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Openbaar Jaarverslag Klachten 2015 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord 
 
Voor u ligt het Openbaar Jaarverslag Klachten 2015 van Kinderopvang Humanitas. Kinderopvang 
Humanitas is één van de grootste landelijke kinderopvangaanbieders zonder winstoogmerk, met 
kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders.  
 
Iedere dag krijgen duizenden kinderen van nul tot dertien jaar bij ons een afwisselend 
aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderopvang Humanitas biedt een plek waar 
kinderen zich welkom voelen, waar een kind mag zijn wie hij is. Onze pedagogisch medewerkers zijn 
professionals die het kind stimuleren en begeleiden op zijn ontdekkingstocht door het leven. 
 
Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert Kinderopvang Humanitas jaarlijks een 
openbaar verslag van de behandelde klachten. Het Openbaar Jaarverslag Klachten wordt intern met 
het management besproken én met de Centrale Oudercommissie, het landelijk adviesorgaan van 
ouders van Kinderopvang Humanitas. Tevens wordt het toegezonden aan de GGD. 
 
In dit jaarverslag leest u welke klachten ouders over Kinderopvang Humanitas in 2015 hebben 
ingediend die niet binnen de locatie of in overleg met de regiomanager opgelost zijn en op welke wijze 
deze klachten zijn afgehandeld. De rapportage heeft betrekking op alle opvangvormen die 
Kinderopvang Humanitas aanbiedt. Ook treft u een beknopte beschrijving van de klachtenregelingen 
van Kinderopvang Humanitas aan. 
 
 
J.M.F. Hol 
voorzitter raad van bestuur 
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1. Klachtenregelingen Kinderopvang Humanitas 
Kinderopvang Humanitas verzorgt professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in speciaal 
daarvoor ingerichte kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, centra voor buitenschoolse opvang en bij 
gastouders. Voordat de plaatsing en begeleiding van de kinderen van start gaat, vindt er een 
plaatsingsgesprek plaats waarin met ouder(s)/verzorger(s) afspraken worden gemaakt. 
De wensen en behoeften van de ouder/verzorger van het kind spelen hierbij een belangrijke rol. 
Ondanks goede informatie vooraf en afspraken over wensen, behoeften en regels kunnen zaken 
anders gaan dan ouder(s)/verzorger(s) verwachten of willen. Kinderopvang Humanitas wil deze 
situaties in onderling overleg met ouder(s)/verzorger(s) zo optimaal mogelijk oplossen. De mening van 
ouder(s)/verzorger(s) over de dienstverlening staat hierin centraal. Kinderopvang Humanitas 
beschouwt iedere klacht als een behoefte aan betere afstemming. 
 
1.1 Waarom een klachtenprocedure? 
Kinderopvang Humanitas geeft er de voorkeur aan dat onvrede direct kan worden opgelost tussen de 
betrokkenen. Bijvoorbeeld tussen de ouder/verzorger en een pedagogisch medewerker of een 
medewerker van de afdeling Plaatsing en Planning. Lukt dit niet, dan kan de ongewenste situatie tot 
een klacht leiden. Een klacht van een ouder/verzorger is voor Kinderopvang Humanitas een uiting van 
ongenoegen die de ouder/verzorger of het kind heeft over de dienstverlening door een medewerker 
van Kinderopvang Humanitas. 
 
In de praktijk kan de klacht over van alles gaan, bijvoorbeeld een verschil van mening over de 
verzorging van een kind, over de plaatsing van een kind, over de wijze waarop een ouder/verzorger 
bejegend wordt of over het niet nakomen van gemaakte afspraken met ouder(s)/verzorger(s). 
Door een heldere procedure vertrouwen we erop dat ouder(s)/verzorger(s) zich uitgenodigd voelen om 
hun ongenoegen te uiten, er voldoende gelegenheid is om hun klacht(en) te bespreken en naar 
tevredenheid op te lossen. De mening van de klant is per klacht leidend voor de vaststelling van de te 
doorlopen stappen binnen de klachtenprocedure van Kinderopvang Humanitas. Een ouder/verzorger 
beslist zelf of hij een klacht indient, hij bepaalt zelf de inhoud van de klacht en hij geeft aan of hij 
tevreden is over de afhandeling. 
 
1.2 De interne klachtenregelingen 
Kinderopvang Humanitas heeft een procedure voor het omgaan met algemene klachten. In elk 
kindercentrum kan de ouder/verzorger kennis nemen van de inhoud van de klachtenprocedure van 
Kinderopvang Humanitas. 
 
Een klacht kan door de ouder/verzorger mondeling maar ook schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 
Voor schriftelijke klachten is een klachtenformulier verkrijgbaar op het kindercentrum. Daarnaast 
kunnen ouders ook via het extranet van Kinderopvang Humanitas een klachtenformulier invullen. 
Het streven is dat een klacht zoveel mogelijk in direct contact tussen de ouder/verzorger en de 
betrokken medewerk(st)er(s), snel en correct tot beider tevredenheid wordt afgehandeld. Lukt dit niet 
dan kan de ouder/verzorger de klacht neerleggen bij de locatiemanager of de regiocontroller op het 
regiokantoor (bijvoorbeeld in het geval van problemen rond een factuur).  
Als voor de ouder/verzorger onduidelijk is bij wie een specifieke klacht moet worden ingediend, 
kunnen medewerkers van het regiokantoor de ouder/verzorger van dienst zijn. 
 
