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Voorwoord  
Als professionele aanbieder van kinderopvang wordt verwacht dat er jaarlijks een openbaar verslag 
van de behandelde klachten wordt geschreven. Sinds 1 januari beschikt de Stichting Kinderopvang De 
Harlekijn (De Harlekijn) over een vernieuwd klachtenreglement. Hieraan is het jaarverslag nu 
gekoppeld. Het openbare jaarverslag wordt besproken met het bestuur van De Harlekijn en wordt na 
vaststelling doorgestuurd naar GGD Utrecht. In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de 
klachten die via de klachtenregelingen door ouders in 2013 zijn ingediend en is beschreven op welke 
wijze deze klachten afgehandeld zijn. Hoewel een ouder zich uiteraard rechtstreeks tot één van de 
externe klachtencommissies kan wenden, is het mogelijk om eerst de interne klachtenregeling te 
volgen.  
 
Het klachtenreglement voor ouders  
Wij streven naar tevredenheid, maar evengoed kan er toch wel eens iets misgaan. Door uw klacht uit 
te spreken bij de leidster of met de leiding van De Harlekijn, kunnen vaak al veel problemen worden 
opgelost. U kunt dit schriftelijk of mondeling doen. De leiding van De Harlekijn behandelt uw klacht 
zoveel mogelijk eerst zelf. 
Heeft u een klacht waar u met de leidster of de leiding van De Harlekijn niet uitkomt? Dan kunt u 
contact opnemen met de klachtencommissie van De Harlekijn. U kunt er ook voor kiezen direct met 
de klachtencommissie contact op te nemen. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de secretaris 
van de klachtencommissie. Dit kan per mail via klachtencommissie@kdvdeharlekijn.nl 
 
Op de website van De Harlekijn (www.kdvdeharlekijn.nl) staat het klachtenreglement onder het 
tabblad Kwaliteit. In het kort komt de procedure op het volgende neer: 
1. De ouder dient de klacht schriftelijk in bij de secretaris van de klachtencommissie. 

(klachtencommissie@kdvdeharlekijn.nl). Indiening van de klacht moet voldoen aan de 
voorwaarden in artikel 5 van het klachtenreglement. De secretaris bevestigt ontvangst binnen 5 
werkdagen. 

2. Binnen 15 werkdagen ontvangt de ouder bericht of de klacht wordt behandeld of niet. 
3. De leiding van De Harlekijn moet daarna binnen 20 werkdagen schriftelijk op de klacht te 

reageren. De ouder ontvangt binnen 5 werkdagen een kopie van deze reactie en kan hier binnen 
10 dagen schriftelijk commentaar op geven. Dit geldt voor elke ronde van hoor en wederhoor. 

4. De klachtencommissie kan ook mondelinge toelichting vragen en kan (met toestemming van de 
betrokkene) ook informatie bij derden inwinnen. 

5. De klachtencommissie neemt met meerderheid van stemmen een beslissing over de klacht. De 
ouder ontvangt deze uitspraak binnen 2 maanden na ontvangst van de klacht. 

6. De ouder ontvangt 1 maand daarna bericht van de leiding van De Harlekijn of naar aanleiding van 
de uitspraak maatregelen genomen zullen worden. 

7. Jaarlijks maakt de klachtencommissie geanonimiseerd haar bevindingen bekend aan het bestuur. 
Het bestuur zendt dit verslag naar de GGD. 
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Klachten in 2013  
In 2013 is door ouders geen gebruik gemaakt van de klachtencommissie.  
 
Tot slot  
De Harlekijn wil ongenoegens en klachten van klanten graag horen, zodat deze kunnen worden 
opgelost. Het klachtenreglement en de klachtencommissie waarborgen een zorgvuldige afhandeling 
van klachten van ouders. De gekozen oplossingen en getroffen maatregelen dragen op deze wijze bij 
aan de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening van De Harlekijn.  


