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Voorwoord 
Voor u ligt het openbare jaarverslag klachten 2018 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 hen mogelijkheden bieden om zich 
op zowel persoonlijk als professioneel vlak te ontwikkelen, hun deskundigheid te bevorderen  ten behoeve van 
hun eigen persoonlijke groei en ten behoeve van de kwaliteit van de organisatie.  
 
De SKBNM biedt verschillende vormen van kinderopvang en heeft 8 kinderdagverblijven, 19 vestigingen voor 
buitenschoolse opvang, 1 tienercentrum en 15 peuterspeelzalen in vrijwel alle wijken van Bussum, Naarden, 
Muiden en Muiderberg. Daarnaast detacheert de SKBNM pedagogisch medewerkers buitenschoolse opvang 
naar de Tussenschoolse Opvang van diverse basisscholen en verzorgt hiervoor 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 2018  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. De klachtenregeling voor zowel interne als externe klachten is te vinden op de 
website van SKBNM. In de klachtenregeling staat beschreven op welke wijze een 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 
   (adjunct) leidinggevende van de locatie of de manager. 
• Kan, na bovenstaande acties, de betreffende (adjunct)leidinggevende en/of manager de klacht niet  naar 
tevredenheid afhandelen, dan is het sinds 2018 mogelijk een formele interne klacht in te dienen via het online 
klachtenformulier op de website van SKBNM. Een andere mogelijkheid is de klacht via e-mail 
(kwaliteitsregistratie@skbnm.nl) of deze per post (postbus 41, 1400 AA Bussum) te verzenden.  
Via het online klachtenformulier kan ook direct een klacht worden ingediend door ouders/verzorgers zonder 
dat deze eerst contact heeft gehad met een medewerker van SKBNM.  
Ouders worden geïnformeerd over het bestaan van de interne en externe klachtenregeling tijdens het 
kennismakingsgesprek dat voorafgaat aan de wenperiode van het kind. Ouders ontvangen van de 

https://skbnm.nl/klacht-indienen/
https://skbnm.nl/klacht-indienen/
mailto:kwaliteitsregistratie@skbnm.nl
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(adjunct)leidinggevende de procedure en kunnen op de website alle informatie vinden omtrent de klachten 
procedure. 
 

Interne Klachten in 2018 

Ingediende klachten conform intern klachtenbeleid 

 
Klachten locaties 

 BSO/KDV/PSZ/Tiens/  Categorie Klacht  Ingediend 
door: 

Afgerond 

1 BSO Talamander Vervoer Kind te laat 
opgehaald 

Ouder Ja  

2 BSO Dynamo Veiligheid Kind voelt zich 
niet veilig  

Ouder Ja 

3 BSO KC Emma Veiligheid Geen deurcode  Ouder Nog in 
behandeling 

4 KDV Woelwaters Veiligheid Kind met letsels 
naar ziekenhuis 

Ouder Ja 

5 BSO ‘t Mouwtje Vervoer Kind niet 
opgehaald voor 
club 

Ouder Ja 

6 BSO ‘t Mouwtje Binnen / 
Buitenruimte 

Kleding wordt 
niet meer schoon 
door zandbak 

Ouder Ja 

7 BSO Talamander Persoonsgebonden Ouder heeft 
klacht over 
medewerker 

Ouder Ja 

8 BSO Villa Zeezicht Persoonsgebonden Ouder vindt dat 
kind onheus 
behandeld is. 

Ouder Ja 

9 KDV Villa Zeezicht  Beleid Communicatie 
over aanname 
medewerker 

Ouder Ja 

10 KDV Villa Zeezicht  Binnen / 
Buitenruimte 

Zomers te warm 
onder 
schaduwdoeken 

Ouder Ja 

11 BSO Michael Beleid/werkwijze Wisselingen 
(adjunct), 
leidinggevenden 

Ouder Ja 

12 KDV Villa Zeezicht Communicatie Planning 
fotograaf  

Ouder Ja 

13 KDV Villa Zeezicht Beleid Ruildagen 
nauwelijks 
mogelijk 

Ouder Ja 

14 KDV Bommelburcht Veiligheid Toezicht op 
kinderen 

Ouder Ja 

15 BSO ‘t Mouwtje Verzorging Insmeren met 
zonnebrand 
onvoldoende 

Ouder Ja 

16 KDV ’t Mouwtje 
 

Veiligheid  Gedrag ouder Ouder Ja 

17 PSZ Rakkertjes 
 

Verzorging Verschonen Ouder Ja 

18 KDV ‘t Mouwtje Voeding Traktatie niet 
conform beleid 

Ouder Ja 
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19 BSO Talamander Veiligheid Meer aandacht 
voor allergie 

