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Voorwoord 
Voor u ligt het openbare jaarverslag klachten 2016 van de SKBNM. De SKBNM is de 
grootste kinderopvangorganisatie in de regio Bussum, Naarden, Muiden-Muiderberg. De SKBNM is een 
onafhankelijke regionale kinderopvang organisatie 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, 16 peuterspeelzalen waarvan er twee gekoppeld zijn voor 
peuteropvang, 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 2016 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 
SKBNM beschikt over een interne klachtenregeling. Ouders kunnen van deze regeling 
gebruik maken 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 ook de klachtenbrochure downloaden.  
In deze brochure is informatie opgenomen over de wijze waarop klachten van ouders behandeld worden. 
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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 
gebruik maken 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 Klachtloket Kinderopvang. 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen: 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 en Peuterspeelzalen. 
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 2016 is extern geen klacht ingediend door ouders  of een oudercommissie van de SKBNM bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang.  
 

Klachten in 2016 

Ingediende klachten conform klachtenbeleid 

 
Vanuit de interne klachtenregistratie blijkt dat er in 2016 vier klachten via de interne klachtenregeling binnen 
zijn gekomen bij één van de managers:  

1. BSO ’t Spiegeltje: Communicatie m.b.t. verhuizing van locatie. 
De klacht betrof het late tijdstip van communiceren van de verhuizing van BSO ’t Spiegeltje naar de 
nieuwe locatie Spiegelweide. Op 29 november 2016 zijn de ouders schriftelijk ingelicht over  de 
overplaatsing van hun kind naar de nieuwe locatie Spiegelweide met ingang van 9 januari 2017. 
 
Verbeteractie: 
De manager heeft op 7 december  2016 een voorlichtingsavond georganiseerd om de verhuizing toe te 
lichten. In het vervolg zal de SKBNM altijd een voorlichtingsavond organiseren als  kinderen 
overgeplaatst worden naar een andere locatie. 
 

2. Locatie Villa Zeezicht: Het nemen en uitvoeren van zichtbare maatregelen nadat hun  kind uit bed 
gevallen was.  
De hele situatie is gereconstrueerd,  in een verslag opgenomen en met de ouders naar tevredenheid 
besproken. De klacht van ouders betrof het niet direct  uitvoeren van de maatregelen nadat hun kind 
uit bed gevallen was om alle kinderen te beschermen. De klacht is een maand na de val uit bed bij de 
manager binnengekomen. 
 
De verbeteracties  zijn: 
1. De leidinggevende aangesproken op het niet direct  nemen van de maatregelen en de 

terugkoppeling daarvan aan de ouders. 
2. Op de deuren een melding geplaatst: Vergeet de bedjes  niet te sluiten. 
3. In LT en stuurgroep bespreken welke maatregelen we aanvullend op ons protocol veilig slapen 

kunnen bedenken om te voorkomen dat er kinderen uit bed vallen. Dit heeft geleid tot 
aanscherping van de afspraken in het protocol veilig slapen. 

4. Op de bovenbedden is uitvalbescherming geplaatst en binnenkort zullen alle bovenbedden van de 
KDV’s voorzien zijn van een alarm. 
 

3. Afdeling Planning: Ouder wil kind niet op verticale groep (wenafspraak bij horizontale groep stond al 
gepland). 
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Helaas was er door de afdeling planning een fout gemaakt, waardoor de PKR op de horizontale groep 
overschreden werd, dus er moest een oplossing gezocht worden. Er was een plek beschikbaar op de 
verticale groep, maar de ouder wil geen verticale groep. De ouder heeft een klacht ingediend over de 
handelswijze van de afdeling Planning. 
 
Verbeteractie: 
In overleg met de ouder zijn de dagen van opvang gewijzigd, zodat het kind wel geplaatst kon worden 
op de groep van haar voorkeur. 
Dergelijke fouten worden helaas incidenteel gemaakt en de afdeling planning zoekt altijd in 
samenspraak met de ouder naar een oplossing. Er is geen verbetermaatregel te nemen om dergelijke 
fouten te voorkomen. 
 

4. KDV Bommelburcht: Kind heeft virus opgelopen waarschijnlijk bij het  KDV (maand afwezig), ouder wil 
compensatie in dagen. 
 
De SKBNM is de ouder tegemoet gekomen door 6 extra dagen opvang aan te bieden. 
Er is geen verbetermaatregel te nemen op deze klacht, want het betreft een unieke situatie.  
 
   

In alle  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. 
 
 
Meer informatie over de genoemde klachtenregelingen is te vinden op de volgende websites: 
SKBNM: www.skbnm.nl   (>Over de SKBNM > Wij doen wat we zeggen > Meer weten? > Klachtenprocedure) 
Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl 
Geschillencommissie Kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl 

http://www.skbnm.nl/

