
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Openbaar klachten jaarverslag 2017 
 

Klachten van klanten SKBNM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord     

De interne Klachtenregeling  

De externe Klachtenregeling  

Klachten in 2017 

 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het openbare jaarverslag klachten 2017 van de Stichting Kinderopvang Bussum Naarden 

Muiden Muiderberg (SKBNM). De SKBNM is een onafhankelijke, regionale kinderopvangorganisatie 

zonder winstoogmerk, die proactief inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en zorgt voor een 

goede prijs-kwaliteitverhouding. Kwaliteit is ons sleutelwoord. 

Voor ons is ieder kind uniek. Wij willen uitblinken in de kwaliteit van ons pedagogisch handelen en de 

mogelijkheden die we de kinderen bieden om te spelen en zich in brede zin te ontwikkelen.  

Ouders zien ons als partner in de opvoeding. We bieden hen een gastvrije plek, waar zij terecht 

kunnen met hun opvoedvragen en -twijfels en waar zij de gelegenheid hebben om elkaar te 

ontmoeten. 

Onze werknemers bieden we een 'warm zakelijke' werkomgeving waarin wij verwachten dat zij zich 

professioneel en persoonlijk ontwikkelen. 

 

De SKBNM biedt verschillende vormen van kinderopvang en heeft 6 kinderdagverblijven, 19 

vestigingen voor buitenschoolse opvang, 1 tienercentrum en 16 peuterspeelzalen in vrijwel alle 

wijken van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. Daarnaast detacheert de SKBNM pedagogisch 

medewerkers buitenschoolse opvang naar de Tussenschoolse Opvang van 9 basisscholen en verzorgt 

de administratie.  

 

Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert de SKBNM een openbaar jaarverslag van de 

behandelde klachten van klanten. Dit verslag wordt besproken met de Centrale Ouderraad van de 

SKBNM. Tevens wordt dit verslag toegezonden aan de GGD Gooi- en Vechtstreek. In dit jaarverslag 

wordt een beeld gegeven van de klachten die via de klachtenregelingen door ouders in 2017 zijn 

ingediend en er wordt beschreven op welke wijze deze klachten afgehandeld zijn. Allereerst is een 

beknopte beschrijving van de klachtenregelingen van de SKBNM opgenomen. 

 

 
  



 

De interne klachtenregeling 

De SKBNM beschikt over een interne klachtenregeling. Ouders kunnen van deze regeling 

gebruikmaken bij ieder ongenoegen of probleem, dat een ouder of kind heeft ten aanzien van de 

dienstverlening van de organisatie, waarvoor door de ouder en de direct betrokken medewerker 

(nog) geen oplossing is gevonden. In de klachtenregeling staat beschreven op welke wijze de ouder 

een klacht kan indienen en welke stappen worden gezet in de behandeling van de klacht: 

• Heeft een ouder een ongenoegen, dan kan dit in eerste instantie met de betrokken medewerker(s) 

   besproken worden. Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden 

    verholpen.   

• Komen de ouder en de medewerker(s) er samen niet uit, dan kan een ouder contact opnemen met     

   de leidinggevende van de locatie. 

• Kan ook de betreffende leidinggevende de klacht niet naar tevredenheid afhandelen, dan zal deze 

de ouder doorverwijzen naar een manager van de SKBNM. Ouders kunnen de manager bereiken via 

het secretariaat op het Service Bureau van de SKBNM. De manager  zal de klacht in behandeling 

nemen en naar tevredenheid proberen op te lossen. 

Ouders worden geïnformeerd over het bestaan van de interne klachtenregeling tijdens het 

kennismakingsgesprek dat voorafgaat aan de wenperiode van het kind. Ouders ontvangen van de 

(adjunct)leidinggevende de procedure en ze kunnen op de website en het ouderportaal de 

klachtenprocedure downloaden. In deze procedure is informatie opgenomen over de wijze waarop 

klachten van ouders behandeld worden. 

 

 

De externe klachtenregeling 

Wanneer een klacht niet op een bevredigende wijze kan worden afgehandeld, dan kan de ouder 

gebruik maken van de externe klachtenregeling. Ouders/verzorgers kunnen ook rechtstreeks naar 

een externe klachteninstantie gaan (Wet Kinderopvang). De SKBNM geeft er echter de voorkeur aan 

dat ouders hiervan pas gebruikmaken als intern alle mogelijkheden om tot een oplossing te komen 

benut zijn. 

 

Waar de ouder of een oudercommissie met zijn of haar klacht extern terecht: 

Het Klachtenloket Kinderopvang: Ouders en Oudercommissies van de SKBNM kunnen voor 

informatie en advies en voor het indienen van een klacht terecht bij een onafhankelijke partij: Het 

Klachtenloket Kinderopvang. 

Geschillencommissie Kinderopvang: Wanneer een ouder niet tevreden is over een product, een 

dienst of de afhandeling van een klacht dan kan de ouder een klacht indienen bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang. 

