Openbaar jaarverslag klachten 2018
Stichting Dynamo Voorscholen
Dit jaarverslag betreft de volgende locaties van Dynamo:
voorschool ’t Klavertje
voorschool Aldoende
voorschool Amsteldorp (t/m 14-06-18)
voorschool Barbara
voorschool BMS
voorschool Catharina
voorschool De Amstel
voorschool De Ark
voorschool De Bevers
voorschool De Boomsspijker
voorschool De Bron
voorschool De Carrousel (tm 24-4-18)
voorschool De Dapper
voorschool De Eilanden (tm 31-10-18)
voorschool De Kaap (tm 17-01-18)
voorschool De Kleine Plantage
voorschool De Kraai
voorschool De Kraal
voorschool De Krekels
voorschool De Locomotief
voorschool De Meer

voorschool De Meerbeer
voorschool De Rivieren
voorschool De Speeltuin
voorschool De Speelweide
voorschool De Vrijbuiter
voorschool De Zeemeermin
voorschool Frankendael
voorschool Herenmarkt
voorschool Het Kabouterhuis
voorschool Ienie Mienie
voorschool Kleine Alan Turing
voorschool Lidwina
voorschool Linnaeus
voorschool Maas en Waal
voorschool Nelson Mandela
voorschool Oosterpark
voorschool Ot en Sien
voorschool Pippeloentje
voorschool Villa Fleur

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 aanwezig.
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.
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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.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Dynamo is per 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en
Peuterspeelzalen.
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Klachten 2018
In 2018 zijn er zes klachten ingediend door ouders over de peuterzalen.
Klacht
Locatie
Afhandeling
Ouder stuurt klacht met drie
De Kraai
Teamleider heeft gebeld met
elementen:
klant. De schimmel is verwijderd,
1. nog geen factuur en bedrag
de muren geverfd, haar factuur is
over januari
direct gemaild en de leidsters zijn
2. personele wisselingen
bevraagd over de communicatie
3. achterstallig onderhoud:
en thematisch werken.
schimmel
klacht over wisseling leidsters
Ot en Sien
Teamleider heeft gebeld met
klant. Uitgelegd hoe de situatie is
ontstaan en hoe we de personele
bezetting oplossen.
vader is boos dat kind
De Kraai
teamleider heeft gebeld met
streptokokkenbacterie heeft
vader, 1 pm-er is op bezoek
opgelopen en denkt dat dit op
geweest in ziekenhuis, de ander
de voorschool is gebeurd.
heeft kaartje gestuurd. Het is niet
bewezen dat de bacterie via de
voorschool is opgelopen.
klacht over voorgenomen
Zeemeermin
vrijdagsluiting wordt afgeblazen
vrijdagsluiting van de
(er blijken meer ouders een
voorschool: te korte
plaatsing op vrijdag te willen
opzegtermijn in acht genomen
waardoor er voldoende bezetting
is), excuses aangeboden voor de
onrust die Dynamo veroorzaakt
heeft
Vader klaagt dat kind geen
Pippeloentje
Vader gebeld en zijn verhaal
eten zou krijgen en geen
aangehoord. Pm-ers gesproken die
schone luier en dat het kind
aangeven dat kind uiteraard wel
onder het zand thuiskomt. Pmeten en schone luier krijgt. Zij
ers zouden niet reageren op
hebben opnieuw hun werkwijze
vragen hierover.
uitgelegd aan vader, hij is het
daar niet mee eens want hij wil
dat zijn kind strenger wordt
aangepakt.
ouder zegt dat kind aangeeft
Catharina
pm-ers is geadviseerd te praten
seksueel betast te zijn door
met de ouders van het 'daderkind'.
ander kind. Ouders weten niet
Kind ('slachtoffer') is overgeplaatst
of dit echt is gebeurd.
naar andere voorschool maar
ouders vinden dat klacht niet
serieus is genomen: is er echt iets
gebeurd? Ze hadden graag met de
teamleider gesproken.
Betreffende teamleider is
inmiddels weg bij Dynamo. Andere
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teamleider heeft dit opgepakt en
besproken met ouders.

Klachten via Geschillencommissie Kinderopvang in 2018
In 2018 heeft de Geschillencommissie geen klacht ontvangen over Dynamo (zie bijlage)
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Ontvangstdatum: 22-05-2019

•
ONTVANGEN 2 1 MEI 2019
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de geschillencommissie

Stichting Dynamo Voorscholen
Postbus 93500
1090 EA Amsterdam

Den Haag; 20 mei 2019

SláM
Betreft: Geen geschillen in 2018
212E MIW

Geachte heer, mevrouw,

NCW

In 2018 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over uw organisatie
en/of vestigingen. Een mooie prestatie waarmee wij u graag feliciteren!
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U ontvangt hierbij het originele certificaat op naam van de vestiging(en) van uw organisatie waarin
wordt geprezen dat u en wij zorgvuldig samen werken aan kwaliteit.
•
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Ook in 2019 is 'samen werken' aan kwaliteit heel eenvoudig:
1. Stuur het origineel op naar de desbetreffende vestiging.
2. Hang hem zichtbaar op voor de ouders/verzorgers.
3. Natuurlijk faciliteren wij u graag. Op uw verzoek krijgt u van ons een digitaal certificaatlogo
2018 om in uw communicatie te gebruiken. Indien gewenst ontvangt u daarbij tevens het
individuele certificaat van 2018 digitaal aangereikt en de toepassingsmogelijkheden in beeld
gebracht. Ga hiervoor naar www.samenwerkenaankwaliteit.nl/geschilvrij. Hier helpen wij u
graag verder met uw 'certificaat aanvraag' met daarbij de gegevens van uw vestiging(en). U
krijgt binnen enkele werkdagen de producten toegestuurd.
•:%;!.,:;':

Onze ervaring leert dat het etaleren van het certificaat op de vestiging meerwaarde heeft voor de
kwaliteit van de dienstverlening én helpt bij het oplossen van eventuele onvrede.
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Samen maken we het verschil!
Met vriendelijke groet,

De Geschillencommissie Kinderopvang
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de geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
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