ouder(s)/verzorger(s) van het (gast)kind 

· Zijn/haar wettelijke vertegenwoordig(st)er 

· Zijn/haar nabestaanden 

· Natuurlijke personen die door de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk zijn gemachtigd 

 

Het gaat hierbij altijd om persoonlijk nadeel voor de vraag-, gastouder of het gastkind. De 

klacht kan betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen alsmede het nemen van 

een besluit of het nalaten daar van door Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. 

Het volledig klachtenreglement kunt u opvragen bij Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd 

e.o. of kunt u terugvinden op ons online urensysteem waarvoor alle vraag- en gastouders 

een inlogcode ontvangen zodra ze aangesloten zijn bij het gastouderbureau. 

 

3. Klachtenprocedure in het kort; 

 

1. De vraagouder of gastouder neemt contact op met degene in de organisatie die met de 

klacht te maken heeft. Wees openhartig over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk 

gesprek al een oplossing. 

 

2. Wanneer de stap bij punt 1 niet tot een bevredigende oplossing of antwoord leidt, richt u 

zich dan tot de eerstvolgende verantwoordelijke binnen GOB Grave-Mill-Landerd e.o. 

 

3. Wanneer de klacht direct op GOB Grave-Mill-Landerd e.o. betrekking heeft en u er niet 

samen uit komt of wilt u liever een onafhankelijke behandeling richt u zich dan 

tot de SKK, de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. 

Dit kan: 

· Per post 

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang 

Postbus  21 

3738 ZL Maartensdijk 

· Telefonisch op telefoonnummer: 0900 040 00 34 

· Via de website www.klachtkinderopvang.nl, info@klachtkinderopvang.nl.  

4. Bij vragen over het indienen van klachten kunt u terecht bij GOB Grave Mill-Landerd e.o. 

of bij het secretariaat van de SKK. 
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4. Aard en opvolging van de klachten 

In het afgelopen jaar hebben ons geen klachten bereikt, anders dan problemen die 

vraagouders ondervinden bij het zoeken naar een vervangende gastouder als de huidige 

gastouder de overeenkomst opzegt. In alle gevallen is met de vraagouders individueel 

gezocht naar een oplossing. Daarbij is in de eerste plaats met de vraagouders besproken of 

het zinvol was te zoeken naar een vervangende gastouder of een tijdelijke oplossing te 

zoeken. In het geval het niet zinvol bleek een vervangende oppas te zoeken, is in overleg 

met de vraagouders de overeenkomst met het gastouderbureau opgezegd. 

 

5. Onder de aandacht brengen van het klachtenreglement 

Op de website worden vraagouders en gastouders geïnformeerd over het indienen van een 

klacht. Het jaarlijkse verslag is voor gastouders en vraagouders in te zien op het online 

urensysteem van het gastouderbureau of kan worden opgevraagd. De oudercommissie 

wordt schriftelijk over het jaarverslag geïnformeerd. 

 

6. Klachten registratie 

Op 7 januari 2016 hebben wij van SSK een brief, met kenmerk R2047.XX.16134, 

ontvangen. Hierin is aangegeven dat de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK) 

geen klachten over de organisatie Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. heeft 

ontvangen. Tevens zijn er ook geen klachten vanuit de oudercommissie ontvangen.(Zie ook 

de brief van SSK met kenmerk R2047.AN.16216).  

 

7. Samenstelling van de klachtencommissie 

Een klacht van ouders wordt door sKK behandeld door een externe klachtencommissie. Die 

bestaat uit juristen en gedragsdeskundigen. Afhankelijk van de herkomst van de klacht en 

de inhoud wordt een commissie samengesteld.  

 

8. In welke mate heeft de klachtencommissie haar werkzaamheden kunnen 

uitvoeren. 

In het jaar 2015 waren er geen klachten over GOB Grave-Mill-Landerd e.o. 

 

9. Aantal en aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten. 

In het jaar 2015 waren er geen klachten over GOB Grave-Mill-Landerd e.o. 

 

10. Strekking van de oordelen en aanbevelingen van de genomen maatregelen. 

In het jaar 2015 waren er geen klachten over GOB Grave-Mill-Landerd e.o. en daarom is er 

geen strekking van oordeel. Tevens zijn er ook geen aanbevelingen en aard van genomen 

maatregelen aanwezig. 

 

Velp, maart 2016 

Betsie van Thiel 

Houder Gastouderbureau 

 

Bijlagen: Als bijlagen zijn de brieven van SKK (klachtenvrij) toegevoegd. 
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