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Betreft: Geschillenoverzicht 2021

Geachte heer, mevrouw,

Uw organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie heeft
in 2021 één of meerdere geschillen in behandeling genomen waarin uw organisatie partij was. In de
bijlage vindt u een overzicht van de vestigingen aan waartegen een geschil is ingediend in 2021.

Wat is een geschil?
Onder een geschil verstaan wij:
      - een klacht, voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang door een ouder(commissie)
        of door de houder,
      - waarbij is voldaan aan de eisen van de Geschillencommissie Kinderopvang om een klacht
        officieel in behandeling te nemen en,
      - waarbij verweer is gevraagd aan de kinderopvangorganisatie of aan de ouder(commissie).

Als er een geschil tegen uw organisatie is ingediend in het voorgaande jaar, betekent dit dat u niet-
geschilvrij bent. De uitkomst van de geschillenprocedure heeft hier geen invloed op.

Informatie voor uw Klachtenverslag
Op grond van de Wet kinderopvang moet u elk jaar een klachtenverslag bij de GGD aanleveren. In uw
klachtenverslag moet u onder andere opnemen;
      - bij hoeveel geschillen uw organisatie betrokken was in 2021;
      - hoeveel van deze geschillen door de Geschillencommissie Kinderopvang hebben geleid tot een
        uitspraak;
      - wat het onderwerp van deze geschillen was.

Deze informatie vindt u in de bijlage van deze brief.

Geschilvrij certificaten & Portaal Kinderopvang
Misschien heeft u ook vestigingen waartegen geen geschillen zijn ingediend in 2021. In het Portaal
Kinderopvang kunt u voor deze vestigingen de geschilvrij certificaten vinden. Ga hiervoor naar
https://portaalkinderopvang.degeschillencommissie.nl.



In het portaal treft u alles digitaal aan; deze brief als PDF, het certificaat voor elke geschilvrije locatie,
de geschilvrij-pin voor website of e-mail, de online banners en een handige hand-out om u te helpen
de door uw organisatie geleverde kwaliteit goed onder de aandacht te brengen.
Alles om trots te laten zien dat er weer een jaar is samengewerkt aan kwaliteit.

Vragen?
Heeft u vragen over een certificaat, neem dan contact met ons op via
registrant@degeschillencommissie.nl 070-3105371. Heeft u vragen over een geschil, neem dan
contact met ons op via 070-310 5310.

Met vriendelijke groet,

Geschillencommissie Kinderopvang



BIJLAGE Geschillenoverzicht 2021

In deze bijlage treft u een overzicht aan van de vestigingen aan waartegen een geschil is ingediend in 2021 met
daarbij de vermelding van de locatie, de adresgegevens en het onderwerp van het geschil.
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Onderwerp van het geschil: Informatieverstrekking, Zorgvuldigheid


