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Voorwoord 
 
Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft gastouderbureau De 
Admiraal dit klachtenreglement opgesteld. Elke klant, of zijn/haar wettelijke 
vertegenwoordig(st)er, of zijn/haar nabestaanden of natuurlijke personen die door de klant 
zijn gemachtigd mag een klacht indienen over de gastouderopvang, de dienstverlening, de 
kwaliteit ed. Er wordt naar gestreefd de klacht intern binnen De Admiraal af te handelen. Ook 
kunt u ervoor kiezen om een externe klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie in te 
dienen. Deze klachtenregeling wordt bij zowel de vraagouder als de gastouder bij het 
intakegesprek of kennismakingsgesprek onder de aandacht gebracht.  
 
Interne klachtenprocedure 
 
Gastouderbureau De Admiraal ziet opmerkingen en klachten over allerlei zaken als 
leerpunten. De Admiraal kan hierdoor de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren.  
 
Het interne klachten regelement van De Admiraal kan door elke klant, of zijn/haar wettelijke 
vertegenwoordig(st)er, of zijn/haar nabestaanden of natuurlijke personen die door de klant 
zijn gemachtigd gebruikt worden. Het gaat om alle aspecten van het gastouderbureau en de 
dienstverlening of klachten over de vraagouder of gastouder of de opvanglocatie. Een 
voorwaarde is dat de klacht binnen een termijn van 2 maanden na het ontstaan van de klacht 
ingediend moet worden. De klager is gerechtigd de klacht in te trekken. 
 
Behandeling van de interne klacht: 

ü Mondelinge klacht: Binnen 14 werkdagen onderzocht en/of behandeld door De 
Admiraal. De klacht wordt door de bemiddelingsmedewerker op schrift vastgelegd 
met behulp van het interne klachtenformulier (zie bijlage 1);  

ü Schriftelijke klacht*: Een ontvangstbevestiging wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. 
Hierna kunt u binnen 14 werkdagen een schriftelijk antwoord verwachten over de 
onderzochte en/of behandelde klacht Om het voor u makkelijk te maken een klacht of 
opmerking in te dienen heeft De Admiraal een intern klachtenformulier ontwikkeld die 
gebruikt mag worden (zie bijlage 1).   

ü Klacht per email*: Een ontvangstbevestiging wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. 
Hierna kunt u binnen 14 werkdagen een schriftelijk antwoord verwachten over de 
onderzochte en/of behandelde klacht Om het voor u makkelijk te maken een klacht of 
opmerking in te dienen heeft De Admiraal een intern klachtenformulier ontwikkeld die 
gebruikt mag worden (zie bijlage 1).  

 
Indien de gastouderopvang organisatie van oordeel is dat de klacht niet in behandeling kan 
worden genomen, deelt de directie dit zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen 
omkleed aan de klager mede. De gastouderopvang organisatie kan ter beoordeling van de 
klacht nadere informatie inwinnen bij de klager, bij degene over wie geklaagd wordt, evenals 
bij derden. Van deze nadere informatie worden schriftelijke aantekeningen bijgehouden door 
de gastouderopvang organisatie. Deze informatie wordt opgenomen in het dossier en bevat 
datum, inhoud en bron. Indien wenselijk roept de gastouderopvang organisatie, indien nodig, 
de partijen (afzonderlijk of gezamenlijk) op om de klacht toe te lichten. De informatie met 
betrekking tot de klacht wordt vertrouwelijk behandeld.  
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Afhandeling van een klacht: 
De klacht wordt in behandeling genomen door de houder van Gastouderbureau De Admiraal. 
De houder beoordeelt of de klacht direct afgehandeld kan worden. Is dit het geval en wordt 
de klacht naar tevredenheid afgehandeld eindigt de procedure. Er wordt een 
verbeterformulier ingevuld door de houder. De houder beoordeelt de afhandeling en 
archiveert het verbeterformulier in de klachten map. Is de klacht niet naar tevredenheid 
afgehandeld wijst de houder de klager op de mogelijkheid de klacht bij een externe partij 
neer te leggen.  
 
Indienen van een interne klacht door de Oudercommissie 
Naast bovengenoemde interne klachtenregeling, heeft gastouderbureau De Admiraal ook 
een interne klachtenregeling in geval klachten over de wijze waarop gastouderbureau De 
Admiraal omgaat met de wettelijke adviesbevoegdheden van de Oudercommissie. Deze 
interne procedure wordt voorafgaand aan een melding bij de externe Geschillencommissie 
doorlopen. 
Behandeling: 

ü De voorzitter van de Oudercommissie informeert de houder van Gastouderbureau De 
Admiraal inzake de klacht en maakt een afspraak ter bespreking van de klacht. De 
houder ontvangt ter voorbereiding op dit gesprek op schrift de klacht en kan zich 
desgewenst extra laten informeren. 

