Klachtenreglement
Artikel 1 - Begripsomschrijvingen
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Kinderopvang: Het in georganiseerd verband tegen vergoeding verzorgen en opvoeden
van kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar door anderen dan de eigen ouders, pleeg- of
stiefouders.
Columbus Junior: De rechtspersoon die in organisatorisch verband een voorziening in
stand houdt om gedurende een aantal uren per dag opvang te bieden aan kinderen uit
verschillende gezinnen waarvoor een vergoeding verschuldigd is.
Directie: De bestuurder van Columbus Junior, die eindverantwoordelijk is voor het beleid
en de uitvoering van de kinderopvang door de organisatie.
Medewerker: Een persoon werkzaam voor Columbus Junior, zowel in dienst als
verbonden aan, exclusief de personen die bij Columbus Junior (een deel van) hun
opleiding volgen en onder verantwoordelijkheid van Columbus Junior hun diensten
verlenen.
Klant: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt van of wenst te maken van de diensten
van Columbus Junior.
N.B.: Dit klachtenreglement gaat uit van klachten van ouders/verzorgers. Eventuele
klachten van bedrijven zullen van wezenlijk andere aard zijn en dienen rechtstreeks te
worden voorgelegd aan de directie.
Klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klant over de wijze
waarop hij/zij is behandeld door Columbus Junior of door een medewerker van Columbus
Junior. Het ongenoegen kan betrekking hebben op handelingen en beslissingen of op het
nalaten daarvan ten aanzien van de klant van Columbus Junior.
Klager: Een klant of een groep van klanten die een klacht voorlegt of voorgelegd wil zien
aan de klachtencommissie.
Interne procedure: De procedure die binnen Columbus Junior door de klant en de
medewerkers gevolgd dient te worden, indien er bij de klant een klacht is ontstaan.
Externe procedure: De procedure die de klant in staat stelt zijn/haar klacht bij de externe
klachtencommissie in te dienen (eventueel parallel aan de interne procedure).
Externe klachtencommissie: De Geschillencommissie Kinderopvang.

N.b.: In het reglement dient overal waar hij of hem enz. staat vermeld, hij/zij, hem/haar
enz. gelezen te worden.

Artikel 2 – Interne en externe procedure
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Ten aanzien van een door een klant in te dienen klacht, bestaat een tweetal procedures:
een interne en een externe procedure.
De interne procedure wordt omschreven in artikel 3.
Voor de externe procedure wordt verwezen naar www.klachtenloket-kinderopvang.nl.
De klant kan zich te allen tijde rechtsreeks tot de externe klachtencommissie richten.
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Artikel 3 – Te volgen werkwijze interne procedure
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De klant dient bij een klacht over een medewerker in eerste instantie contact op te
nemen met de betreffende medewerker om te proberen in een gesprek de klacht
op te lossen. Mocht de klacht dusdanig van aard zijn dat op redelijke wijze niet van
de klant kan worden verwacht dat contact wordt opgenomen met de betreffende
medewerker, dan dient de klant de weg genoemd onder 3.2 direct te volgen. Dit
geldt eveneens indien er sprake is van een klacht over meerdere medewerkers.
Betreft de klacht een persoon die niet in dienst is, doch binnen Columbus Junior
(een deel van) de opleiding volgt, dan valt deze klacht buiten dit klachtenreglement
en dient contact opgenomen te worden met degene die de betreffende
medewerker begeleidt.
Lukt het niet om de klacht met de betreffende medewerker op te lossen, of kan dit
niet van de klant verwacht worden, of betreft het een meer algemene klacht over
de werkwijze en/of pedagogische handelwijze van meerdere personeelsleden, dan
dient de klager contact op te nemen met de leidinggevende van de betreffende
locatie. Deze zal dan in een persoonlijk gesprek met de klant proberen om tot een
voor hem bevredigende oplossing te komen.
De leidinggevende waarmee de klant bij 3.2 contact opneemt, dient de klacht
zorgvuldig te onderzoeken. Dit doet hij door zich in ieder geval door de betreffende
medewerker(s) op de hoogte te laten stellen over zijn opstelling ten opzichte van
de klacht en het onder 3.1 gevoerde gesprek hierover.
Leiden de onder 3.1 en 3.2 genoemde gesprekken niet tot een voor de klant
bevredigende oplossing, dan kan de klant schriftelijk een klacht indienen bij de
directie. De directie zal deze klacht binnen twee weken in behandeling nemen.
De directie zal de klacht zorgvuldig onderzoeken en rekening houdende met de
aard ervan, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken komen tot een
schriftelijk en met redenen omkleed antwoord. Gedurende de behandeling zal de
ouder zoveel mogelijk op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de
behandeling. Indien maatregelen worden voorgesteld, zullen hier concrete
invoeringstermijnen aan gekoppeld worden.
De directie waarmee de klant bij 3.4 contact opneemt, dient zich door de
betreffende medewerker(s) en leidinggevende(n) op de hoogte te laten stellen
over diens opstelling ten opzichte van de klacht en het onder 3.2 gevoerde
gesprek hierover.
De betreffende medewerker ontvangt hiertoe een kopie van de schriftelijk
ingediende klacht.
Leidt de klachtenbehandeling onder 3.1 tot en met 3.5 niet tot een
bevredigende oplossing voor de klant, dan kan de klant een klacht
indienen bij de externe klachtencommissie en wordt de externe
procedure gevolgd.
Heeft de klager een klacht over de directie, dan kan de klant een officiële
schriftelijke klacht indienen bij de externe klachtencommissie.
De ouder mag zich (voor eigen rekening) laten bijstaan door een raadsman.

Artikel 4 – Verslag directie
4.1

4.2

Indien er één of meerdere klachten zijn behandeld in een jaar, dan zal de directie
over het betreffende jaar een openbaar verslag opstellen, waarin het aantal en de
aard van de behandelde klachten geanonimiseerd worden aangegeven.
De directie zendt het verslag zo spoedig mogelijk aan de GGD. Voornoemde
toezending aan de inspecteur geschiedt uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar
volgend op het jaar waarop het verslag betrekking heeft.

Pagina 2 van 3

Klachtenreglement
Artikel 5 – Bekendmaking klachtenregeling

Columbus Junior brengt alle (toekomstige) klanten op de hoogte van het bestaan van
het klachtenreglement, plaatst deze op haar website, legt deze ter inzage en verstrekt
deze op aanvraag/ verzoek van klanten aan hen persoonlijk.
Leden van de oudercommissie ontvangen uit hoofde van hun functie een exemplaar van
het klachtenreglement. Medewerkers en directie kunnen het reglement terugvinden op
de server. Voor vrijwilligers, stagiaires en overige personen die diensten verlenen ligt het
klachtenreglement ter inzage.

Artikel 6 – Vaststelling en wijziging van dit reglement

Dit reglement is vastgesteld door de directie van Columbus Junior.
Dit reglement kan worden gewijzigd door de directie van Columbus Junior, al dan niet op
voorstel van belanghebbende(n). Indien er sprake is van belangrijke wijzigingen dient dit te
gebeuren na advisering door de medewerkers en de oudercommissie.

Artikel 7 – Slotbepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie naar
redelijkheid en billijkheid.
Dit klachtenreglement treedt in werking op 1 januari 2021.
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