Klachtenprocedure Smallsteps
Voor Smallsteps staat de professionaliteit en kwaliteit van de dienstverlening voorop. We
staan voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, waar u uw kind met een gerust hart aan
toevertrouwt. Ondanks onze inspanningen om de opvang van uw kind naar wens te laten
verlopen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat willen wij dan graag van u horen.

Interne klachtenprocedure
Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de wijze waarop uw kind wordt verzorgd, kunt
u dit bespreken met de direct betrokkene(n), de pedagogisch medewerker en/of de
locatiemanager. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
op de locatie en de aangewezen persoon om samen met u tot een oplossing te komen.
Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening dan kunt u dit bespreken met de
locatiemanager, ook wanneer dit de facturatie en de afdeling planning betreft.
De locatiemanager zal u vragen om het formulier Suggesties en Klachten in te vullen. Alle
klachten worden geregistreerd en er wordt periodiek bekeken of preventieve acties
noodzakelijk zijn.
U kunt gebruik maken van het formulier Suggesties en Klachten op onze website of het
formulier opvragen bij de locatiemanager.
In het laatste geval kunt u dit formulier afgeven bij de locatiemanager of opsturen naar
onderstaand adres, de klachtencoördinator zorgt ervoor dat het formulier bij de
locatiemanager terecht komt.
Smallsteps
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 586
7550 AN Hengelo
of via mailadres: klachtencoordinator@smallsteps.info
Zodra het formulier ontvangen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw suggesties of
klachten zullen vervolgens binnen 10 dagen in behandeling worden genomen. Ons
uitgangspunt is om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen.

Externe klachtenprocedure
Indien u een klacht heeft die naar uw mening niet door de locatiemanager kan worden
afgehandeld, heeft u de mogelijkheid direct contact op te nemen met de Externe
Klachtencommissie waar wij als organisatie bij zijn aangesloten. Smallsteps, is conform de
bepaling uit de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, aangesloten bij een externe
Klachtencommissie te weten de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). Deze
klachtencommissie hanteert een eigen klachtenreglement en bestaat uit onafhankelijke
deskundigen
De sKK is voor vragen tijdens kantooruren bereikbaar op het algemene informatienummer
0900-0400034. Tevens is de sKK bereikbaar via het e-mailadres: info@klachtkinderopvang.nl..
Nadere informatie is te verkrijgen via www.klachtencommissiekinderopvang.nl
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Geschillenregeling
Mocht u een geschil hebben met betrekking tot uw contract of contractvoorwaarden, dan
kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.
U kunt uw klacht schriftelijk sturen naar: Borderwijklaan 46; Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag.
Nadere informatie over deze geschillencommissie vindt u op www.sgc.nl. Daarnaast treft u
hierover informatie aan in onze Algemene Leveringsvoorwaarden die u bij het contract heeft
ontvangen.
Het recente jaarverslag van de Externe Klachtencommissie en de Geschillencommissie zijn
op te vragen bij de locatiemanager.
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