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Inleiding
Conform de wet- en regelgeving is UN1EK Kinderopvang en Peuterspeelzalen verplicht over
ieder kalenderjaar een openbaar verslag uit te brengen over de klachten die, in het jaar
waarop het verslag betrekking heeft, zijn gemeld, geregistreerd en behandeld. Het openbaar
verslag wordt voor 1 juni van elk jaar aan de GGD verzonden.
De oudercommissies van UN1EK ontvangen eveneens een digitaal exemplaar van dit verslag.
Tevens zal het jaarverslag op de website van UN1EK worden gepubliceerd.
In dit verslag zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 Beknopte beschrijving van de klachtenprocedure van UN1EK.
 Wijze waarop UN1EK de procedure onder de aandacht brengt bij de ouders.
 Aantal en aard van de behandelde klachten.
 De strekking van klachten en de aard van de maatregelen.
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Klachtenprocedure UN1EK Kinderopvang
Interne klachtenprocedure
UN1EK heeft een interne klachtenprocedure, kent verbeterformulieren en houdt eens per
twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek.
Door het gebruik van de interne klachtenprocedure hoopt UN1EK te voorkomen dat een
informele klacht overgaat in een formele klacht. Tevens streeft de organisatie ernaar in een
vroegtijdig stadium in te grijpen en tevreden klanten te behouden.
Indien ouders een klacht/verbeterpunt hebben, dan horen wij dit dus graag. Een klacht is
voor ons een kans om ons beleid, een werkwijze of procedure te verbeteren. Ouders kunnen
de klacht bij de desbetreffende medewerker indienen of contact opnemen met de manager.
Vervolgens kan de klant/ouder een formele schriftelijke klacht indienen bij het College van
Bestuur. Dit kan per e-mail via info@un1ek.nl of via het digitale klachtenformulier. De ouder
kan er uiteraard ook voor kiezen om direct naar de directie of manager te stappen. Door een
klantgerichte en open houding naar de klant en de klacht altijd serieus te nemen, gaan wij er
vanuit dat de meeste klachten naar volle tevredenheid kunnen worden opgelost.
De ontvangst van de klacht wordt per omgaande bevestigd. Vervolgens krijgt de afzender
binnen 10 dagen bericht van de manier waarop de klacht afgehandeld wordt. Indien
management en directie niet tot een bevredigende oplossing van de klacht komen, kan de
klager zich wenden tot het Landelijk Klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Externe klachtenprocedure
UN1EK Kinderopvang en Peuterspeelzalen is geregistreerd bij de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Indien management en directie niet tot een bevredigende oplossing van de klacht komen, kan
de klager zich wenden tot het Landelijk Klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Meer informatie staat op de website van het Klachtenloket. Daarnaast is UN1EK opvang lid
van werkgeversorganisatie MO-Groep. Aan dit lidmaatschap zijn onlosmakelijk verbonden de
Algemene Voorwaarden met hierin opgenomen een Geschillenregeling. Het doorlopen van
een interne klachtenprocedure is niet verplicht; het wordt echter wel als wenselijk
beschouwd.
De klachtenprocedure die wij extern hanteren, wordt op de volgende wijze onder de
aandacht van de ouders/klanten gebracht:
o De klanten worden via de website op de hoogte gebracht van het bestaan van een
klachtenreglement en de werkwijze.
o Tijdens het kennismakingsgesprek brengen pedagogisch medewerkers de
oudercommissie onder de aandacht van de nieuwe ouder(s) en de aansluiting van
deze bij de Klachtenkamer Oudercommissie.
o Pedagogisch medewerkers attenderen ouders op de mogelijkheid van het indienen
van een klacht. Overigens behandelen medewerkers kritische opmerkingen van
klanten ook als verbeterpunten en vullen indien nodig een verbeterformulier in.
Deze formulieren worden behandeld volgens de procedure van het
kwaliteitssysteem HKZ.
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Ontvangen en behandelde interne klachten
Onderstaand een overzicht van de klachten, de aard, de oordelen en de aanbevelingen over
2016. In 2016 zijn er in totaal 18 schriftelijke klachten binnengekomen. Zestien klachten zijn
effectief afgehandeld. Van de twee klachten die op 1 januari 2017 nog niet afgehandeld
waren, is er één in januari afgehandeld en de andere klacht (m.b.t. een arbeidsconflict) is nog
in behandeling. Met betreffende medewerker is één gesprek gevoerd, een tweede gesprek zal
plaatsvinden zodra de medewerker hiertoe in staat is.
Hele dagopvang
Datum: 4-8-2016
Locatie: De Krentenmik (Ruilprocedure UN1EK)
Klacht: Volgens ouder is er geen flexibiliteit genoeg m.b.t. ruilen van dagen. Terwijl er door
locatie wel efficiënt geroosterd kan worden, door afwezigheid van haar kinderen. Ouders stelt
vraagtekens bij de “service ruilen”.
Oplossing: De MKC heeft contact met ouder opgenomen. Ouder tevreden met gesprek. Stelt
nog steeds vraagtekens bij de ruilservice, omdat deze mogelijkheid er niet altijd is.
Datum: 22-12-2016
Locatie: IKC het Balkon
Klacht: Ouders zijn meermalen geconfronteerd met het feit dat hun kindje niet tijdig
verschoond werd. Het kind heeft een gevoelige huid en moet vaker dan gemiddeld
verschoond worden. Medewerkers zijn niet in gebreke gebleven wat betreft de zorgvuldige
verzorging van het kindje. Verzoeken t.a.v luiergebruik en speciale zalf zijn gehonoreerd.
