Openbaar jaarverslag klachten 2020
Stichting Dynamo Voorscholen
Dit jaarverslag betreft de volgende locaties van Dynamo:
voorschool ’t Klavertje
voorschool Aldoende
voorschool BMS
voorschool Catharina
voorschool De Amstel
voorschool De Ark
voorschool De Bevers
voorschool De Boomsspijker
voorschool De Bron
voorschool De Dapper
voorschool De Kastanjetuin
voorschool De Kleine Plantage
voorschool De Kleine Sint Antonius
voorschool De Kraai
voorschool De Kraal
voorschool De Krekels
voorschool De Locomotief
voorschool De Meer
voorschool De Meerbeer
voorschool De Speeltuin

voorschool De Speelweide
voorschool De Vrijbuiter
voorschool De Zeemeermin (tm 16 juli
2020)
voorschool Frankendael
voorschool Herenmarkt
voorschool Het Kabouterhuis
voorschool Ienie Mienie
voorschool Kleine Alan Turing
voorschool Lidwina
voorschool Maas en Waal
voorschool Nelson Mandela (tm 16 juli
2020)
voorschool Ot en Sien
voorschool Pippeloentje
voorschool Villa Fleur
BSO Paulustuin (tm 17 december 2020)

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 2020
In 2020 zijn er drie klachten ingediend door ouders over de peuterzalen.

klacht over
medewerker

De Kleine Alan
Turing

medewerker heeft koekje Pm'er en collega worden
met noten aan kind
aangesproken, verbeterplan wordt
gegeven dat hiervoor
opgesteld en nauw gevolgd
allergisch is. Kind werd ziek
en moest naar ziekenhuis

klacht over gang IenieMienie
van zaken

ouder klaagt over veel
wisselingen van personeel
en slechte communicatie

7-9 gesprek met ouder, excuses
aangeboden, inmiddels iets meer
vaste gezichten op de groep,
communicatie wordt verbeterd

klacht over gang IenieMienie
van zaken

klant klaagt over gebrek
aan stabiliteit (personeel)
en communicatie aan
ouders op voorschool
Ieniemienie

gesproken met klant,
verbeterpunten communicatie
over inval doorgevoerd, kind
wordt mogelijk op andere
voorschool (1e voorkeur)
geplaatst

bewuste pm'er zit
inmiddels op andere
locatie en wordt niet meer
ingezet op deze voorschool

Klachten via Geschillencommissie Kinderopvang in 2020
In 2020 heeft de Geschillencommissie geen klacht ontvangen over Dynamo (zie bijlage).
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Stichting Dynamo Voorscholen
Postbus 93500
1090 EA Amsterdam
Den Haag, 19 mei 2021
Betreft: Geschilvrij verklaring 2020
Geachte heer, mevrouw,
Van harte gefeliciteerd! In 2020 bent u geschilvrij geweest. Hierbij ontvangt u de geschilvrijbrief van De
Geschillencommissie als bewijs.
In 2020 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over uw organisatie(s) en/of
vestigingen. Een mooie prestatie! U kunt deze geschilvrijbrief laten zien aan de GGD toezichthouder.
Uw certificaten
U krijgt binnenkort per vestiging een geschilvrij certificaat. Net als vorig jaar krijgt u deze digitaal, maar dan
anders. Wij gaan u dit aanbieden via het nieuwe Portaal kinderopvang.
Portaal kinderopvang komt er aan!
Het nieuwe Portaal Kinderopvang komt binnen enkele weken beschikbaar. De bij ons bekende contactpersonen
van uw organisatie krijgen hier bericht over. Wij hebben nog een paar weken nodig om dat op orde te maken. U
ontvangt hierover nog apart bericht.
In dit Portaal combineren wij straks de bij ons bekende gegevens met de actuele gegevens over uw locaties in het
landelijk register kinderopvang. Zo hoeft u niet meer uw opvanglocaties aan ons door te geven en weten wij zeker
dat de certificaten voor de opvanglocaties op de juiste naam staan!
In het Portaal treft u straks alles digitaal aan, deze brief in pdf-formaat, het op naam gestelde certificaat voor elke
geschilvrije locatie als pdf, de geschilvrij-pin voor op de website of in de mail en de online banners en een handige
hand-out om u te helpen om de door uw organisatie geleverde kwaliteit digitaal onder de aandacht te brengen.
We zijn trots dat onze samenwerking aan kwaliteit van de kinderopvang heeft geleid tot een mooi resultaat. Wij
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
De Geschillencommissie

