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OPENBAAR JAARVERSLAG 2016 
KLACHTEN KDV en NSO TOPPIE 

 
Vestigingen; 

Hilvertsweg 162 a, 1214 JL  Hilversum 

H. Smitstraat 10 a, 1222 GL  Hilversum 
Holleweg 1, 1216 TC Hilversum  

Telefoonnummer kantoor; 035-5414647 
Houders; V.H. Vos en L.M. Schipper  

 

Datum; 10 januari 2017 
  

Het openbaar verslag bevat de volgende onderdelen:  
* beknopte beschrijving van de regeling 

* de wijze waarop de houder de regeling onder de aandacht heeft gebracht 
* de samenstelling van de klachtencommissie 

* in welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten 

* het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten 
* de strekking van de oordelen en de aanbevelingen en de aard van de maatregelen 

 
Beschri jv ing van de regeling 

 

Wanneer een kind op Toppie wordt geplaatst, worden de ouders uitgenodigd voor een intake gesprek. 
In dit gesprek komen alle zaken rondom Toppie aan de orde, zo ook de klachtenregeling. De intake 

gesprekken vinden altijd plaats met een leidinggevende, Varna Vos, Liesbeth Schipper, of Angelique 
van den Brom en een pedagogisch medewerker van de groep waarin het kind komt. 

Wij hebben een open houding, wij zullen in het intake gesprek al proberen met de ouder een 

persoonlijk contact te krijgen. Zodat wanneer de ouder later eventueel een klacht heeft het een kleine 
stap zal zijn om naar ons toe te komen. 

 
Indien de ouder een klacht heeft wordt dit in de meeste gevallen in eerste instantie besproken met de 

pedagogisch medewerker. Deze geeft aan de vestigingsmanager de aard van de klacht door en welke 
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oplossing is besproken met de ouder. De vestigingsmanager noteert de klacht en de eventuele 

oplossing altijd in de klachtenregistratie. Kan de klacht niet tussen de pedagogisch medewerker en de  
ouder opgelost worden, dan vraagt de pedagogisch medewerker een gesprek aan met haarzelf, de 

ouder en de vestigingsmanager. Dit gesprek vindt binnen een week na de aanvraag plaats.  

 
Gaat de klacht over het beleid of organisatie, dan wordt de ouder door de pedagogisch medewerker 

doorverwezen naar de vestigingsmanager. De vestigingsmanager maakt direct een afspraak met de 
ouder om de klacht te bespreken, dit gesprek zal binnen een week na aanvraag plaatsvinden. 

Wanneer een ouder een klacht direct wilt bespreken met Varna Vos of Liesbeth Schipper zal het voor  

de ouder een kleine moeite zijn om contact met ons te vinden. Wij zijn regelmatig aanwezig op de 
vestigingen en zijn via de mail of telefonisch goed te bereiken.  

 
Wij zullen altijd proberen om samen met de ouder een passende oplossing voor de klacht te zoeken. 

Indien dit niet naar tevredenheid van de ouder is, kan de ouder contact opnemen met het externe 
klachtenbureau; de Geschillencommissie.  

 

Wanneer een ouder direct de Geschillencommissie wilt inschakelen kan dat uiteraard ook. Toppie is 
aangesloten bij de Geschillencommissie. Informatie over deze commissie is te vinden op 

www.degeschillencommissie.nl  
Het telefoonnummer van de Geschillencommissie is 070-3105310.  

 

Alle opmerkingen, klachten en eventuele oplossingen worden door Toppie geregistreerd in de 
klachtenregistratie.  

 
De wijze waarop de houder de regeling onder de aandacht heeft gebracht  

 

Er liggen in de folderbakken van Toppie diverse folders over deze organisatie. Ook hangen in het 
pand diverse posters waarop informatie te vinden is. Verder is op onze webpagina www.kdvtoppie.nl 

aandacht besteed aan het feit dat er een klachtencommissie aanwezig is.  
 

