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Klachtenregeling
Korte beschrijving van de klachtenregeling
De medewerkers van et Nabuut proberen u en uw kind zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch
kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Als u meent dat er verkeerd of onzorgvuldig gehandeld
is, is het mogelijk een klacht in te dienen. U kunt uw klacht indien bij de leidster, de hoofdleidster
of bij de klachtencoördinator. Uw klacht wordt binnen de termijnen die in de klachtenprocedure
aangegeven zijn afgehandeld.
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht indienen bij de
landelijke Klachtencommissie Kinderopvang.
Het staat u vrij om ook direct contact op te nemen met de landelijke Klachtencommissie
Kinderopvang.

Het onder de aandacht brengen van de regeling
De buitenschoolse opvang et Nabuut hanteert een klachtenreglement, waarin wordt beschreven
hoe een klacht moet worden behandeld. Het reglement, alsmede dit jaarverslag, is op de website
van et Buut in te zien. (www.etbuut.nl)

Samenstelling klachtencommissies
De klachtencoördinator van et Nabuut is Eric Hoorn, ex-Directeur OBS et Buut.
Hij is te benaderen op het volgende adres: OBS et Buut, t.a.v. de klachtencoördinator et Nabuut,
Parkstraat 72, 1506 WE Zaandam.
De landelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang, onder voorzitterschap van de mr. W. Zaat,
is bereikbaar op het volgende adres: SKK Ambtelijk Secretariaat, Postbus 21, 3738 ZL Maartensdijk.
(www.klachtkinderopvang.nl)
Voor de regio Noord-Holland hebben de volgende leden zitting in de landelijke Stichting
Klachtencommissie Kinderopvang:
Dhr. mr. M. van Iperen
Mw. mr. M. van Leeuwe-ten Berge (2013)
Dhr. mr. drs. J. van der Pol (2013)
Mw. mr. M.I.T. Manderfeld
Dhr. mr. J. Quakkelaar
Mr. H.W.V. Rouffaer
Mw. mr. M. Sedee
Mw. mr. S.A.M.F. Sjoukes
Dhr. mr. A.J.M. Zonneveld

Aantal en aard van de behandelde klachten
Tot grote tevredenheid van beide klachtencommissies zijn er dit jaar geen klachten
ingediend.
Hoogachtend,

Eric Hoorn
Klachtencoördinator
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