ü De houder van Gastouderbureau De Admiraal en de voorzitter van de 
Oudercommissie bespreken de klacht, onderzoeken oplossingen en maken 
vervolgafspraken. Van dit overleg wordt een gespreksverslag gemaakt. 

ü De gemaakte vervolgafspraken worden door de voorzitter van de Oudercommissie 
besproken met de overige leden, de houder van Gastouderbureau De Admiraal 
informeert de eventuele betrokkenen. 

ü De vervolgafspraken worden uitgevoerd, het afschrift van de klacht en het 
gespreksverslag worden gearchiveerd in het archief van Gastouderbureau De 
Admiraal. 

ü Kan de Oudercommissie zich niet vinden in de gemaakte vervolgafspraken of is zij 
van mening dat deze niet naar behoren worden uitgevoerd, dan kan zij haar klacht 
voorleggen aan de Geschillencommissie.  

 
Klachtenloket 
Vraagouders en de oudercommissie kunnen voor informatie en advies over klachten terecht 
bij de onafhankelijke partij: ‘het Klachtenloket Kinderopvang’. Medewerkers van het 
Klachtenloket Kinderopvang lezen of luisteren naar uw klacht / vraag en zij kunnen u advies 
geven over welke stappen u het best kunt zetten. Zij staan los van ‘de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen’ en behandelen alle informatie vertrouwelijk. Als de 
interne klachtenprocedure en/of advies vanuit het klachtenloket niet heeft geholpen bij het 
oplossen van een geschil kan worden overgegaan naar ‘de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen’. 
 
Contactgegevens klachtenloket: 
E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl  
Telefoon: 0900-1877 (€0,20 per gesprek). 
Contactformulier: Op onderstaande website 
Website: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ 
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Externe klachtenprocedure: Geschillencommissie 
Wanneer de klacht niet naar behoren is behandeld of u niet gebruik wilt maken van de 
interne klachtenafhandeling kunt u een beroep doen op de ‘Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen’ waar gastouderbureau De Admiraal bij aangesloten is. 
De commissie kan een officiële uitspraak doen over het afhandelen van een klacht. Als de 
klacht door de geschillencommissie in behandeling wordt genomen wordt gebruikt gemaakt 
van hun eigen procedure.  
 
Contactgegevens Geschillencomissie: 
Postadres: Postbus 90600  
2509 LP Den Haag 
Telefoon: 070 3105310 
Contactformulier: Op onderstaande website 
Website: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-
peuterspeelzalen/  
 
Jaarverslag klachtenreglement 
Zowel van de interne als de externe klachten wordt jaarlijks een wettelijk verplicht schriftelijk 
verslag opgemaakt waarin alle klachten worden opgenomen die het afgelopen jaar 
geregistreerd waren.  
 
Vaststelling en wijziging van deze procedure 
Deze procedure wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd of ingetrokken, op voorstel van 
belanghebbenden, door Leonie Admiraal, de houder van Gastouderbureau De Admiraal.
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Bijlage 1: Intern klachtenformulier gastouderbureau De Admiraal 
 
Contactgegevens klant 
Naam: 
 

 

Adres:  
 

 

Postcode: 
 

 

Woonplaats: 
 

 

Telefoon: 
 

 

E-mailadres: 
 

 

 
Aard van de klacht*: 
 Organisatie algemeen 
 Gastouderopvang 
 Facturering 
 Bereikbaarheid gastouderbureau 
 Pedagogisch beleid 
 Oudercommissie 
 Anders, namelijk: 

 
 

* Kruis aan wat van toepassing is. 
 
Toelichting van de klacht: 
 

 
De oorzaak of aanleiding van uw klacht: 
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Eventuele suggesties voor verbetering in de toekomst: 
 

 
Heeft u over de klacht gesproken met de betrokken partij(en)?  JA / NEE 
 
Zo ja, wat heeft u besproken? 
 
 
 
 
 
 
Zo nee, waarom heeft u dit niet besproken? 
 

 
 
Eventuele aanvullende opmerkingen: 
 
 

 
 
 
Handtekening        Datum 



Gastouderbureau De Admiraal 
Klachtenreglement 

	 7/7	

Invullen door gastouderbureau De Admiraal: 
 
Actie Datum 
De klacht is ontvangen op: 
 

 

De ontvangstbevestiging is verstuurd op 
(binnen 5 werkdagen): 
 

 

Welke actie is er genomen (binnen 14 
werkdagen na versturen 
ontvangstbevestiging): 
 

 

Reactie van de klager op: 
 

 

Na reactie klager persoonlijk contact (3 
dagen na reactie) 
 

 

 
 
Is de klacht naar tevredenheid opgelost JA / NEE 
 
 
Leonie Admiraal 
Gastouderbureau De Admiraal 
	