De ouder kan zich ook rechtstreeks tot de geschillencommissie wenden indien van de ouder 

redelijkerwijs niet kan worden verlangd om onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de 

SKBNM in te dienen. 

Ook als de klacht niet binnen 6 weken tot afhandeling heeft geleid kan de klacht worden voorgelegd 

aan de Geschillencommissie. 

 

In 2017 is extern geen klacht ingediend door ouders of een oudercommissie van de SKBNM bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang.  

 



 

Klachten in 2017 

Ingediende klachten conform klachtenbeleid 

 

Vanuit de interne klachtenregistratie blijkt dat er in 2017 drie klachten van ouders via de interne 

klachtenregeling binnen zijn gekomen bij één van de managers. Daarnaast heeft de aanhouding van 

een medewerker op verdenking van bezit van kinderpornografisch beeldmateriaal tot 12 klachten 

geleid.  

1. KDV Bommelburcht: Het niet verlengen van een contract van een pedagogisch medewerker. 

De ouders vonden het zeer spijtig dat de betreffende pedagogisch medewerker de SKBNM 

moest verlaten.  

Verbeteractie: 

De manager heeft de ouder schriftelijk geantwoord. Zij heeft de hoop uitgesproken dat de 

ouder het vertrouwen heeft in de reden waarom wij in onderling overleg met de pm-er niet 

tot het verlengen van het contract voor onbepaalde tijd zijn overgegaan. 

 

2. KDV Bommelburcht: Het grote aantal verschillende invallers in de maand november 2017. 

De ouder geeft aan dat er in de maand november in 2017 7 verschillende invallers hebben 

gestaan en dat de ouder hier niet van tevoren over geïnformeerd is. 

  

De verbeteracties  zijn: 

1. Onderzoek waarom er steeds wisselende invallers op de groep stonden. Het bleek het 

gevolg te zijn van ziekte en verlof van de vaste pm-ers. 

2. In overleg met de planner een oplossing gezocht om zoveel mogelijk dezelfde invaller in 

te zetten. 

3. Indien mogelijk worden de ouders geïnformeerd voorafgaand aan de opvangdag, maar 

als het een nieuwe ziekmelding betreft, en de leidinggevende nog geen invaller 

gevonden heeft, dan kunnen wij de ouders nog niet informeren. In die gevallen 

informeert de invaller de ouders zelf via het ouderportaal zodra zij haar dienst start.  

 

3. Tiens: Voedingsbeleid 

De ouder heeft een klacht over het nieuwe voedingsbeleid. Haar kind komt met honger thuis 

en zij is het niet eens met het strenge traktatiebeleid. 

 

Verbeteractie: 

De manager heeft de ouder uitgenodigd voor een gesprek en een toelichting gegeven op het 

nieuwe voedingsbeleid en wat de SKBNM daarmee beoogt. Tevens heeft de manager 

uitgelegd wat de kinderen mogen eten als ze uit school komen en tijdens het eetmoment om 

17.00 uur. 

 

In alle drie gevallen is mondeling of schriftelijk contact met de betreffende ouder(s) opgenomen. In 

overleg is gezocht naar oplossingen of zijn maatregelen getroffen (voor zover mogelijk).  

De overige locaties hebben geen klachten ontvangen. 

 

 

  



 

4. Aanhouding medewerker  

Begin februari 2017 bereikte ons het nieuws dat een van de medewerkers van de SKBNM was 

aangehouden op verdenking van het bezit van kinderpornografisch beeldmateriaal op privé 

gegevensdragers en online opslagdienst. Na zijn bekentenis is de medewerker direct ontslagen. Uit 

het politieonderzoek bleek geen relatie tussen de beelden en het werk bij de SKBNM. 

De ex-medewerker werkte als invaller voornamelijk op groepen bij kindercentrum ’t Mouwtje en 

incidenteel op andere locaties. Ondanks dat er geen aanwijzingen bestonden dat er op onze locaties 

strafbare feiten zijn gepleegd, besloten wij in overleg met de gemeente, de politie en het Openbaar 

Ministerie op 14 februari een bijeenkomst te houden om alle medewerkers van de SKBNM en de 

ouders van kindercentrum ’t Mouwtje in te lichten over de aanhouding. Tijdens die avond bleek dat 

er geen sluitend antwoord gegeven kon worden op vragen van ouders, aangezien het 

politieonderzoek nog gaande was. Dit resulteerde in onrust bij ouders en veel persaandacht voor de 

zaak. 

 

Transparante communicatie 

Na deze bijeenkomst heeft de GGD, op verzoek van de SKBNM, een speciale telefoonlijn opengesteld 

waar ouders terecht konden met vragen, zorgen en meldingen. Indien er toch sprake van 

grensoverschrijdend gedrag zou zijn geweest, zonder dat dit bij de SKBNM bekend was, wilden wij 

ouders en personeel via deze weg alsnog de gelegenheid geven een melding te doen. De lijn is tot 6 

maart in gebruik geweest. 

