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1. Inleiding 
Het huidige klachtenreglement is ingegaan per 1 januari 2016. Het klachtenreglement heeft ten 
doel de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Elke klacht wordt gezien als een kans om de 
dienstverlening te verbeteren. Vanuit het klachtenreglement wordt een jaarverslag opgesteld. In 
dit jaarverslag treft u algemene informatie aan over het klachtenreglement, een verslag van de 
werkzaamheden van de klachtenfunctionaris, een overzicht van de ontvangen klachten en 
suggesties over 2017 en een overzicht van de klachten ontvangen door de Geschillencommissie.  
 
1.1. Beknopte beschrijving van het klachtenreglement  
Het aanspreekpunt bij een klacht is in beginsel de medewerker op de groep of afdeling. Mocht dit 
niet leiden tot een oplossing dan kan de klacht worden besproken met de leidinggevende. Leidt dit 
ook niet tot een bevredigende oplossing dan kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de 
klachtenfunctionaris die afhankelijk van aard en inhoud van de klacht een onderzoek instelt. Voor 
alle klachten en suggesties wordt een intern klachtenformulier ingevuld en bijgehouden.  
 

De klager kan zich direct of na (eerste) afhandeling wenden tot de landelijke 
Geschillencommissie.  
 
1.2. Wijze waarop het klachtenreglement bekend wordt gemaakt 
In de informatie die ouders bij aanvang van de opvang ontvangen, wordt melding gemaakt van 
het klachtenreglement. Het klachtenreglement wordt op aanvraag naar de klager toegestuurd. 
Ook is op de website www.berendbotje.nl informatie te vinden over de wijze waarop Berend Botje 
klachten behandelt. 
 
2. Klachtenoverzicht 2017 
Alle binnengekomen klachten en suggesties in 2017 zijn geregistreerd in een register. Dit register 
maakt onderscheid in klachten en suggesties voor de verschillende bedrijfsonderdelen binnen 
Kinderopvang Berend Botje B.V. Tevens is een onderverdeling in aard van de klacht / suggestie 
en bij de kindercentra, de locatie genoteerd. Dit register wordt gebruikt om trends in de aard (of 
locatie) van de klachten / suggestie te ontdekken, zodat er conclusies getrokken kunnen worden 
en aanbevelingen kunnen worden gedaan. Het doel hiervan is de kwaliteit van de dienstverlening 
van Kinderopvang Berend Botje te verhogen. 
 
2.1. Klachten / suggesties in cijfers 
Het aantal klachten en /of suggesties is over de afgelopen drie jaar als volgt onderverdeeld: 
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Gastouderbureau 1586 11 0,69% 1525 12 0,79% 1382 6 0,43% 

Kindercentra 1380 43 3,12% 1665 45 2,70% 1760 30 1,70 % 

Totaal 2966     54 1,82% 3190 57 1,79% 3142 36  1,15 % 

* Peildatum aantal kinderen: 1 januari van het begin van elk kalenderjaar 

 
De totaalcijfers laten een mooie daling zien in het afgelopen jaar. Deze daling is zichtbaar bij het 
gastouderbureau maar ook bij de kindercentra. Het totaal aantal klachten / suggesties is laag ten 
opzichte van het aantal opgevangen kinderen.  
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2.2.    Het gastouderbureau 
Aantal klachten / suggesties 
Bij het gastouderbureau zijn in 2017 6 klachten / suggesties binnengekomen.  
 
Aard van de klachten / suggesties 
In het register zijn de aard van de klachten / suggesties apart geregistreerd. Deze zijn naar 
onderwerp als volgt onder te verdelen: 
 

Aard v.d. klacht / suggestie Aantal  In %  

Beleid Berend Botje  2 33,3% 

Administratief / Communicatie  3 50,0% 

Functioneren bmw’er en/of medewerker 
binnendienst 

1 16,7% 

Opvanglocatie 0 00,0% 

Verzorging / Gastouder 0 00,0% 

Overig 0 00,0% 

Totaal 6 100,0% 

     
 
Klachten naar aard / onderwerp 
 

 Beleid Berend Botje: 
 

Klant is door de hordeur gevallen bij gastouder en wil de gevolgschade claimen bij 
Berend Botje. Klant is niet tevreden met de uitleg van BB hierover en het feit dat BB 
hiervoor niet verzekerd is. 

Klant vindt uitvoeringskosten bij 3 kinderen te hoog en ziet niet wat Berend Botje doet 
voor dat geld. 

