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Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang 

 

KOM Kinderopvang verzorgt kinderopvang en peuterspeelzaal voor kinderen in de 

leeftijdsgroep 0 tot en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich 

volledig in om kwalitatief goede, professionele en verantwoorde 

kinderopvang/peuterspeelzaal te bieden aan ouders en hun kinderen.  

 

Mocht een ouder de geboden dienst niet naar tevredenheid ervaren dan biedt 

onderstaand beleid de gebruikers van de diensten van KOM Kinderopvang de gelegenheid 

om formeel en klacht in te dienen bij de organisatie. 

 

- KOM zal klachten zorgvuldig onderzoeken  

- KOM zal de klager zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van 

behandeling. 

- KOM zal de klacht, rekening houdend met de aard ervan, z.s.m. afhandelen 

- KOM zal de klacht, uiterlijk 6 weken na indiening bij de houder, afhandelen 

- KOM zal de klager een schriftelijke en met redenen omkleed oordeel op de klacht 

verstrekken 

- KOM zal in het oordeel een concreet termijn vaststellen waarbinnen eventuele 

maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

 

Daar de stichting staat voor openheid en eerlijkheid op het gebied van onderlinge 

communicatie vertrouwt zij erop dat wanneer een ouder zijn ongenoegen over een 

aangelegenheid met betrekking tot de diensten of een medewerker van de stichting wil 

uiten, hij/zij dit in eerste instantie mondeling bij de betrokkenen wil doen.  

 

Mocht dit niet bijdrage aan het wegnemen van het ongenoegen over dienst/medewerker 

dan geeft deze klachtenregeling ouders de zekerheid dat zij hun ongenoegen formeel 

kenbaar kunnen maken en dat de stichting de klacht zorgvuldig zal afhandelen.  

 

De stichting hecht een groot belang aan de mening van ouders over de afgenomen 

kinderopvang. Wanneer een ouder een klacht heeft over de dienstverlening draagt een 

goede afhandeling van die klacht bij aan een bewaking, aanscherping en/of verbetering 

van de kwaliteit van de dienstverlening. De stichting ziet een klacht over de organisatie 

en/of haar dienstverlening als een bron voor informatie van ouders over de ervaringen 

met de geboden kinderopvang. 
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Klachtenprocedure stichting KOM Kinderopvang 

 

1. Doel van de klachtenprocedure 

 

Het doel van de klachtenregeling is het bieden van een zo objectief en onafhankelijk 

mogelijke beoordeling en afhandeling van een klacht die is ontvangen. Er wordt naar 

gestreefd de klachten van ouders en/of de oudercommissie naar aller tevredenheid op te 

lossen in een open communicatie sfeer. Daarnaast biedt de klachtenregeling 

mogelijkheden ter verbetering van de kwaliteit van de totale organisatie en haar 

dienstverlening. De klachtenprocedure voorziet zowel in de afhandeling van klachten van 

ouders als in de oudercommissie. 

 

2. Begripsomschrijving 

 

Kinderopvangorganisatie: 

KOM Kinderopvang, een rechtspersoon die in organisatorisch verband voorzieningen in 

stand houdt waar gedurende maximaal 10,5 uur per dag opvang geboden wordt aan 

kinderen van 0 tot en met 12 jaar waarvoor een vergoeding verschuldigd is. 

 

Klager: 

Een persoon, een groep personen en/of de oudercommissie, in relatie staand tot de 

kinderopvangorganisatie, die een klacht voorlegt of voorgelegd wil zien aan de 

klachtencommissie. 

 

Klacht: 

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een 

aangelegenheid met betrekking tot: 

- de kinderopvangorganisatie of een medewerker 

- gedragingen jegens ouders of een kind  

- overeenkomsten tussen houder en de ouder 

Er is sprake van een formele klacht zodra de klager zijn/haar ongenoegen niet meer ter 

plaatse en/of tegenover de direct betrokkene(n) kan/wil uiten en zich wendt tot 

directeur/bestuurder of RVT. 