Samenstel l ing van de klachtencommissie 

 
Indien de ouder een klacht heeft wordt dit in de meeste gevallen in eerste instantie besproken met de 

pedagogisch medewerker. Deze geeft aan de vestigingsmanager, de aard van de klacht door en 
welke oplossing is besproken met de ouder. De vestigingsmanager noteert de klacht en de eventuele 

oplossing altijd in de klachtenregistratie. Kan de klacht niet tussen de pedagogisch medewerker en de 
ouder opgelost worden, dan vraagt zij een gesprek aan met haarzelf, de ouder en de 

vestigingsmanager. Dit gesprek vindt binnen een week na de aanvraag plaats.  
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Gaat de klacht over het beleid of organisatie, dan wordt de ouder door de pedagogisch medewerker 

doorverwezen naar de vestigingsmanager. Zij maakt direct een afspraak met de ouder om de klacht te 
bespreken, dit gesprek zal binnen een week na aanvraag plaatsvinden. Wanneer een ouder een 

klacht direct wilt bespreken met Varna Vos of Liesbeth Schipper zal het voor de ouder een kleine 

moeite zijn om contact met ons te vinden. Wij zijn regelmatig aanwezig op de beide vestigingen en zijn 
via de mail of telefonisch goed te bereiken.  

 
Samenvattend is de samenstelling van de klachtencommissie als volgt;  

 

Voor het eerste contact m.b.t. klachten op de werkvloer: de desbetreffende pedagogisch medewerker. 
Als de ouder zich hier niet prettig bij voelt kan hij/zij direct de vestigingsmanager gemakkelijk bereiken. 

Dit kan op meerdere, laagdrempelige manieren; email / contactformulier via de webpagina / 
telefonisch / persoonlijk.  

 
De pedagogisch medewerker die is aangesproken door een ouder met een klacht meldt dit altijd aan 

de vestigingsmanager en zij beoordelen of de klacht naar tevredenheid is opgelost of dat een 

oplossing nog niet gevonden is. Is de oplossing reeds gevonden, dan koppelen de 
vestigingsmanagers het hele proces terug naar de desbetreffende ouder. Met andere woorden checkt 

de vestigingsmanager of de ouder daadwerkelijk tevreden is met de oplossing en de houding van de 
desbetreffende pedagogisch medewerker. Is de oplossing of de gang van zaken rondom de klacht niet 

naar tevredenheid van de ouder opgelost, dan wordt een gesprek tussen de ouder, de desbetreffende 

pedagogisch medewerker en de vestigingsmanager aangegaan. In dit gesprek trachten we tot een 
oplossing naar ieders tevredenheid te komen. 

 
Een ouder kan ook direct, met welke klacht dan ook, op de vestigingsmanager afstappen. Er zal altijd 

naar geweten en behoren een oplossing voor de klacht gezocht worden, welke de aard de klacht ook 

heeft.  
 

Blijkt een oplossing onmogelijk te zijn of is de klacht van zeer ernstige aard, dan wordt het externe 
klachtenbureau, de Geschillencommissie, ingeschakeld.  

 

De ouder kan ook zelf direct contact opnemen met het de Geschillencommissie.  
 

In welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verr ichten 
 

Het afgelopen jaar (2016) zijn er bij ons geen klachten gemeld.    
 

Er zijn ook geen officiële klachten gemeld bij de Geschillencommissie. Wij hebben het verslag (indien 

reeds ontvangen van de Geschillencommissie) hiervan bijgevoegd. 
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Het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten, de 

strekking van de oordelen en de aanbevelingen en de aard van de maatregelen.  
   

Zie voorgaand punt.  

 
Aldus opgesteld, het openbaar jaarverslag klachten, door V.H. Vos en L.M. Schipper, leidinggevenden 

van kinderdagverblijf Toppie, datum 10 januari 2017.  
 

Dit jaarverslag is gemaild aan: 

De leden van de oudercommissie van kdv Toppie 
 

 
L.M. Schipper      V.H. Vos 