 

 Administratief / Communicatie: 
 

Klant begrijpt niet waarom er een te hoog aantal opvang uren is opgegeven bij de 
belasting dienst. Hierdoor heeft klant teveel KOT ontvangen wat verrekend moet 
worden.  

Klant vindt dat zij teveel mail ontvangt van Berend Botje. 

Klant heeft overeenkomst met Berend Botje beëindigd maar er is toch door de 
belastingdienst KOT overgemaakt naar de klant. Klant moet dit nu terugbetalen en 
vraagt hoe dit kan.  

 

 Functioneren bmw’er en/of medewerker binnendienst: 
 

Klant heeft na gesprek met bmw'er het gevoel gekregen dat hij een bepaalde 
gastouder "moet" nemen omdat er anders geen opvang voor de kinderen is. De 
voorgestelde gastouder sluit echter niet aan bij de wensen van klant. Klant is niet 
tevreden over hoe gecommuniceerd wordt door bmw’er. 
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Conclusies en maatregelen naar aanleiding van de klachten / suggesties 
 
Aard klachten / suggesties 
Het aantal klachten (absoluut) is met de helft gedaald t.o.v. van vorig jaar. Het aantal kinderen in 
de opvang is ook gedaald maar niet met hetzelfde percentage. Relatief gezien zijn er dus ook 
minder klachten binnen gekomen voor het gastouderbureau. Dat is positief. Een verklaring is het 
ontbreken van klachten t.a.v. de opvang en / of gastouder. Vorig jaar waren er voor het eerst in 
jaren meerdere klachten met deze aard. Dit jaar geen enkele klacht en het opvallende aantal 
klachten van vorig jaar mag gezien worden als een incident. 
 
De klachten in 2017 hadden net als voorgaande jaren vooral betrekking op het beleid en de 
communicatie / administratie.  
 
Wat is er gedaan met de klachten / suggesties? 
In alle gevallen is er contact geweest met de klant. Bij de klachten t.a.v. het beleid en de 
administratie en communicatie is een toelichting gegeven en is indien van toepassing en mogelijk 
een oplossing geboden. Gemaakte fouten zijn herstelt. In enkele gevallen zijn excuses en 
coulance geboden. Bij de klacht over het functioneren van de bmw’er is excuses aangeboden en 
aangegeven hoe e.e.a. wel bedoeld was.  
 
2.3  De Kindercentra 
Aantal klachten / suggesties 
Er zijn in 2017 in totaal 30 klachten / suggesties binnengekomen over de kindercentra.  
 

Gemeente/locatie Absoluut 
aantal 

klachten 
2017 

Aantal 
kinderen 

2017* 

Relatief 
aantal 

klachten 
2017 

Opmeer 4 117 3,42 % 

Enkhuizen 9 384 2,34 % 

Hoorn 3 215 1,40 % 

Edam / Volendam 0 169 0,00 % 

Zeevang (Oosthuizen) 3 121 2,48 % 

Landsmeer (incl. Den Ilp) 3 120 2,50 % 

Oostzaan 1 58 1,72 % 

Koggenland (De Goorn) 0 95 0,00 % 

Medemblik 7 481 1,46 % 

Totaal 30 1760 1,15 % 

* Peildatum aantal kinderen: 1 januari van het begin van het kalenderjaar  
 
Aard van de klachten / suggesties 
In het register zijn de aard van de klachten / suggesties apart geregistreerd. Deze zijn naar 
onderwerp als volgt te verdelen: 
 

Aard v.d. klacht Aantal In % van het totaal 

Beleid Berend Botje  10 33,33 % 

Administratief / Communicatie 9 30,00 % 

Pm’ers   2 6,67 % 

Opvanglocatie 2 6,67 % 

Verzorging  3 10,00 % 

Overig 4 13,33 % 

Totaal 30  
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Klachten / suggesties naar aard / onderwerp 
 

 Beleid Berend Botje 
 

Klant is niet blij omdat er annuleringskosten betaald moeten worden nu kind 
later gaat starten. Klant begrijpt dit niet omdat het in haar ogen geen werk voor 
Berend Botje met zich meebrengt. Klant vindt ook de maandelijkse kosten te 
hoog maar heeft door het gebrek aan concurrentie in het dorp het gevoel geen 
andere keuze dan Berend Botje te hebben.  

Medemblik 

Klant is van mening dat er teveel veranderingen zijn in pm'ers op de groep van 
haar kind. 

Opmeer 

Klant geeft aan dat ze tijdens ochtend op locatie aankwam en het erg druk was, 
mede omdat er huilende kinderen waren. Er stond 1 pm'er op 8 kindjes. Dit 
vindt de klant te weinig om de benodigde aandacht te kunnen geven. 