 

Klachtencommissie: 

Indien ouders een klacht hebben zal deze conform de stichting geldende Interne 

klachtenprocedure worden behandeld. Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing 

leidt, kunnen ouders zich richten tot de klachtencommissie: 

 

KOM is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang.  

 

3. Klachtenprocedure: 

 

3.1 Interne klachtenprocedure Stichting KOM Kinderopvang  

De klacht wordt mondeling/schriftelijk aangenomen door een medewerker van de 

stichting. Deze bepaald in overleg met de klager, wanneer dat niet duidelijk blijkt, of de 

formele klachtenprocedure inwerking gesteld moet worden of dat de “informele” 

procedure gehanteerd wordt. Bijvoorkeur hanteren wij de “informele” procedure. 

 

3.1.1. Interne informele klachtenprocedure 

 

3.1.1.1. Gesprek met de direct betrokkenen van de groep/stichting 

 

In geval van een klacht zoekt de klager, bijvoorkeur, in eerste instantie, contact met de 

direct betrokkenen. Dikwijls is er namelijk sprake van een misverstand en kan de direct 

betrokkenen naar tevredenheid uitleg geven. De direct betrokkene vult het klachten 
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registratie formulier in en handelt deze af. Het klachtenformulier wordt ingeleverd bij het 

pedagogisch hoofd. 

 

3.1.1.2. Gesprek met de eerstvolgende verantwoordelijke. 

 

Biedt een gesprek met de direct betrokkene niet of onvoldoende uitkomst voor de klager, 

dan kan deze zich richten tot de eerstvolgende verantwoordelijke van de kinderopvang  

(pedagogisch hoofd – directeur). Het klachtenregistratie formulier wordt ingevuld door 

het pedagogisch hoofd /directeur en verder afgehandeld. 

 

3.1.1.3. Brief aan Raad van Toezicht van de stichting  

 

Biedt ook voor genoemde stap niet of onvoldoende uitkomst, dan kan de klager een 

klacht (schriftelijk) sturen aan de Raad van Toezicht van de stichting. De RvT zal de 

klacht binnen twee weken na ontvangst bevestigen en meedelen wanneer de klacht 

besproken wordt. 

 

3.1.1.4. Uitspraak Raad van Toezicht. 

 

De brief wordt besproken in de Raad van Toezicht. Als vertrouwenspersoon namens de 

RvT is de voorzit(s)ter, aangewezen. Hij/zij bespreekt de klacht in de RvT waarna de RvT 

een uitspraak zal doen waarvan de klager binnen twee weken schriftelijk van op de 

hoogte gesteld wordt. 

 

3.1.1.5. Verslag. 

 

KOM Kinderopvang houdt per kalenderjaar een klachtenjaarverslag bij waarin het aantal 

en de aard van klachten geanonimiseerd wordt aangegeven. Dit gebeurt aan de hand van 

de ingevulde klachtenregistratie formulieren. Gegevens en oordelen zijn niet herleidbaar 

tot natuurlijke personen. 

 

3.1.2 Formele klacht 

 

Een formele klacht wordt schriftelijk door de klager ingediend binnen een termijn van 2 

maanden na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis waarover geklaagd wordt. 

De klacht wordt, beargumenteerd en met redenen omschreven en het doel dat de klager 

met het indienen van de klacht wil bereiken. Eventueel met een beschrijving wat er al 

ondernomen is om tot een oplossing te komen. Voor het indienen van de klacht kan 

gebruik gemaakt worden van het klachtenregistratieformulier dat verkrijgbaar is bij de 

afdeling Klantbeheer.  

 

3.1.2.1. Instelling klachtencommissie 

Na ontvangst van de klacht zal de stichting, binnen twee weken, een klachtencommissie 

instellen voor de behandeling van deze klacht. 