Indien er geen oplossing naar tevredenheid is gevonden, kan de ouder/verzorger de klacht richten aan 
de regiomanager of de voorzitter Raad van Bestuur. Kinderopvang Humanitas vindt het belangrijk dat, 
in gesprekken die de ouder/verzorger naar aanleiding van een klacht heeft, voortdurend geprobeerd 
wordt een oplossing voor het probleem te vinden. Het vertrouwen van betrokken partijen in elkaar 
dient te worden hersteld. Als uitgangspunt geldt dat het bespreken van een klacht op geen enkele 
wijze de positie van de ouder/verzorger én de dienstverlening aan de ouder/verzorger nadelig mag 
beïnvloeden. 
 
Voor klachten rondom het advies- en instemmingsrecht van ouders heeft Kinderopvang Humanitas 
een eigen Geschillenadviescommissie ingesteld. De werkwijze van deze Geschillenadviescommissie 
is beschreven in de procedure Geschillenadviescommissie Kinderopvang Humanitas. Deze procedure 
is samengesteld in samenwerking met de Centrale Oudercommissie en is ter instemming voorgelegd 
aan de oudercommissies van Kinderopvang Humanitas. 
1.3 De externe klachtenregelingen 
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Is een ouder/verzorger niet tevreden over de oplossing die geboden is door Kinderopvang Humanitas, 
dan kan de ouder/verzorger gebruik maken van de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de externe 
onafhankelijke klachtencommissies. Waar de ouder met zijn of haar klacht terecht kan is afhankelijk 
van de aard en inhoud. 

 Stichting Klachtencommissie Kinderopvang; deze commissie behandelt ‘pedagogische’ 
klachten, klachten over het aanbod, de bejegening of de verzorging van een kind. 

 Geschillencommissie Kinderopvang; gericht op ‘zakelijke’ klachten, klachten van financiële of 
contractuele aard. 

 Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang; behandelt ‘medezeggenschapsklachten’; 
klachten van Oudercommissies over de wijze waarop een organisatie omgaat met het wettelijk 
bepaalde advies- en instemmingsrecht van ouders in de kinderopvang. 

 
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang 
De externe klachtencommissie, Stichting Klachtencommissie Kinderopvang, heeft een 
klachtenprocedure opgesteld, waaraan Kinderopvang Humanitas zich verbonden heeft. 
Het klachtenreglement van de SKK  kunt u vinden op de internetpagina van de Stichting 
Klachtencommissie Kinderopvang (klachtkinderopvang.nl). 
 
De leden van deze onafhankelijke klachtencommissie hebben geen binding met Kinderopvang 
Humanitas. Het zijn deskundigen, die onafhankelijk staan van de kindercentra die aangesloten zijn bij 
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. 
De externe klachtencommissie wordt voor de afhandeling van een klacht samengesteld uit drie leden 
en ondersteund door een ambtelijk secretaris. In het openbaar jaarverslag van de Stichting 
Klachtencommissie Kinderopvang staat beschreven uit welke drie leden de klachtencommissie is 
samengesteld. 
 
Geschillencommissie Kinderopvang 
Ouders die gebruik maken van dagopvang of buitenschoolse opvang kunnen zich ook wenden tot de 
Geschillencommissie Kinderopvang. Ook bij deze commissie kan de ouder/verzorger een klacht 
schriftelijk indienen. Voordat de Geschillencommissie een klacht in behandeling neemt, wordt 
nagegaan of de ouder de klacht ook bij Kinderopvang Humanitas gemeld heeft. De Geschillenregeling 
en de nakominggarantie zijn opgenomen in de tekst van de Algemene Voorwaarden voor 
Kinderopvang, die van toepassing zijn op de opvang overeenkomsten Kinderopvang Humanitas. 
 
Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang 
Het doel van deze Klachtenkamer is het uitvoeren van de klachtenregeling die de sociale partners zijn 
overeengekomen in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en zoals deze is overgenomen in de 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang. Deze klachtenregeling heeft betrekking op geschillen tussen de 
kinderopvangaanbieder en de Oudercommissie inzake bevoegdheden van Oudercommissies, als 
bedoeld in artikel 60 van de Wet kinderopvang. 
 
1.4 Geheimhouding 
Vanzelfsprekend worden klachten zorgvuldig behandeld en wordt er bij Kinderopvang Humanitas 
gehandeld volgens het Privacyreglement. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot 
geheimhouding verplicht. Stukken of gegevens die niet door een andere partij ingezien kunnen 
worden, worden niet bij de behandeling en oordeelsvorming betrokken. 
 
