Openbaar jaarverslag klachten 2015 Dynamo
Peuteropvang en voorscholen
Dit jaarverslag betreft de volgende locaties van Dynamo:
peuteropvang De Meer
peuteropvang De Meerbeer
peuteropvang De Speelweide
peuterschool Catharina
peuterschool Dapper
voorschool De Ark
voorschool Aldoende
voorschool Amsteldorp (v/h voorschool De Amstel)
voorschool Barbara
voorschool BMS
voorschool De Amstel
voorschool De Carrousel
voorschool De Kaap
voorschool De Kraal
voorschool Frankendael
voorschool Ienie Mienie
voorschool Kleine Beer/Regenboog
voorschool Krekels
voorschool Linnaeus
voorschool Maas en Waal
voorschool Nelson Mandela
voorschool Oosterpark
voorschool St. Lidwina
voorschool Villa Fleur
voorschool Vrijbuiter

Klachtenreglement Dynamo
Dynamo heeft een klachtenreglement voor alle klanten van Dynamo. In dit reglement staat de
klachtenprocedure beschreven voor informele en formele klachten en voor een eventuele
bezwaarprocedure.
Het klachtenreglement van Dynamo is te vinden op de website van Dynamo (www.dynamoamsterdam.nl) en is aanwezig op alle locaties. De folder Klachten en suggesties is op alle
locaties.
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Het klachtenreglement is voor iedereen bestemd die een klacht heeft over de organisatie of
over een medewerker van Dynamo. Het klachtenreglement van Dynamo geldt voor alle
afdelingen en alle klanten van Dynamo om eenduidigheid en uniformiteit te garanderen.
Zowel bij de behandeling als na afhandeling van een klacht geldt geheimhoudingsplicht voor
medewerkers van Dynamo. Dynamo verwacht ook van klanten dat zij geheimhouding in acht
nemen.
Het klachtenreglement is in overeenstemming met de beroepsprocedures voor de binnen
Dynamo werkzame disciplines en met de stedelijk afgesproken klachtencode voor organisaties
voor maatschappelijke dienstverlening.
Voor de medewerkers van Dynamo is een stroomschema opgesteld van het klachtenreglement,
zodat zij in één oogopslag kunnen zien wat van hen wordt verwacht bij een klacht.

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang(SKK) en Geschillencommissie Kinderopvang
en Peuterspeelzalen
Een klant kon tot eind 2015 zich met zijn klacht direct wenden tot de Stichting
Klachtencommissie Kinderopvang. Dynamo is aangesloten bij deze klachtencommissie. Deze
klachtencommissie bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen. Voor de samenstelling en de
werkwijze van deze klachtencommissie verwijzen wij naar de website van deze organisatie,
www.klachtkinderopvang.nl. Per 1 januari 2016 is de SKK opgeheven. Dynamo is vanaf die
datum aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
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Klachten 2015
In 2015 is er één klacht ingediend door ouders over de peuterzalen. De klacht betrof de
gewijzigde openingstijden van de voorschool. Het kind komt voortaan twee ochtenden en twee
middagen op de voorschool (in plaats van vier ochtend). ’s Middags is het kind moe en ’s
ochtends begrijpt het niet dat het de hele ochtend moet wachten. Voor de ouder is het lastig
te plannen met het werk en andere zaken. Dynamo heeft deze ouder uitgelegd waarom deze
keuze is gemaakt en dat de openingstijden helaas zo zullen blijven. De klacht is hiermee niet
opgelost, maar de ouder gaf aan dat de klacht voldoende is beantwoord.

Klachten via SKK in 2015
De SKK is een onafhankelijke organisatie die een klacht met betrekking tot kinderopvang
professioneel afhandelt.
In 2015 heeft de SKK geen klachten ontvangen over Dynamo, zie in de bijlage de brief van SKK
hierover.
Klachten via de Klachtkamer Oudercommissie Kinderopvang in 2015
Als oudercommissies een klacht hebben,kunnen zij zich wenden tot de klachtenkamer
oudercommissie. Dat kan ook zonder tussenkomst van Dynamo.
De leden van de klachtkamer zijn benoemd door de convenantpartijen en de voorzitter is
benoemd door de SKK.
De oudercommissies van Dynamo hebben in 2015 geen klachten ingediend, zie in de bijlage de
brief van de SKK hierover.
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Klachtenkamer
Oudercommissie Kinderopvang

