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Interne Klachtenprocedure Pekénios 
 

Algemeen 
 
Pekénios doet haar uiterste best  om de kwaliteit van haar dienstverlening voor ouders en 
gastouders zo hoog mogelijk te houden en tijdig in te spelen op de wensen van haar klanten. 
Mocht het zich voordoen dat er over een bepaald aspect van de dienstverlening toch 
onvrede bestaat, dan kan men een klacht indienen hierover. Hiermee willen we een extra 
bijdragen leveren aan de kwaliteit van onze dienstverlening.  Zo kunnen we zwakke plekken 
in de organisatie ontdekken en deze kunnen dienen als informatie om de kwaliteit van de 
dienstverlening te behouden en/of te verbeteren. 
 
Deze klachtenprocedure beschrijft de werkwijze bij het intern behandelen van klachten van 
klanten van Pekénios. 
 

Toepassingsgebied 
Het recht tot het indienen van een klacht komt toe aan de volgende personen: 

 de klant, d.w.z. ouders of verzorgers  

 zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger 

 zijn of haar nabestaanden 

 natuurlijke personen die door de klant zijn gemachtigd 

 
De interne klachtenregeling heeft betrekking op alle aspecten van de organisatie en 
dienstverlening. Eer kunnen klachten zijn over: 
• de gast- of vraagouder 
• de dienstverlening van het gastouderbureau 
• een medewerker van het gastouderbureau 

 
Het indienen van klachten en opmerkingen 
Klachten kunnen zowel schriftelijk  of per email kenbaar worden gemaakt. Een klacht dient 
binnen 14 dagen na constatering te worden ingediend bij Pekénios. 
 
Per email doet u dat via het volgende email adres : klacht@pekenios.nl 
Per post: Pekénios, Kromme Spieringweg 412, 2141 AM  Vijfhuizen 
 

Behandeling van de klacht 
Binnen 1 maand na indiening van de klacht wordt de klager schriftelijk in kennis 
gesteld van de beslissingen en de maatregelen. De organisatie draagt zorg voor de 
inachtneming van genoemde termijnen.  
Als het termijn wordt overschreden, dan wordt de klager ingelicht over de rede en wordt 
een nieuwe termijn afgesproken.  
 
Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker wordt de beklaagde medewerker door 
de directeur in de gelegenheid gesteld mondeling en/of schriftelijk haar standpunt toe te 
lichten. 
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Een klacht omvat tenminste: 

 naam, adres en telefoonnummer van de klager 
persoonsgegevens van de persoon waarover de klacht eventueel gaat (naam, functie) 

 beschrijving van de gebeurtenis waarover men onvrede heeft 

 de reden waarom hierover een klacht wordt ingediend 

 omschrijving van de acties die de klager tot dan heeft ondernomen om tot een 
oplossing te komen 

 
 

De Geschillencommissie 
Pekénios is aangesloten bij “De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen”. Dit 
is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de Kinderopvangbranche. Mocht er een 
geschil zijn en u komt er samen met ons niet uit, dan kunt u uw geschil melden bij deze 
commissie: www.degeschillencommissie.nl. Leest u werking van deze commissie en hun 
reglement goed door. Op onze website (inloggen) vindt u onder 
“informatie/klachtenprocedure” aanvullende informatie hierover. 
 

Behandeling klachten van de oudercommissie 
Klachten van de oudercommissie kunnen ook ter behandeling worden voorgelegd aan “De 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen”. Dit betreffende artikel 2.24b van 
de Wet Kinderopvang. De Geschillencommissie zal de klachten in behandeling nemen op 
basis van het reglement van De Geschillencommissie.  
Deze kunt u vinden op: www.degeschillencommissie.nl 
 

Geheimhouding 
Ieder is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens en 
informatie die haar ter kennis zijn gesteld. Dit geldt voor gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. 
 

Bijstand 
Partijen kunnen zich laten bijstaan, of doen vertegenwoordigen, door een door hem of haar aan te 

wijzen persoon. 

Bekendmaking klachtenregeling 

De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van haar 

klanten, waaronder de klantenwebsite van Pekénios. 

 
Vaststelling en wijziging klachtenprocedure 
De klachtenprocedure wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van Pekénios. 
 
 

Jaarverslag 
Eens per jaar, in het jaarverslag, worden de klachten geanalyseerd en meegenomen in de 
interne beoordeling. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak en de afhandeling van 
de geconstateerde klachten. Indien noodzakelijk worden naar aanleiding van de getrokken 
conclusies  aanpassingen verricht. 
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