Zeevang 

Klant is het niet eens met het ruilbeleid en hoe hij daarover is geïnformeerd. Landsmeer 

Klant neemt dagopvang af en is niet geïnformeerd dat er wachtlijst is voor de 
BSO. Hierdoor kan kind niet direct terecht op de BSO. Klant had graag gezien 
dat er automatisch plek werd gereserveerd op de BSO. Dat is echter niet het 
beleid. 

Oostzaan 

Klant is gevraagd naar mening over sluiting opvang op woensdag. Zonder 
reactie van klant wordt enkele dagen later besluit van sluiting gecommuniceerd. 
Klant vindt dit niet netjes en wordt door dit beleid geconfronteerd met probleem. 

Medemblik 

Klant vindt dat hij ten onrecht niet door Berend Botje wordt geïnformeerd en 
betrokken bij de besluiten t.a.v. de opvang van zijn kind. Klant heeft daarin net 
zoveel rechten als ex-partner. 

Enkhuizen 

Klant denkt dat de leeftijd verdeling op de groep niet in balans is. Er zijn teveel 
kleine kinderen waardoor veel tijd nodig is voor verschoning en te weinig 
aandacht is voor de oudere peuters wat zich o.a. uit in een leeg 'ik boek'. 
Daarnaast ervaart klant teveel pm'er wisselingen. 

Medemblik 

Klant vindt dat er teveel kinderen opgevangen worden in dezelfde groep. Dit 
gaat ten koste van de kwaliteit. 

Enkhuizen 

Klant vindt dat er teveel pm'er wisseling zijn. Zeevang 

 

 Administratief / Communicatie 
 

1 dag voor start krijgt klant te horen dat plaatsing op voorkeursgroep ondanks 
eerder bericht niet gaat lukken. Klant is hier niet blij mee. 

Opmeer 

Klant krijgt een herinnering voor het betalen van een factuur, maar kan zich niet 
herinneren eerder een factuur te hebben ontvangen. De klant is de 
veronderstelling dat de factuur al betaald is. 

Enkhuizen 

Klant vindt dat Berend Botje niet op de website kan zetten dat er lange 
ochtenden op de PSG worden aangeboden terwijl dit bij navraag niet zo blijkt te 
zijn. 

Enkhuizen 

Klant vindt dat de communicatie na aanmelding niet goed verloopt. Klant moest 
er zelf steeds achteraan en kreeg uiteindelijk zelfs zonder uitleg annulering 
toegezonden.  

Hoorn 

Klant geeft aan dat in mail verkeerde informatie stond over de vervangende 
opvanglocatie waardoor klant niet op juiste locatie kwam. Daarnaast bleek de 
locatie niet tijdig geopend waardoor klant haar kind niet tijdig kon brengen. 

Enkhuizen 

Klant is niet tevreden over de plaatsing van haar kindje. De klant heeft 
aangegeven dat ze haar kindje op de groep wilde bij een ander kindje wat al 
geplaatst was. Ondanks eerder positief bericht blijkt dit bij navraag van klant 
toch niet zo gepland. 

Enkhuizen 

Nieuwe klant staat voor dichte deur omdat niet gecommuniceerd is dat locatie 
is gesloten door studiedag. 

Medemblik 
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Klant had mondeling akkoord gekregen voor extra opvang dag maar krijgt later 
via email zonder uitleg bericht dat opvang dag toch niet akkoord is. 

Enkhuizen 

Klant heeft te horen gekregen dat er plek is op de PSG maar later blijkt dat er 
sprake is van wachtlijst. Als klant dat had geweten had ze eerder een 
aanmelding gedaan. 

Medemblik 

 

 Pm’ers 
 

Bij ophalen kind door klant konden pm'ers niet vertellen waar kind was. Kind 
moest gezocht worden. 

Medemblik 

Klant vindt de wijze waarop zij door de pm'er is aangesproken op het te laat 
brengen van haar kind niet passend. 

Opmeer 

 

 Opvanglocatie 
 

Klant is niet tevreden met het klimaat. De verwarming werkt vaak niet en 
daardoor is de vloer erg koud. Ook is klant niet tevreden over de kwaliteit/ het 
materiaal van de vloer. De vloer is niet goed schoon te krijgen en dat vind klant 
niet hygiënisch. 

Landsmeer 

Klant vindt de locatie onveilig door de vele spullen die er in de hal staan. Enkhuizen 

 

 Verzorging 
 

Klant is niet tevreden over het schoonmaken van de billen van het kind. Klant 
haalt kind vaak met rode billen op. 