 

3.1.2.2. Bericht klachtencommissie 

De klachtencommissie bericht de klager binnen drie weken omtrent het ontvangen van 

de klacht en de te volgen procedure. De klacht dient binnen zes weken na ontvangst 

afgehandeld te zijn. Het oordeel bij maatregelen bevat een concreet termijn, waarbinnen 

eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

 

3.1.2.3. Verslag 

De klachtencommissie zorgt voor de registratie van de klacht. De aard van de klacht, de 

genomen beslissing ten aanzien van het advies en de motivering worden vastgelegd. Een 

voor akkoord getekend exemplaar van het klachtenregistratieformulier wordt aan de 

klager ter beschikking gesteld. 

 



© KOM Kinderopvang 2017 4 

 

Taak interne klachten commissie: 

 

De klachtencommissie onderzoekt de klacht door gebruik te maken van hoor en 

wederhoor. Zowel de klager als de betrokken(n) waarover geklaagd wordt kunnen hun 

argumenten naar voren brengen en toelichten, zo mogelijk gebeurt dit in elkaars 

aanwezigheid. Wanneer één der partijen dit wenselijk acht kunnen partijen afzonderlijk 

gehoord worden. Zowel de klager als de aangeklaagde kan zich laten bijstaan c.q. 

vertegenwoordigen door een door hen aan te wijzen persoon. Er kan, indien betrokken 

partijen hiermee akkoord gaan, informatie ingewonnen worden bij derden. 

 

Op basis van de bevindingen van het onderzoek wordt een oordeel gegeven over de 

klacht en een advies geformuleerd. Dit advies wordt voorgelegd aan directie en bestuur 

die op basis hiervan een gemotiveerde beslissing neemt.  

 

De resultaten van dit onderzoek, het advies en de uiteindelijke beslissing worden 

schriftelijk aan betrokken partijen voorgelegd. 

Indien één der betrokken partijen bezwaar heeft tegen de wijze waarop het onderzoek 

naar de klacht is verricht, het advies en/of de uiteindelijke beslissing, moet er gewezen 

worden op de mogelijkheid zich te wenden tot bij wetten toegekende instanties. 

 

3.2. Externe Klachtenprocedure 

 

3.2.1. Brief aan de klachtencommissie 

 

Heeft voor genoemde interne klachtenprocedure geen of onvoldoende oplossing geboden, 

of wil de klager de klacht direct extern laten behandelen. Dan heeft de klager het recht 

zich rechtstreeks te wenden tot de externe, onafhankelijke Geschillencommissie 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het daaraan verbonden Klachtenloket 

Kinderopvang.  

Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie 

kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door 

het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation voordat het wordt 

voorgelegd aan de Geschillencommissie.  

De Geschillencommissie 

Postbus 9060 

2509 LP Den Haag 

070 310 53 10 (maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur) 

www.degeschillencommissie.nl 

 

3.2.2. Behandeling klacht en uitspraak geschillencommissie. 

 

Bij de commissie zal de klacht worden behandeld volgens het hiervoor geldende 

reglement. Op verzoek is hiervan een kopie verkrijgbaar bij de directeur/bestuurder. Het 

reglement is ook terug te vinden op de website van de geschillencommissie. 

 

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en 

oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de 

uitspraken op haar website. 

 

4. Jaarverslag klachten 

 

KOM Kinderopvang houdt per kalenderjaar een klachtenjaarverslag bij waarin het 

volgende in is vermeld: 

 

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/
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- een beknopte omschrijving van de klachtenregeling 

- de wijze waarop deze bij ouders onder de aandacht is gebracht 

- het aantal en de aard van klachten, per locatie 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen, per 

locatie 

- het aantal en de aard van de door de Geschillencommissie behandelde geschillen 

 

Het jaarverslag wordt bij ouders onder de aandacht gebracht door het te vermelden 

in de nieuwsbrief voor ouders. 

 

Het klachtenjaarverslag wordt voor 1 juni toegezonden aan de GGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