1.5 Bekendmaking bij ouders en diens adviesorganen 
De interne en externe klachtenregelingen zijn tijdens vergaderingen met de (Centrale) 
Oudercommissie(s) onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt aan iedere ouder bij de plaatsing 
van hun kind kenbaar gemaakt dat er verschillende klachtenregelingen zijn waar ongenoegens van 
ouders/verzorgers geuit kunnen worden.  
Dit jaarverslag wordt naar alle adviesorganen ouders van Kinderopvang Humanitas gestuurd en voor 
alle ouders beschikbaar gesteld via de internetsite www.kinderopvanghumanitas.nl.  
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderopvanghumanitas.nl/
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2. Klachten 2015 Kinderopvang Humanitas 
 
2.1 Interne klachten 2015 
 
Locatieniveau 
Vanuit de interne klachtenregeling blijkt dat in 2015 organisatie breed 85 klachten op de locaties zijn 
geregistreerd en afgehandeld. Daar waar de klacht niet naar tevredenheid van de klant op de locatie 
of in overleg met de regiomanager is opgelost, is de klacht voorgelegd aan de voorzitter van de Raad 
van Bestuur. 
 
Vanuit de interne klachtenregeling komt over 2015 een aantal aandachtsgebieden naar voren. De 
ongenoegens en de klachten van ouders binnen de locaties van Kinderopvang Humanitas richten zich 
voornamelijk op de onderstaande categorieën (met vermelding van een aantal voorbeelden welke niet 
uitputtend worden opgesomd). 
 

1. Dienstverlening (24): de klachten betreffen de restricties bij het uitgeven van de 
vakantievoucher, onbekende gezichten op de groep, ouders die het oneens zijn met het niet 
verlengen of het ontslag van hun favoriete PM, niet kunnen voldoen aan de  vraag van 
uitbreiding van de opvang voor ouders, klachten over de reorganisatie en bezetting van PM op 
de groep, ruilproblematiek en inhalen van dagen, ontoereikend en niet uitdagend 
activiteitenaanbod (BSO), PM heeft kind meegenomen naar de BSO terwijl het was afgemeld, 
opmerkingen rondom voedingsbeleid. 

2. Gedrag medewerker (23): bijvoorbeeld over de houding en communicatie van de pedagogisch 
medewerksters, ouders die het pedagogisch handelen van een PM in twijfel trekken, interactie 
medewerker en kind, onvoldoende overdracht bij ophalen kindje. 

3. Opvang van het kind (9): slapen op stretcher, sluiting van locatie, openen van de groep door 
een flexpooler, onrust op de groep door het wisselen van een PM, ouder maakt zich zorgen 
over kind met bijzondere aandacht binnen de groep 

4. Veiligheid & hygiëne (8): zoals geen tijdig luierverschoonmoment, onveilige situaties op 
locaties bijv. vrije toegang door vreemden of kind dat zonder toezicht het pand kan verlaten of 
zonder toezicht buitenspelen, vieze kleding door kruipen op de vloer, bijtincidenten, 
zonnebrand bij enkele kinderen.  

5. Communicatie/voorlichting (6): geen goede communicatie over inzet van de overstapkaart, 
ontoereikende communicatie rondom uitstapjes, teveel gezichten op de groep en daardoor 
weinig terugkoppeling, drukte en onduidelijkheid tijdens overdracht bij ophalen van baby-
groep.  

6. Categorie overig (5): ouders voelen zich overladen door activiteiten, onprettig dat er een 
mannelijke PM is, kapotte kleding, niet toegestane foto van kind is gebruikt voor PR-
materialen. 
 

 
Directieniveau 
In 2015 zijn in totaal zeven klachten door de Raad van Bestuur  ontvangen die niet binnen de locatie 
of in overleg met de regiomanager naar tevredenheid opgelost zijn. Er zijn geen klachten bij de interne 
Geschillenadviescommissie binnengekomen.  
 
De ongenoegens en de klachten van ouders en personeelsleden aan Raad van Bestuur  van 
Kinderopvang Humanitas richten zich voornamelijk op: 

 
1. klachten over de dienstverlening (4): klachten over het aangeboden kerstgeschenk voor 

ouders en de vakantievoucher, ongenoegen m.b.t. afsplitsing van de regio West-Gelderland, 
klacht over ontslag van vaste medewerker op de groep; 

2. contractuele klacht (1): klacht  m.b.t. tot de opzegtermijn; 
3. klacht in de categorie overig (1):  overlast van buurtbewoners door twee huilende kinderen; 
4. klacht over opvang van het kind (1): ouder is niet tevreden over de opvang van het kind; 
 

In alle gevallen is schriftelijk contact met de betreffende ouder/verzorger en medewerker geweest. In 
onderling overleg is gezocht naar oplossingen of zijn maatregelen getroffen.  
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Het gros van de klachten is op basis van de interne klachtenregeling naar tevredenheid afgehandeld. 
Bij de klachten waar dit niet lukte, zijn de ouders/verzorgers of de oudercommissie gewezen op de 
aanwezigheid van de externe klachtenregelingen.  
 
2.2 Externe klachten 2015 
In 2015 heeft de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang géén klachten van ouders of 
oudercommissies ontvangen over Kinderopvang Humanitas. 

 
 
 


