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Kinderopvang Huizen verzorgt professionele, liefdevolle kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
Onze kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang zijn gevestigd in de gemeente 
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Voorafgaand aan de plaatsing van de kinderen vindt een 
intakegesprek plaats, waarbij er geïnformeerd wordt naar de wensen en behoeften van de ouder van 
het kind om de opvang hierop zover als mogelijk af te stemmen. Toch kunnen er situaties ontstaan dat 
zaken anders lopen dan ouders verwachten of willen. Kinderopvang Huizen streeft ernaar deze 
situatie zo veel mogelijk in onderling overleg met de medewerker/locatie op te lossen waar dit zich 
voordoet. Lukt dit niet dan kan de ouder een officiële klacht indienen. Kinderopvang Huizen 
beschouwt iedere klacht als een mogelijkheid tot het verbeteren van onze dienstverlening.  
 

A. De klachtenregeling in het kort 
 
Wat is een klacht ? 
Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een ouder. Dit kan 
bijvoorbeeld ongenoegen zijn over de wijze waarop een kind behandeld is door (een medewerker van) 
Kinderopvang Huizen of ongenoegen over de overeenkomst tussen de ouder en Kinderopvang 
Huizen. Bij plaatsing van een kind worden ouders geïnformeerd over het bestaan van het 
klachtenreglement. 
 
Welke procedure dient gevolgd te worden ? 
Kinderopvang Huizen zal bij een uiting van ongenoegen eerst bemiddelen, hierbij is een rol 
weggelegd voor de teammanager of unitmanager. Het verdient de voorkeur dat het ongenoegen zo 
spoedig mogelijk mondeling geuit wordt op de locatie waar deze heeft plaatsgevonden. Betreft het 
specifiek het gedrag van een medewerker of het gebeuren in de groep, dan adviseren wij de ouder 
zich te richten tot de betrokken medewerker of de groep. Zo kan er samen gezocht worden naar een 
mogelijke oplossing of kunnen eventuele misverstanden rechtgezet worden. Dit kan middels een 
afspraak, waarbij zowel de ouder als de medewerker zich mogen laten bijstaan.  
 
Als een ouder er in het mondelinge overleg niet uitkomt of als het ongenoegen gaat over de 
organisatie, dient de ouder een officiële, schriftelijke, klacht in bij de (team)manager of directeur. Deze 
zal de klacht zorgvuldig onderzoeken en streven naar een bevredigende afhandeling. De klacht dient 
binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als 
redelijk wordt gezien. De klacht kan ook worden ingediend bij de Oudercommissie. Zij stemt over 
verdere afhandeling af met de (team)manager. Klachten die niet door onze bemiddeling bevredigend 
afgehandeld zijn, kunnen ingediend worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang.  
 
Registratie en jaarverslag 
Iedere officiële schriftelijk klacht wordt geregistreerd in een digitaal klachtendossier van de betrokken 
(team)manager of directeur. In deze map worden tevens alle bijbehorende documenten en 
mailwisselingen bewaard. De ouder kan stukken uit het eigen dossier opvragen. Voor registratie is 
(team)manager verantwoordelijk, afhankelijk van bij wie de klacht geuit wordt.  
 
Elk kwartaal wordt door de unitmanager Kwaliteit en Pedagogiek een overzicht gemaakt van alle 
officiële klachten. Conclusies/verbeterpunten worden op locatieniveau of organisatiebreed opgepakt.  
  
Elk jaar stelt de unitmanager Kwaliteit en Pedagogiek een beknopt en geanonimiseerd 
klachtenjaarverslag op. Hierin wordt het aantal en de aard van de behandelde klachten beschreven. 
Ook moeten alle klachten die behandeld zijn door de Geschillencommissie Kinderopvang erin zijn 
opgenomen.  
 
De unitmanager Kwaliteit en Pedagogiek stuurt het externe jaarverslag namens de directeur voor 1 
juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en de managers. De directeur 
verstuurd het jaarverslag naar de Raad van Toezicht en de Centrale Oudercommissie. Om alle ouders 
te bereiken wordt het externe klachtenjaarverslag tevens op de website gepubliceerd. 
 
