
 
 

 

 

 

 

Openbaar jaarverslag Wet klachtrecht cliënten 

zorgsector en klachtenregeling Oudercommissie 2014 
 

Beknopte omschrijving van de regeling 
 

Waarom een klachtenprocedure? 

 

Gastouderbureau Snoesje verzorgt o.a. : 

 

o de bemiddeling voor ouders, die opvang zoeken voor hun kind(eren) en 

gastouders, die kinderopvang willen verzorgen; 

o de begeleiding van de opvang van de kinderen door de gastouder; 

o de begeleiding van de gastouders; 

o de opleidingen en cursussen voor de gastouders; 

o begeleiding van de contacten tussen ouders, gastouders en gastouderbureau. 

 

De wensen en de behoeften van ouders / verzorgers, gastouders en kinderen spelen 

hierbij een belangrijke rol. Het is voor het te voeren beleid belangrijk dat alle 

partijen inspraak hebben bij de vormgeving van dit beleid. Leden van de 

oudercommissie vervullen een belangrijke taak om dit te realiseren. Door openheid, 

het optimaal verstrekken van informatie aan de leden van de oudercommissie wordt 

getracht om gezamenlijk tot een goede beslissing en een goed beleid te komen. Het 

stellen van kritische vragen over de gang van zaken binnen het gastouderbureau, het 

uiten van meningen, het meebeslissen is een taak van de leden van de 

oudercommissie. Indien de gang van zaken binnen het overleg met de 

oudercommissie tot klachten leidt, streven we ernaar tot overeenstemming te 

komen en de klacht te kunnen verhelpen. Indien een klacht niet verholpen kan 

worden, is het belangrijk om een onafhankelijke uitspraak te kunnen vragen aan de 

interne klachtencommissie of aan de externe Klachtenkamer Oudercommissie. Dit 

moet leiden tot een goede vertrouwensrelatie tussen oudercommissieleden en 

medewerkers van het gastouderbureau. 

 

Hoe wordt er bekendheid gegeven aan de klachtenregelingen? 

 

Alle leden van de oudercommissie hebben het reglement van de interne 

klachtenregeling en de externe Klachtenkamer Oudercommissie ontvangen. Nieuwe  

leden ontvangen deze informatie bij aanvang van hun deelname aan de 

oudercommissie. 



 

 

Hoe verloopt de afhandeling van de klacht? 

 

De klacht zal als eerste met de direct betrokkenen besproken worden. Zo kunnen 

we zo objectief mogelijk beoordelen of het om een gegronde klacht gaat, waar 

bestaat de klacht uit, hoe is deze klacht ontstaan, wat kunnen we doen om de klacht 

te verhelpen. Indien de klacht niet opgelost wordt, zal er een vervolggesprek 

plaatsvinden. Het vertrouwen van betrokken partijen in elkaar zal moeten worden 

hersteld.  

 

Indien de houder van het gastouderbureau niet in staat om de klacht te verhelpen 

dan kan het oudercommissielid/leden gebruik maken van de interne klachtenregeling 

of besluiten om de klacht rechtstreeks te melden bij de Klachtencommissie 

Kinderopvang. 

 

De interne klachtenregeling van gastouderbureau Snoesje 

 

De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De klacht kan binnen 

zes weken na constatering schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd worden ingediend. 

Om de klacht goed te kunnen afhandelen kan deze brief niet anoniem zijn. 

Vervolgens wordt de klacht volgens het reglement afgehandeld. Hierin zijn vaste 

termijnen en de wijze van reageren op de klacht door klager, houder en de 

klachtencommissie vastgesteld. Voorop staat dat de privacy van betrokkenen is 

gewaarborgd, de klacht op geen enkele wijze de positie van de ouder/gastouder of 

de opvang mag beinvloeden en er volop gelegenheid wordt gegeven aan betrokken om 

zich vrij uit te spreken en er ruimte wordt gegeven om de aard van de klacht goed 

te verwoorden. Dit alles met het doel om het begrip tussen partijen te vergroten en 

het vertrouwen te herstellen.  

 

Externe klachtencommissie 

 

Oudercommissieleden kunnen ook direct gebruik maken van de mogelijkheid om de 

klacht voor te leggen aan de externe klachtencommissie. Voorkeur van 

gastouderbureau Snoesje gaat uit naar het eerst intern bespreken en zo mogelijk 

oplossen van de klacht. Voorafgaand aan het zitting nemen in de oudercommissie 

worden de leden op de hoogte gebracht dat een klacht rechtstreeks kan worden 

aangemeld bij de Klachtencommissie Kinderopvang. De Klachtencommissie 

Kinderopvang, heeft een klachtenprocedure opgesteld, waaraan gastouderbureau 

Snoesje zich verbonden heeft. Het reglement hebben de leden van de 

oudercommissie ontvangen. De Klachtencommissie Kinderopvang valt onder de 

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang, Postbus 21, 3738 ZL te Maartensdijk. 

De leden van deze onafhankelijke commissie hebben geen binding met 

Gastouderbureau Snoesje.  

 



 

 

Oudercommissie 

  

Het jaarverslag wordt besproken met de leden van de oudercommissie.  

 

Klachten 2014 

 

Er zijn in 2014 geen klachten gemeld aan de interne of externe klachtencommissie, 

noch door Ouders, Gastouder of Oudercommissieleden. Verwezen wordt naar onze 

website (www.gastouderbureausnoesje.nl) voor de klachtvrijbrieven 2014.  