Wij hebben medewerkers en ouders toegezegd hen te informeren wanneer er meer bekend zou zijn 

omtrent de zaak. Enkele dagen na de bijeenkomst, hebben wij op verzoek van vele ouders het rooster 

van de afgelopen vijf jaar van de ex-medewerker openbaar gemaakt. Verder hebben wij ouders 

consequent op de hoogte gehouden over de verlenging van het voorarrest van de ex-medewerker, de 

data van de pro forma zittingen (op 16 mei en 4 juli), de schorsing van de voorlopige hechtenis van de 

ex-medewerker (op 4 juli), de wijziging van de strafzitting naar een regiezitting en de datum van de 

eerste strafzitting (op 21 februari 2018). De behandeling door de rechtbank is nog niet afgesloten. 

 

De ontvangen klachten betreffen de volgende onderwerpen: 

- Ouders hebben verzocht om informatie over de dagen waarop de verdachte op de groep van hun 

kind heeft gewerkt. Deze informatie vonden zij te laat aangeleverd. 

- Eén ouder vindt dat de informatie over de werkzaamheden alleen met de politie gedeeld had 

mogen worden. 

- Kritiek op de informatie die gegeven is tijdens de informatieavond van 14 februari: te beperkte 

informatie. 

- Ouders hebben de informatiebrieven niet ontvangen of pas nadat in de pers een bericht is 

verschenen. 

- Ouders willen meer informatie over het politieonderzoek. 

- Ouders twijfelen of het 4-ogen-pincipe wel consequent wordt uitgevoerd bij de SKBNM. 

- Ouders willen geen man op de KDV-groep of vooraf een melding dat er een man op de KDV-

groep invalt. 

- Ouders hebben mondeling een niet-pluis-gevoel over betreffende man gemeld, maar in de 

schriftelijke weergave staat dat zij bezwaar hebben tegen mannen op de groep. 

 

Alle klachten zijn behandeld.  



 

 

Naast deze klachten hebben ouders veelvuldig gebruik gemaakt van de meldlijn van de GGD. De GGD 

heeft deze informatie niet met de SKBNM mogen delen. 

 

De SKBNM heeft naar aanleiding van de aanhouding een uitgebreid intern onderzoek uitgevoerd. Een 

aantal van de bovengenoemde klachten maakt hier ook onderdeel van uit. De uitkomsten van het 

interne onderzoek zijn in overleg met de Centrale Ouderraad en GGD uitgewerkt in een aantal 

verbeterpunten.  

Het verslag van het interne onderzoek is ingediend bij en besproken met de toezichthouder van de 

kinderopvang, de directeur van GGD Gooi- en Vechtstreek.  

 

De verbeterpunten zijn: 

 

4-ogen-principe geëvalueerd en aangescherpt 

In april hebben we samen met de oudercommissies per locatie de toepassing van het 4-ogen-principe 

geëvalueerd en waar mogelijk aangescherpt met extra maatregelen. Zo wordt op kleinere vestigingen 

niet meer door één maar door twee pm-ers geopend en gesloten.  

 

Inzet van invallers transparanter 

Mede vanuit de COR kwam het verzoek de werkwijze ten aanzien van de inzet van invallers aan te 

scherpen. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van vaste invallers. Wanneer er een invaller wordt 

ingezet, informeren wij ouders via het ouderportaal. 

 

Digitalisering klachten- en opmerkingenregistratie 

De SKBNM werkte tot 2017 met een klachtenprocedure waarin waarborgen zijn opgenomen voor een 

goede afhandeling van een klacht. Om het nog laagdrempeliger en eenduidiger te maken om een 

kritische opmerking of klacht te kunnen indienen, hebben wij de klachten- en opmerkingenregistratie 

gedigitaliseerd. De digitale meldingen komen centraal binnen bij de coördinator kwaliteitsregistratie 

die de afhandeling bewaakt en de noodzakelijke registraties uitvoert.  

 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon voor ouders en medewerkers 

Naast de interne vertrouwenspersoon waarbij medewerkers met klachten over ongewenst gedrag 

terecht kunnen, is er in 2017 ook een onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen aangesteld. Eén 

voor ouders en één voor het personeel.  

 

Strikte selectie en gedragscode blijft van kracht 

Het was en blijft zo dat iedereen die bij de SKBNM aan de slag gaat, moet beschikken over een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij trekken altijd referenties na bij vorige werkgevers. Eenmaal in 

dienst, dienen alle medewerkers zich te houden aan de gedragscode van de SKBNM. 

 

 

Meer informatie over de genoemde klachtenregelingen is te vinden op de volgende websites: 

SKBNM: https://skbnm.nl/over-skbnm/klachtensuggesties/ 

Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl 

Geschillencommissie Kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl 