Ouder Ja 

20 PSZ Peuterlinde Persoonsgebonden Klacht over 
medewerker 

Ouder Ja 

21 BSO ‘t Mouwtje Verzorging Afscheid nemen 
kind 

Ouder Ja 

22 BSO de Kwartel Beleid Personele 
wisselingen 

Ouder Ja 

23 BSO Toverhoed Werkwijze Inzet 
medewerkers 

Medewerker Ja 

24 KDV Bommelburcht Beleid Inzet inval 
medewerkers 

Ouder Ja 

 
 
In alle gevallen is mondeling of schriftelijk contact met de betreffende ouder(s) en/of medewerker(s) 
opgenomen en is de klacht serieus in overweging genomen. In overleg is gezocht naar oplossingen of zijn 
maatregelen getroffen (voor zover mogelijk) om de klacht op te lossen of maatregelen/beleid aan te passen.   
 
Verbeteracties naar aanleiding van de mondelinge of schriftelijke contacten met de betreffende ouder(s) en/of 
medewerker(s naar aanleiding van bovenstaande klachten op de locaties van SKBNM 
Nummers corresponderen met de nummer van de ingediende interne klachten in bovenstaand overzicht. 
 

1. Het vervoersrooster is bekeken waarbij er een nieuwe indeling gemaakt kon worden om het late 

ophalen van kinderen te voorkomen. 

 
2. Er is door de zorg coördinator een onderzoek gestart waarbij uiteindelijk voor het desbetreffende kind 

een oplossing is gevonden.  

 
3. Met de basisschool is uiteindelijk overeengekomen dat er een deurcode kan komen zodat gedurende 

de BSO tijden de buitendeur dicht kan blijven en ouders via de deurcode binnen kunnen komen. 

Opdracht voor het installeren hiervan is gedaan.  

 
4. Zorg coördinator is ingeschakeld en heeft met ouders en medewerkers gesproken. Ongeval is 

onderzocht, er is geen uitsluitsel gekomen omtrent de oorzaak. Kindje neemt in onderling overleg 

opvang af op een andere locatie van SKBNM. Kind dossier wordt bijgehouden. 

 
5. Onderzocht is de indeling van het rijrooster voor clubjes. Lag niet aan het rijrooster helaas was het 

kind niet opgehaald op de locatie voor club. Afspraak met chauffeur en ouder hier extra alert op te 

zijn. 

 
6. Zandbak zand is vervroegd vervangen door nieuw speelzand 

 
7. Er is naast het gesprek dat met ouder heeft plaats gevonden een gesprek geweest tussen 

leidinggevende en medewerker waarbij klacht is besproken. Medewerkers ontvangen coaching 

waarbij in de coaching de inhoud van de klacht is meegenomen. 

 
8. Door medewerker is excuus aangeboden en er is naast het gesprek met medewerker een gesprek 

geweest tussen ouder en leidinggevende, vergoeding van materiële schade is in onderling overleg 

akkoord bevonden. 

 
9. Indien mogelijk worden ouders tijdig en vooraf ingelicht over nieuwe inval medewerkers op de 

groepen. Echter in acute gevallen, bij plotselinge uitval van vaste medewerkers, zal dit helaas niet 

altijd mogelijk zijn. 
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10. Er zij meerdere schaduwplekken gecreëerd waarbij SKBNM het protocol warm en zonnig weer volgt  

om zo kinderen te beschermen tegen oververhitting en zonnesteek.  

 
11. Naast het gesprek met de ouder is er intern gekeken naar stabiliteit voor de locatie en is het streven te 

zorgen voor vaste gezichten zowel op de directe werkvloer als bij het management.  

 
12. Intern is er gekeken naar de planning van de fotograaf, voor het komend jaar worden er andere tijden 

gehanteerd. 