Enkhuizen 

Klant heeft kind opgehaald van opvang waarna bleek dat kind niet goed 
verschoond was waardoor er huid irritatie en pijn was. 

Zeevang 

Klant wil opzeggen omdat kind 3 kleine ongevallen heeft gehad tijdens de 
opvang. Opvang is volgens klant niet veilig. 

Opmeer 

 

 Overig 
 

Klant wil opvang dag ruilen maar er is niet direct een plaats beschikbaar op de 
groep. De klant vindt dat ze veel geld betaald en dat ze daarvoor nu niet 
voldoende krijgt. Ze verwacht meer flexibiliteit en service van Berend Botje.  

Landsmeer 

Klant is er niet mee eens dat Berend Botje de IB60 voor haar aanvraagt. De 
klant wil dit graag in eigen beheer houden. 

Medemblik 

Klant vindt jammer dat er in de zomervakantie weinig uitstapjes zijn geweest in 
vergelijking met voorgaande jaren. 

Hoorn 

Klant vindt het jammer dat er nooit uitstapjes buiten de locatie worden gedaan. 
Tijdens de rondleiding is aangegeven dat dit wel gedaan wordt. 

Hoorn 

 
Conclusies en maatregelen naar aanleiding van de klachten 
 
Gemeentes/locatie(s) 
Er zijn geen grote uitschieters als het gaat om het aantal klachten per gemeente. Vorig jaar waren 
er veel klachten in Landsmeer i.v.m. de recente overname. Het is goed te zien dat hier nu geen 
sprake meer van is. Het team in Oostzaan was afgelopen jaar stabiel waardoor ook hier veel 
minder klachten waren dan in 2017. De klachten binnen de verschillende gemeentes zijn zeer 
divers van aard waardoor geen directe conclusies aan te verbinden zijn. Wel kunnen we opmaken 
uit de aard van de klachten dat de harmonisatie van diverse peuterspeelzalen niet tot meer 
klachten hebben geleid. Dat is positief. 
 
Opvallend is dat er geen klachten zijn binnengekomen vanuit Edam en De Goorn. Het is niet uit te 
sluiten dat er wel klachten zijn geweest maar dat heeft niet tot registratie geleid. Er is op de 
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locaties in die gemeentes net zoveel aandacht aan het klachtenreglement besteed als op de 
andere locaties. Minimaal 1 x per jaar wordt het reglement in de teams besproken en ook via 
prikbord en memo’s worden medewerkers op registratie van klachten geattendeerd. Op de 
locaties in Edam en De Goorn zullen we dit voor de zekerheid een keer extra doen. 
 
Aard klachten / suggesties 
Bijna 2/3 van de klachten betreffen klachten over beleid en administratie / communicatie. Deze 
klachten zijn zeer divers van aard. De overige klachten zijn divers van aard. 
 
Wat is er gedaan met de klachten / suggesties? 
In alle gevallen is er contact geweest met de klant. Bij de klachten t.a.v. het beleid en de 
administratie en communicatie is een toelichting en/of uitleg gegeven en is indien van toepassing 
en mogelijk een oplossing geboden. Bij de klachten over de opvang of pm’er zijn er gesprekken 
gevoerd met de pm’er en/of klant en zijn er afspraken gemaakt. De klachten over de 
opvanglocatie zijn weggenomen door een investering in reiniging van de vloer en opruimen.  
 
2.4 Algemeen 
Aantal klachten / suggesties 
Er zijn in 2017 geen algemene klachten / suggesties binnengekomen.  
 
3. Afhandeling klachten Klachtenfunctionaris in 2017 
De klachtenfunctionaris is de functionaris waar klachten binnen kunnen komen, die de procedure 
bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directie. 
 
3.1. Aantal klachten 

Jaartal 2016 2017 

Ontvangen klachten 5 6 

Behandelde klachten 2 2 

Niet behandelde klachten 3 4 

Nog niet afgeronde klachten 0 0 

 
De klachtenfunctionaris heeft in 2017 6 klachten ontvangen waarvan er twee in behandeling zijn 
genomen. De andere 4 klachten zijn afgehandeld door de leidinggevende.  
 