Dynamo - amsterdam
t.a.v.
Postbus 93500
1090 EA AMSTERDAM

Ons kenmerk: R2802.AN.16258

Baarn, 7 januari 2016

Geachte heer / mevrouw,
Hierbij ontvangt u als houder voor de laatste maal een brief dat sKK geen externe klachten van de
oudercommissie over uw organisatie ontvangen heeft.
Het jaarverslag 2015 en de uitspraken in klachten vindt u geanonimiseerd op de website
www.skkjaarverslagen.nl. Deze website blijft tot december 2016 daarvoor toegankelijk.
Vanaf 1 januari 2016 moeten houders geregistreerd staan bij de Geschillencommissie Kinderopvang en
Peuterspeelzalen. Informatie hierover is te vinden op :
www.degeschillencommissie.nl/ondernemers/registreren/kinderopvang-en-peuterspeelzalen
Voor (telefonisch) advies en verdere vragen kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl of
0900 1877.
Wij raden u aan om de gegevens op uw website of andere communicatiekanalen aan te passen aan de
verandering van de externe klachtenregeling voor ouders en oudercommissie. De sKK is niet meer
bereikbaar en die gegevens moeten veranderd worden/ verwijderd worden.
Bewaar deze brief goed voor de inspectie kinderopvang want een nieuw exemplaar kan niet meer
aangevraagd worden.
Voor de namen van de leden Klachtenkamer verwijzen wij u naar de inleiding jaarverslag 2015.
Wij wensen u voor de toekomst veel succes bij de uitvoering van uw kinderopvang en hopen dat u door
een goede relatie met uw klanten klachten kunt voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Klachtenkamer Oudercommissies Kinderopvang

mr. W. Zaat, voorzitter

Ambtelijk secretariaat
Postbus 21 | 3738 ZL | Maartensdijk | t. 0900 040 00 34 | info@klachtkinderopvang.nl | www.klachtenkamer.nl
K.v.K. Lelystad nr. 390.68281 | BTW 8163.70.785.B.01

Relatienummer: 2802
Betreft: Klachtenvrijbrief KK 2015

Dynamo - amsterdam
Postbus 93500
1090 EA AMSTERDAM

Ons kenmerk: R2802.XX.16176

Baarn, 7 januari 2016

Hierbij ontvangt u als houder voor de laatste maal een brief dat sKK geen externe klachten van ouders
over uw organisatie ontvangen heeft.
Het jaarverslag 2015 en de uitspraken in klachten vindt u geanonimiseerd op de website
www.skkjaarverslagen.nl. Deze website blijft tot december 2016 daarvoor toegankelijk.
Vanaf 1 januari 2016 moeten houders geregistreerd staan bij de Geschillencommissie Kinderopvang en
Peuterspeelzalen. Informatie hierover is te vinden op :
www.degeschillencommissie.nl/ondernemers/registreren/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/
Voor (telefonisch) advies en verdere vragen kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl of
0900 1877.
Wij raden u aan om de gegevens op uw website of andere communicatiekanalen aan te passen aan de
verandering van de externe klachtenregeling voor ouders en oudercommissie. De sKK is niet meer
bereikbaar en die gegevens moeten veranderd worden/ verwijderd worden.
Bewaar deze brief goed voor de inspectie kinderopvang want een nieuw exemplaar kan niet meer
aangevraagd worden.
Voor de namen van de commissieleden verwijzen wij u naar de inleiding jaarverslag 2015.

Met vriendelijke groet,
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang

mr. W. Zaat, voorzitter

Ambtelijk secretariaat

Wij wensen u voor de toekomst veel succes bij de uitvoering van uw kinderopvang en hopen dat u door
een goede relatie met uw klanten klachten kunt voorkomen.

K.v.K. Lelystad nr. 390.68281 | BTW 8163.70.758.B.01

Geachte heer / mevrouw,

Postbus 21 | 3738 ZL | Maartensdijk | t. 0900 040 00 34 | info@klachtkinderopvang.nl | www.klachtkinderopvang.nl

Relatienummer: 2802
Betreft: Klachtenvrijbrief KC 2015