 

https://www.kinderopvanghuizen.nl/over-ons/praktische-informatie/?preview=true
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B. Klachten 2021 

 
Aantal klachten  
Vanuit de klachtenregistratie blijkt dat in 2021 organisatie breed 12 klachten zijn geregistreerd,  
1 daarvan is behandeld door de directeur-bestuurder. Geen van de klachten van 2021 is behandeld 
door de Geschillencommissie.  

 
 2021 2020 2019 2018 

Totaal klachten 12 13 18 26 

     

Klachten over 2021 2020 2019 2018 

pedagogiek 7 5 5 10 

communicatie 1 6 5 4 

bedrijfsvoering 3 2 3 8 

administratie/ict 0 0 3 0 

overige 1 1 2 4 

     

Bedrijfstak 2021 2020 2019 2018 

Kinderdagverblijf 2 4 2 6 

Peuteropvang 0 1 0 1 

Bso 7 7 12 15 

Service Bureau 3 1 4 4 

 
Algemeen, kort samengevat 
Er zijn minder klachten geregistreerd dan in 2020. Sturing op registratie van klachten blijft belangrijk 
om te weten of er te weinig wordt herkend en gesignaleerd. Er zijn op 8 locaties en op het Service 
Bureau klachten ingediend.  
 
Het registeren van klachten vindt Kinderopvang Huizen belangrijk omdat zij graag oplossingen wil 
zoeken voor klachten en de dienstverlening continu wil verbeteren.  
 
Bij alle klachten is iedereen gehoord en is er een terugkoppeling met de ouder geweest. De Centrale 
Oudercommissie heeft in 2021 als Oudercommissie geen klachten ingediend.  
 
De specificatie van de klachten van 2021 – per categorie 
Wij kiezen ervoor de klachten per categorie te benoemen, omdat hiermee een verband tussen de 
klachten gezien kan worden. In de volgende paragraaf ‘Klachten van 2021 per locatie’ staan de 
klachten kort gemeld per locatie. 
 
Zeven klachten over Pedagogiek  
Kinderdagverblijf 

1. Kind valt twee keer van de bank, waarover klacht is ingediend. Teammanager heeft afspraken 
gemaakt met het team en ouders om vallen waar mogelijk te voorkomen. De klacht is 
gegrond. 

2. Kind komt volgens ouder regelmatig op steeds dezelfde dag met vieze/kapotte billen thuis. 
Teammanager heeft met ouder gezocht naar een passende actie. Er is een ander merk luiers 
besteld voor dit kind. Klacht is deels gegrond.  

Bso 

3. Kind speelde buiten in de kou in vochtige zandbak, waardoor een natte pyjama/thermobroek 
en sneakers. Ouder had een skibroek meegegeven in tas, waar medewerkers niet van wisten. 
Teammanager heeft per mail en telefonisch contact gehad met ouders en de klacht besproken 
met het team. Klacht is deels gegrond.  

4. Klacht over onvoldoende toezicht gebruik tablet bij de oudste groep bso. Dit is besproken met 
team. Daarbij zou kind content hebben gezien niet passend bij leeftijd. Na gesprek tussen 
teammanager en ouder bleek dit niet het geval. Klacht is daarmee deels gegrond.  
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5. Klacht betreft pestgedrag tussen twee jongens op de bso. Met zowel Teammanager als 
directeur (i.v.m. vakantie van de teammanager) zijn gesprekken gevoerd met ouders. Tevens 
is er een gesprek geweest met beide kinderen. Samen met het team voorlopige afspraak 
gemaakt dat kinderen 8+ enkel met toezicht (op afstand) in de voetbalkooi spelen, ondanks 
dat zij een zelfstandigheidsverklaring hebben. Klacht is gegrond. 

