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Pekénios heeft een paar punten in de klachtenprocedure aangepast. Dit komt omdat de wet hierom-

trent per 2016 is gewijzigd met betrekking tot de onafhankelijke klachtencommissie.  

Pekénios is al vanaf haar begin aangesloten bij SKK (= Stichting Klachtencommissie  Kinderopvang), 

een onafhankelijk orgaan waar ouders en de oudercommissie heen kunnen als een kinderopvangorgani-

satie geen gehoor geeft of een klacht niet naar voldoening wordt afgehandeld. 

Helaas bleek dat niet iedere kinderopvangorganisatie dit deed en daarom heeft de overheid per 2016 vastgesteld dat alle op-

vanginstellingen zich moeten aansluiten bij zo’n onafhankelijk orgaan.  De overheid heeft ook meteen een nieuwe organisatie 

de opdracht gegeven dit voor de hele branche te doen.  Deze organisatie heet: De Geschillencommissie Kinderopvang.   

De benaming hebben we moeten aanpassen in onze klachtenprocedure, zo ook de verwijzingen naar de juiste websites. U 

vindt de nieuwe klachtenprocedure in de bijlage van email van deze nieuwsbrief. 

Algemene voorwaarden aangepast 

De algemene voorwaarden zijn op 2 punten aangepast: 

Artikel 10.1: Het  oude artikel 10.1 is 10.2 geworden. De inhoud van het nieuwe artikel 10.1 betreft de 

verwijzing naar de klachtenprocedure en De Geschillencommissie. Op die manier kan er geen misver-

stand ontstaan dat deze bestaat en dat klanten hier gebruik van kunnen maken. 

 

Artikel 6.2: hier hebben we een begripsaanpassing gedaan. We hebben een definitie toegevoegd aan de reeds bestaande defini-

tie van het begrip “gastoudervergoeding”. De oude definitie dekte niet geheel de lading van de voorbeelden van gastoudervergoe-

dingen waar we mee werken. Gastouders die met een vast uurtarief werken werden niet beschreven en dat is nu wel het geval. 

We hebben de nieuwe algemene voorwaarden als bijlage toegevoegd in de email met deze nieuwsbrief. 

Pekénios opnieuw klachtenvrij (2015) 

Ieder jaar in januari ontvangen we van SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang) 2 

brieven waarin gemeld staat hoeveel klachten ze hebben ontvangen over het voorgaande jaar.  

Ook dit jaar  staat daarin gemeld dat we weer een klachtenvrij jaar achter de rug hebben, 

zowel met betrekking tot de klanten als met de oudercommissie. 

We zijn hier natuurlijk erg blij mee . We danken al onze ouders, gastouders en oudercommissie voor het vertrouwen in ons. Mocht 

er iets zijn wat niet helemaal lekker loopt, klopt er iets niet, heeft u suggesties, neemt u dan vooral contact met ons op, zoals altijd 

staan we tot jullie beschikking! 

Nu SKK niet meer bestaat en we zijn aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang wachten we af hoe zij deze informa-

tie (wel of niet) aan ons aanleveren volgend jaar. 
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Met vriendelijke groeten van Team Pekénios 

Ons gastouderbureau bestaat 10 jaar!! 

Natuurlijk zijn we daar heel trots op en zonder jullie, onze ouders, alle kinderen en zorg-

zame gastouders waren we nooit zo ver gekomen. Dank jullie wel!! 

 

Houd onze FACEBOOK pagina in de gaten voor  leuke acties! 

 

Heb je wel FACEBOOK maar volg je ons nog niet, doe dit dan snel! 

 

KLIK HIER en “LIKE” ons  ———->  www.facebook.com/pekeniosgastouderbureau 

  


