
Uw mening telt!
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Doe mee aan het Klantenplatform van Kinderopvang Humanitas

. . .
inschrijfformulier klantenplatform



www.kinderopvanghumanitas.nl

Uw mening telt!

Wat houdt deelname in?

Hoe meldt u zich aan?

inschrijfformulier klantenplatformBij Kinderopvang Humanitas willen we het iedere dag goed doen. Als het kan ook 
iedere keer een beetje beter. Daarvoor hebben wij u nodig. Uw mening telt. Om te 
weten wat ouders van ons vinden, is er het digitale Klantenplatform. Via dit Klanten-
platform peilen we uw mening over diverse aspecten van ons aanbod. 
Het Klantenplatform is een aanvulling op wat we op andere momenten van u horen, 
tijdens breng- en haalmomenten, het exitinterview aan het eind van de contractperiode 
en uit de contacten met de Oudercommissies, Ouderraden en de Centrale Oudercom-
missie. Op basis van al deze informatie kunnen we ons aanbod verder ontwikkelen.

De deelnemers aan het Klantenplatform ontvangen enkele malen per jaar via een 
e-mail een korte enquête. Het invullen duurt enkele minuten. Alle enquêtes vinden 
plaats via internet, zodat u op uw gemak en op elke gewenste plek en tijdstip de 
vragenlijst kunt invullen.

Wij vragen uw mening over diverse zaken, bijvoorbeeld:
• Bent u tevreden over de informatie die u van ons ontvangt?
• Wat is uw mening over bijvoorbeeld het aanbieden van warme maaltijden op de locatie?
• Heeft het voor u toegevoegde waarde als Kinderopvang Humanitas een cursus EHBO bij  
 Kinderen voor u faciliteert? 

U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden voor het digitale Klantenplatform, 
maar ook uitschrijven. U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier bij deze folder. 
U kunt dit formulier meesturen met de offerte, afgeven op uw locatie of per mail 
versturen naar onderzoek@kinderopvanghumanitas.nl. 

Natuurlijk behandelen we uw gegevens vertrouwelijk, met grote zorg en volstrekt anoniem. 
De gegevens worden alleen gebruikt in het kader van dit Klantenplatform en we ver-
strekken ze niet aan derden. Wij stellen uw mening zeer op prijs.

   Klantgegevens

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend meesturen met de getekende offerte, 
op uw locatie inleveren of mailen naar onderzoek@kinderopvanghumanitas.nl

Klantnummer

Voorletters en achternaam

Adres

Postcode en woonplaats

Naam opvanglocatie

Inschrijven Klantenplatform

Datum

Handtekening

Ja Nee


