Klachtenreglement Oudercommissie
Voor Smallsteps staat de professionaliteit en kwaliteit van onze dienstverlening voorop. We
staan voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Smallsteps hecht veel waarde aan de
inspraak van ouders en zet zich organisatie-breed in om het ouderrecht te verruimen.
Ondanks alle inspanningen om de communicatie met de Oudercommissie naar wens te
laten verlopen, kan het gebeuren dat u, als Oudercommissie, niet tevreden bent.
Dit willen wij dan graag van u vernemen.

Interne klachtenprocedure
Wanneer u, als Oudercommissie, ontevreden bent over bijvoorbeeld de wijze waarop het
pedagogisch beleid en het werkplan op uw locatie worden uitgevoerd, of wanneer u
ontevreden bent over zaken aangaande veiligheid, gezondheid, kwaliteit, voedingsbeleid of
communicatie, kunt u dit het beste eerst bespreken met de locatiemanager. De
locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie en is de
aangewezen persoon om met u tot een oplossing te komen.
Ook wanneer u, als Oudercommissie suggesties heeft die kunnen bijdragen aan een betere
kwaliteit van de opvang, kunt u dit uiteraard bespreken met de locatiemanager.
Mocht u, als Oudercommissie, met de locatiemanager niet tot een bevredigende oplossing
komen, dan kunt u uw ontevredenheid uiten in een interne klacht. In dat geval kunt u zich
wenden tot de klachtencoördinator van Smallsteps. Deze zal de klacht in behandeling
nemen. U kunt uw klacht sturen naar:
Smallsteps, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 586, 7550 AN Hengelo of via mailadres:
klachtencoordinator@smallsteps.info
Zodra de klacht ontvangen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De klacht zal
vervolgens binnen 10 dagen in behandeling worden genomen. De klachtencoördinator
zorgt dat de klacht bij de juiste persoon of personen terecht komt. Uitgangspunt is om samen
met u zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen, zo mogelijk binnen 3
weken. Alle klachten worden door de klachtencoördinator geregistreerd en n.a.v. deze
registratie wordt er periodiek bekeken of preventieve acties noodzakelijk zijn.

Externe klachtenprocedure
Indien U, als Oudercommissie, een klacht heeft die naar uw mening intern niet naar
tevredenheid is afgehandeld, dan heeft u de mogelijkheid direct contact op te nemen met
de Klachtenkamer waarbij wij als organisatie zijn aangesloten. Indien u dit wenst kunt u ook
direct contact opnemen met de klachtenkamer (dus zonder eerst de interne
klachtenprocedure te volgen).
Smallsteps is aangesloten bij een externe Klachtencommissie, te weten de Stichting
Klachtenkamer Kinderopvang (sKK). Deze klachtencommissie hanteert een eigen
klachtenreglement en bestaat uit onafhankelijke deskundigen. De Oudercommissie kan een
klacht indienen die betrekking heeft op geschillen tussen ondernemer en Oudercommissie ter
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zake de bevoegdheden van de oudercommissie als bedoeld in artikel 60 Wet kinderopvang.
Nadere informatie is te verkrijgen via de website: www.klachtenkamer.nl. Ook het recente
jaarverslag van de Externe Klachtenkamer is te downloaden via deze site. Informatie is op te
vragen via het emailadres: klachtenkamer@klachtkinderopvang.nl, of telefonisch via 09000400034.
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