3.2. Onderzoek 
De klachtenfunctionaris heeft onderzoek verricht inzake twee klachten.  
 
Klacht 01 – Klacht over klimaat en vloer op locatie (kindercentra) 
Deze klacht had betrekking op het klimaat en de vloer op locatie. Hierop was al actie ondernomen 
maar niet met voldoende resultaat naar mening van de klant. Onderzoek van de 
klachtenfunctionaris wees uit dat de vloer een bijzondere structuur kent. Medewerkers hielden 
zich aan de protocollen voor schoonmaak maar ondanks veelvuldig schoonmaken bleef het vuil 
zitten. De radiatoren in het pand bleken lange tijd nodig te hebben om warm te worden waardoor 
vooral na het weekend het lang duurde voordat de juiste temperatuur bereikt werd. Om de 
problemen op te lossen is de vloer door een gespecialiseerd bedrijf gereinigd en geïmpregneerd. 
Daarnaast is er een warmtemonteur geweest die reparaties aan de verwarming heeft uitgevoerd. 
Hierna waren de klachten verholpen. 
 
Klacht 02 – Klacht over niet respecteren rechten als vader bij plaatsing kind 
Deze klacht had betrekking op het volgens de klant door Berend Botje niet respecteren van zijn 
rechten als vader van een kind in de opvang. Bij diverse gelegenheden kwam klager hier bij 
medewerkers van Berend Botje op terug. De klachtenfunctionaris heeft onderzoek verricht en 
klager uitgenodigd voor een gesprek over de klacht in aanwezigheid van de pedagoog en 
pedagogisch directeur. De klager heeft gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Tijdens het 
gesprek is aangegeven dat Berend Botje een overeenkomst heeft met moeder maar dat klager 
gelijk heeft als hij stelt dat wettelijk gezien toestemming van beide ouders nodig is indien het 
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ouderlijk gezag gedeeld wordt. Berend Botje gaat er echter in de basis van uit dat ouders met 
elkaar communiceren over de zorg voor hun kind en gezamenlijk besluiten nemen t.a.v. 
bijvoorbeeld een inschrijving voor opvang. Het is heel lastig uitvoerbaar en controleerbaar om bij 
elke inschrijving en/of wijziging beide ouders om toestemming te vragen. Dat neemt niet weg dat 
strikt genomen instemming van klager nodig is en Berend Botje heeft excuses aangeboden dat 
mening klager niet is gevraagd. Klager heeft uitleg en excuses aanvaard en er zijn enkele 
afspraken gemaakt om de rechten van klager voor de toekomst te waarborgen. Klager is tevreden 
dat klacht serieus genomen is. De klacht is als afgehandeld beschouwd.  

 
3.3 Conclusie en aanbevelingen 
Het is het tweede jaar dat de rol van klachtenfunctionaris onderdeel uit maakt van het 
klachtenreglement.  
 
Net als vorig jaar kwamen er klachten bij de klachtenfunctionaris binnen die niet door de 
functionaris zijn afgehandeld maar door leidinggevenden op de betreffende locatie. Dit betrof 
klachten die nog niet eerder op locatie kenbaar waren gemaakt.  
 
Voordeel van afhandeling door de leidinggevende is dat zij de klager vaak persoonlijk kennen en 
uit eerste hand weten wat de situatie is (geweest). Hierdoor is het mogelijk de klacht sneller af te 
handelen.  
 
2 klachten die binnen kwamen waren klachten waarbij afhandeling door de leidinggevende niet 
het gewenste resultaat had opgeleverd voor de klager. Reden voor de klachtenfunctionaris om 
een onderzoek in te stellen om alsnog tot een oplossing te komen. Dat is in beide gevallen gelukt.  
 
Conclusie is dat de werkwijze en het proces rond afhandeling van klachten door de 
klachtenfunctionaris in 2017 goed verlopen is. Klanten weten, indien nodig, de 
klachtenfunctionaris te vinden en klagers waren na afhandeling door de klachtenfunctionaris meer 
tevreden.  
 
4. Klachtenbehandeling door de Geschillencommissie in 2017 
Zowel klanten als oudercommissie(s) kunnen een klacht indienen bij de Geschillencommissie. 
 
4.1 Klanten 
In 2017 zijn er door klanten geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie. 
 
4.2 Oudercommissie(s) 
De Wet Kinderopvang bepaalt dat een oudercommissie adviesrecht heeft over onderwerpen die 
het belang van de ouders en dat van hun kinderen binnen de kinderopvangorganisatie raken. In 
het reglement van de oudercommissie(s) is vastgelegd dat de geschillencommissie is 
aangewezen voor het behandelen van geschillen tussen organisatie en oudercommissie(s).  
 
In 2017 zijn er door oudercommissie(s) geen klachten in gediend bij de Geschillencommissie. 
 
5. Inzien jaarverslag  
Dit jaarverslag wordt besproken in een vergadering met de Centrale Oudercommissie van 
Kinderopvang Berend Botje.   
 
Dit jaarverslag wordt daarnaast op verzoek toegestuurd aan klanten. 
 


