OPENBAAR KLACHTENJAARVERSLAG KINDERDAGVERBLIJF DE HOEPEL 2013
KDV de Hoepel heeft een interne klachtenprocedure en is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie
Kinderopvang en de klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang. Dit openbaar klachtenverslag van
2013 van KDV de Hoepel bevat het verslag over klachten van ouders en het verslag van klachten van de
oudercommissie die zijn ingediend.

Klachten regeling KDV de Hoepel
Intern
1.

Ouders met een klacht wenden zich in eerste instantie rechtstreeks tot de betrokken medewerker. De
betreffende medewerker probeert de klacht in overleg met de ouder op te lossen.

2.

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de ouder wordt opgelost of de klacht gaat over de
organisatie, dan richt de ouder zich tot de pedagogisch beleidsmedewerkster van de Hoepel. Deze
probeert de klacht in overleg met de ouder en de betrokken medewerker op te lossen.

3.

Indien de klacht nadat stap 1 en/of 2 doorlopen zijn niet naar tevredenheid van de ouder is opgelost of
als de ouder zich met de klacht niet rechtstreeks tot de medewerker wil wenden, dan kan de klacht
schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de directeur van de Hoepel.

De oudercommissie kan intern dezelfde procedure doorlopen als de ouder.

Extern ouders
Indien de klacht na toepassing van de interne procedure naar de mening van de ouder niet is opgelost, kan
de klacht schriftelijk worden ingediend bij de Klachtencommissie waarbij de Hoepel is aangesloten.
Het is ook mogelijke een klacht rechtstreeks in te dienen bij de klachtencommissie, echter het verdient de
voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te
lossen. Meer informatie over de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang is te vinden op
www.klachtkinderopvang.nl.

Extern oudercommissie
Indien de klacht na toepassing van de interne procedure naar de mening van de oudercommissie niet is
opgelost, kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de Stichting Klachtenkamer Oudercommissie
Kinderopvang. Het is ook mogelijke een klacht rechtstreeks in te dienen bij de klachtencommissie, echter
het verdient de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te
geven deze op te lossen. Meer informatie over de Stichting Klachtenkamer Oudercommissie is te vinden op
www.klachtenkamer.nl.

Klachten 2013
Bij deze verklaart de directie van KDV de Hoepel het volgende: Gedurende de periode van 1 januari 2013
tot en met 31 december 2013 zijn er bij KDV de Hoepel geen officiële klachten binnen gekomen voor
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interne behandeling, noch bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang of klachtenkamer
Oudercommissie Kinderopvang. Een kopie van deze bevestiging is toegevoegd.
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