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Klachtenregeling NannyQ 
 

 

1. Inleiding 

NannyQ doet alles wat in haar vermogen ligt om haar dienstverlening maximaal te laten 

verlopen. Ondanks onze inzet hiertoe, kan het gebeuren dat er verschil van mening of 

inzicht ontstaat tussen de diverse partijen; tussen vraagouders en nanny, tussen 

vraagouders en NannyQ of tussen de nanny en NannyQ. Deze klachtenregeling is ontstaan 

om duidelijkheid naar alle partijen te geven hoe om te gaan met klachten. Tevens kan de 

oudercommissie gebruik maken van deze klachtenregeling. 

 

2. Klachten 

Klachten ontstaan wanneer er een verschil van mening of inzicht ontstaat. Bij NannyQ 

geven wij de voorkeur om klachten eerst te bespreken met de betrokken partijen. Indien de 

klacht onstaat tussen de vraagouders en de nanny, dan verzoeken wij deze partijen met 

elkaar in gesprek te gaan. Dit kan – indien gewenst –  onder begeleiding van een 

medewerkster van NannyQ. Indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening van 

NannyQ, dan gaan wij graag in gesprek. Wij streven ten alle tijden na om tot een passende 

oplossing te komen. 

 

3. Indienen klacht 

U kunt uw klacht schriftelijk (post of email) indienen. Hierin moeten de volgende zaken 

worden vermeld: 

- Uw naam en adres en de naam van de bij de klacht betrokken natuurlijke persoon of 

rechtspersoon;  

- De vermelding dat een beroep wordt gedaan op de klachtenregeling;  

- Een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de situatie waarover u een klacht heeft en 

over wie deze klacht betrekking heeft.  

- De reden waarom u over die gedraging een klacht indient;  

- Wat u heeft ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.  

 

NannyQ vindt het wenselijk eerst te proberen klachten intern op te lossen. Echter staat het 

u vrij om direct bij de externe klachtencommissie uw klacht in te dienen. Zie hiertoe punt 

5. 

 

4. Behandeling klacht intern 

Na ontvangst van uw schriftelijke klacht, neemt NannyQ binnen twee weken contact met 

u op. NannyQ zal inventariseren welke partijen met elkaar in gesprek gaan, waarbij een 

oplossing van de klacht wordt nagestreefd. Na afloop van een gesprek wordt een kort 

verslag gemaakt, waarin gemaakte afspraken worden vastgelegd. Dit verslag wordt door 

beide partijen ondertekend. Een klacht wordt binnen twee maanden afgehandeld. Van de 

afhandeling ontvangen beide partijen een schriftelijke bevestiging. 

 

5. Behandeling klacht extern 

NannyQ is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, 

waaraan het klachtenloket Kinderopvang verbonden is. Wanneer interne klachten-

behandeling niet tot een oplossing leidt die voor beide partijen acceptabel is, dan kan de 

klacht door u naar de Geschillencommissie worden gestuurd. Zie voor meer informatie 

hierover https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-

http://www.mijngastouderopvang.nl/Klachtenregeling_Gastouderbureau_MijnGastouderopvang.pdf#page=1
http://www.mijngastouderopvang.nl/Klachtenregeling_Gastouderbureau_MijnGastouderopvang.pdf#page=1
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/
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peuterspeelzalen/. De geschillencommissie behandelt klachten over het gastouderbureau. 

Klachten over uw nanny of gastouder kunt u indienen bij NannyQ.  

 

6. Verslag 

Indien er klachten zijn, dan stelt NannyQ jaarlijks een openbaar verslag op, waarin het 

aantal en aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten wordt vermeld. Dit 

verslag wordt voor 1 juni van het volgende kalenderjaar toegestuurd aan de 

toezichthouder, de GGD. Wanneer er geen klachten zijn geweest, zal er geen verslag 

worden gemaakt.  
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