6. Klacht betreft lastigvallen van meisjes door jongens tijdens het buitenspelen. Zij mochten 
buitenspelen zonder toezicht en kwamen dit zelf melden bij de medewerkers. Klacht is dat er 
geen medewerker met hen mee naar buiten is gegaan. Teammanager heeft klacht met ouders 
besproken. Tevens met team omgaan met zelfstandigheid en geldende regels doorgenomen. 
Klacht is gegrond. 

7. Klacht over voedingsaanbod aan kind met coeliakie; hij mag geen gluten binnenkrijgen. Kind 
heeft zijn eigen mandje met voedingsproducten, maar onverhoopt toch andere voeding binnen 
gekregen waar gluten in zitten. Teammanager heeft klacht met ouder besproken en 
vervolgens opgepakt met het team. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt om herhaling te 
voorkomen, naar tevredenheid van ouder. Klacht is gegrond.  

 
Éen klacht over Communicatie (over de bedrijfsvoering en door pedagogisch medewerkers)  

8. Klacht betreft artikel in de oudernieuwsbrief omtrent corona vaccinatie. Excuusmail gestuurd 
vanuit Klantcontact. Klacht is gegrond.  
 

 
Drie klachten over bedrijfsvoering  

9. Klacht van ouder, kinderen zijn niet opgehaald van school. Aanvraag voor bso bleek niet goed 
goedgekeurd door Klantcontact. Tevens waren zowel de bso-locatie als Klantcontact niet 
goed bereikbaar. Klacht is telefonisch besproken, tevens is er een excuusmail gestuurd vanuit 
Klantcontact. Klacht is gegrond.  

10. Ouders zijn teleurgesteld over de activiteitenplanning in de vakantie. Er zijn geen activiteiten 
en uitstapjes zoals andere bso-locaties. Teammanager heeft klacht met ouder besproken. 
Aanbod is opgepakt met het team. Vakantie daarop volgend waren ouders tevreden met het 
aanbod. Klacht is gegrond.  

11. Klacht over wijziging contract na fusie. Unitmanager Klantcontact heeft dit per mail met ouder 
besproken. Klacht is deels gegrond.  
 

Geen klachten over Administratie/ICT  
 
Éen overige klacht 

12. Kind op de bso besmet door ander kind met krentenbaard. Teammanager heeft ouder 
gesproken en het ziektebeleid uitgelegd. Afgesproken met ouder dit in de teams nogmaals te 
bespreken en hier in de toekomst beter op te letten. Ziektebeleid van Kinderopvang Huizen is 
aangepast aan dat van de GGZ. Klacht is gegrond.  
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De klachten van 2021 – per locatie 
Informatie over de inhoud van de klachten is te vinden in hoofdstuk ‘De specificatie van de klachten 
van 2021 – per categorie’. 
 

Locatie Klacht nummer  

Kdv Koelemoes 1, 2  

Bso Toevlucht 3, 4  

Bso Belhamels 5 

Bso Kremmerd 12 

Bso Marriekolf 7, 10 

Bso de Brug 6 

Service bureau 8, 9, 11 

 
Klacht Oudercommissie 
Er is in 2021 geen klacht gemeld bij de directie door de oudercommissie.  
 
Klacht directie 
Er is 1 gemelde klacht mede afgehandeld door de directie (klacht nummer 5 in het overzicht). De 
directeur heeft gesprekken gevoerd met de betrokken Teammanagers, medewerkers en ouders 
waarna de klachten naar tevredenheid zijn afgehandeld. 

 
Externe klachten – de Geschillencommissie 
Er is in 2021 geen klacht gemeld bij de Geschillencommissie. 
 
Conclusies 
Kinderopvang Huizen ziet iedere klacht als een kans om de kwaliteit van de opvang verder te 
verbeteren. Het aantal klachten is verminderd ten opzichte van 2020. Er wordt elk kwartaal actief 
gevraagd naar registratie van klachten per kwartaal. Klachten worden adequaat en grotendeels naar 
tevredenheid van de klager afgehandeld. De betreffende medewerkers hebben allen gesprekken 
gevoerd en er zijn acties ingezet om toekomstige klachten te voorkomen.  
 

 

 


