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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. 
Mocht de interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat 
ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediaton bij Klachtenloket Kinderopvang of 
aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie. Deze klachtenregeling wordt bij 
zowel de vraagouder als de gastouder bij het intakegesprek of kennismakingsgesprek onder 
de aandacht gebracht.  
 
1. 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.  
 
1.1. Voortraject klacht 
Als een ouder een klacht heeft gaat De Admiraal er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met 
de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is in het beginsel de gastouder (als het 
gaat om een klacht over de gastouder). Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de 
klacht worden besproken met de directie van De Admiraal. Leidt dit niet tot een 
bevredigende oplossing, dan ken een klacht ingediend worden. 
 
1.2. Indienen klacht 
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend (hiervoor kunt u gebruik maken van het 
intern klachtenformulier in bijlage 1). De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan 
van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt 
voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de 
gastouder/directie op wie de klacht betrekking heeft, de gastouderopvang locatie en een 
omschrijving van de klacht. 
 
1.3 Behandeling klacht 

Ø De directie draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. 
Ø De directie bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de 

Ouder. 
Ø De directie houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van 

de klacht. 
Ø Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. 
Ø Indien de klacht gedragingen van een gastouder betreft, wordt deze gastouder in de 

gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. Van deze nadere 
informatie worden schriftelijke aantekeningen bijgehouden door de gastouderopvang 
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organisatie. Deze informatie wordt opgenomen in het dossier en bevat datum, 
inhoud en bron 

Ø De directie bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.  De klacht wordt zo 
spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In 
dat geval brengt de directie de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte met 
redenen omkleed. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken 
afgehandeld.  

Ø De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief 
concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.  

Ø 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.  

 
2. Externe klachtenprocedure:  

Ø Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, 
heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of 
de Geschillencommissie.  

Ø De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de 
ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven 
omstandigheden een klacht bij de houder indient. 

Ø Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht 
worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.  

Ø De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij organisatie, 
aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 

 
2.1. 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 behandelen alle informatie vertrouwelijk.  
 
E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl  
Telefoon: 0900-1877 (€0,20 per gesprek). 
Website: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ 
 
2.2. Geschillencommissie 
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. 
 
Postadres: Postbus 90600  
2509 LP Den Haag 
Telefoon: 070 3105310 
Website: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-
peuterspeelzalen/  
 



Gastouderbureau De Admiraal 
Klachtenreglement 

April 2020 4/7	

3. 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.  

 
4. 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.  
 
5. 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 
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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 
	