 
13. De ruildagen regeling is besproken bij de diverse interne overleggen en met oudercommissies en de 

Centrale oudercommissie het afgelopen jaar. Ouders zijn hierover geïnformeerd. 

 
14. De afspraken omtrent toezicht op kinderen in de ochtend zijn aangescherpt.  

 
15. Het insmeren van kinderen gebeurde door de kinderen zelf, het beleid is aangepast en de 

medewerkers smeren de kinderen nu weer in zodat dit volledig gebeurt.  

 
16. Klacht is  met de indiener (ouder) besproken en helaas is de andere ouder niet achterhaald. 

 
17. Verschoning van kind wordt frequenter.  

 
18. Traktaties conform beleid uitvoeren en traktaties die niet aan traktatie beleid voldoen mee naar huis 

geven.  

 
19. Na gesprek met ouders en intern overleg zijn er instructie kaarten op de groep gehangen mbt allergie. 

 
20. De aandachtpunten die ouder heeft aangegeven zijn meegenomen en besproken met medewerker en 

zijn meegenomen in overleg op de locatie. 

 
21. Afscheid nemen kinderen is besproken en uitgevoerd door medewerkers. 

 
22. Personele wisselingen zijn veelal het gevolg van samenloop van omstandigheden door verloop, ziekte 

en vakantie. Communicatie naar ouders hierin is essentieel, SKBNM informeert ouders zo veel 

mogelijk vooraf daar waar dit mogelijk is. 

 
23. De inzet van medewerkers op de groepen wordt inmiddels duidelijk vooraf gecommuniceerd naar de 

vaste en inval medewerkers.   

 
24. Personele wisselingen en de inzet van inval medewerkers zijn veelal het gevolg van samenloop van 

omstandigheden door verloop, ziekte en vakantie. Communicatie naar ouders hierin is essentieel, 

SKBNM informeert ouders zo veel mogelijk vooraf daar waar dit mogelijk is. SKBNM streeft zoveel 

mogelijk naar stabiliteit mar dit lukt helaas niet altijd.  

 
 
 
Klachten Service Bureau 

 Personeel/Administratie/Financiën Categorie Klacht  Ingediend 
door: 

Afgerond 

1 Personeel Overige  Brief uit 
dienst 
niet juist  

Medewerker 
SKBNM 

Ja  

 
 
Verbeter actie SB  
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1. Er is onderzocht op welke wijze dit heeft plaats gevonden. Betrof medewerkers met dezelfde 

achternaam, afspraak gemaakt zorgvuldig te blijven controleren. 

 
Klachten TSO  

 TSO Categorie Klacht  Ingediend door: Afgerond 

1 TSO Veiligheid Structuur en 
sfeer 

Ouder Ja 

 
 
Verbeter actie TSO 

1. De klacht is met de basisschool besproken en opgepakt door de directie van de basisschool met de 

ouder. Werkwijze is tussen SKBNM en de desbetreffende basisschool nogmaals besproken en 

afgestemd. 

 
 
Noot; 
BSO = Buitenschoolse opvang 
KDV = Kinderdagverblijf 
PSZ = Peuterspeelzaal  
Tiens = Tieneropvang 
TSO = Tussen schoolse opvang (valt niet onder de Wet Kinderopvang)  
 
De overige locaties hebben geen klachten ontvangen. 
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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 echter de voorkeur aan het gezamenlijk oplossen 
van geschillen in een interne klachten procedure om tot een oplossing te komen. Wanneer echter 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klacht bij de houder wordt ingediend, kan de ouder zich direct 
wenden tot de geschillencommissie Kinderopvang.  
 
Waar kan 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 of de 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 en Peuterspeelzalen. 
De ouder kan zich 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. 
Informatie over werkwijze en het indienen van een externe klacht is te vinden in de link op de website van 
SKBNM. 
 
Ook als de klacht niet binnen 6 weken tot afhandeling heeft geleid kan de klacht worden voorgelegd aan de 
Geschillencommissie. 
 
In 2018 is geen klacht ingediend door ouders of een Oudercommissie van de SKBNM bij het klachten loket 
Kinderopvang of de Geschillencommissie Kinderopvang.  
 
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/