Oplossing: MKC heeft contact opgenomen met ouders en gaf aan het spijtig te vinden dat het
zo verlopen is. Er zijn een aantal actiepunten opgesteld om herhaling te voorkomen en het
handelen te verbeteren.
Datum: 20-12-2016
Locatie: IKC Van Kampen HeDo
Klacht: Ouder gaf aan dat de kinderen niet meer buiten spelen.
Oplossing: Medewerkers gaven aan dat ze te weinig mankracht in huis hebben. Manager MKC
gaf aan dat er ook minder kinderen zijn, dus dat in verhouding geen verschil mag maken.
Medewerkers waren het hier mee eens. Het team heeft afgesproken per direct weer de
kinderen buiten te laten spelen. Dit is teruggekoppeld aan ouder.
Peuterspeelzalen
Datum: 4-2-2016
Locatie: PSZ Kethel (Planning en Plaatsing)
Klacht: Ouders ontevreden over uitgestelde plaatsing van hun zoon.
Oplossing: Er is een uitgebreid onderzoek geweest bij de Afdeling Klantenservice
waarbij de wachtlijst (overgenomen van KomKids) onder de loep is genomen.
Uiteindelijk is het desbetreffende kind geplaatst.
Datum: 24-5-2016
Locatie: Finan. Afdeling : PSZ Bibelebons (Wijzer)
Klacht: Ouder is overtuigd dat hij door miscommunicatie tussen UN1EK en Wijzer onnodig een
aanmaning heeft moeten betalen. Klant zou dit verder zelf uitzoeken.
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Oplossing: Ten tijde van de klacht is er meerder malen getracht telefonisch contact op
te nemen met deze klant. Dit is niet gelukt. Op 9 juni is de betaling ontvangen incl.
extra kosten.
Datum: 25-7-2016
Locatie: PSZ ’t Ambacht (Planning en Plaatsing)
Klacht: De belastingdienst meldt snel dat de kinderopvangtoeslag wordt gestopt. Tegelijkertijd
is het nieuwe LRKP-nummer dan nog niet bekend. Ouders worden onzeker.
Oplossing: Interne procedure is aangepast. Ouders worden vroegtijdig geïnformeerd over een
sluiting/naamswijziging met daaraan gekoppeld de mogelijke gevolgen voor de
Kinderopvangtoeslag.
Buitenschoolse opvang
Datum: 4-1-2016
Locatie: BSO Maassluis vakantie-opvang
Klacht: Vakantie-opvang 30/12/2015 niet goed verlopen. Wijziging locatie niet bekend.
Hierdoor heeft ouder onnodig een vrije dag opgenomen.
Oplossing: Er is contact opgenomen met ouder en excuses gemaakt. Opvanguren
mogen andere dag worden ingezet.
Datum: 19-01-2016
Locatie: Vakantie-opvang Bavinck (Protocol UN1EK)
Klacht: Medewerkers hebben loopoor afgeplakt naar het beleid van UN1EK. Ouders hebben
liever niet dat het oor wordt afgeplakt.
Oplossing: Beleid m.b.t. loopoor ongewijzigd. Wel met ouders afgesproken in deze
situatie in het vervolg contact op te nemen met ouders en deze te laten kiezen voor
afplakken (beleid) of ophalen.
Datum: 22-2-2016
Locatie: Vakantie-opvang Holy (opzegtermijn)
Klacht: Ouders zijn het niet eens met het in rekening brengen van niet-genoten vakantieopvang. Ouders hebben de opvang relatief laat aangevraagd en kunnen niet voldoen aan het
opzegtermijn van een maand. Zij gaan niet akkoord met de mogelijkheid deze dagen in een
andere vakantie in 2016 alsnog op te nemen.
Oplossing: Het bedrag is gecrediteerd, omdat er te lang gewacht is met reageren door
afwezigheid collega Klantenservice. De Afdeling heeft het als leerpunt gemaakt
voortaan met elkaar de communicatie te bewaken bij afwezigheid van een collega.
Datum: 21-4-2016
Locatie: IKC Van Kampen
Klacht: Geen ontbijt bij start 7 uur. Kind slikt medicatie (Ritalin) bij ontbijt en heeft dit
vervolgens in één keer tot zich genomen.
Oplossing: Locatie-manager heeft met ouder afgesproken dat er een ontbijt wordt
aangeboden.
Datum: 1-9-2016
Locatie: BSO De Groene Hoek (ruilprocedure UN1EK)
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Klacht: Procedure ruilen feestdagen gewijzigd sinds overdacht locatie naar UN1EK. Ouders zijn
werkzaam bij UN1EK en willen graag dat er een werkgeversregeling wordt getroffen.
Oplossing: Ouders zijn geïnformeerd over de ruilprocedure en geattendeerd op de
tarievenbrochure. Tevens is de webpagina “kosten kinderopvang” aangepast en staan de
voorwaarden ook daar vermeld. Wat betreft de regeling is er contact opgenomen met P&O en
is het onderwerp besproken. Kosten kinderopvang is echter loon in natura en kan niet als
regeling voor medewerkers worden opgenomen.
Datum: 19-9-2016
Locatie: IKC Van Kampen (flexibele opvang)
Klacht: Ouder vernam 2 uur voor sluiten school dat de BSO-opvang niet door kon gaan. Ouder
had een week van tevoren de flexibele opvang aangevraagd i.p.v. 3 weken van tevoren.
Oplossing: ouder heeft een excuusbrief ontvangen. Er is uitgelegd dat de mail met de
aanvraag te laat is opgemerkt door extreme drukte en een minimale bezetting. Ook heeft de
manager van de afdeling aangegeven te willen onderzoeken of het proces zodanig aangepast
kan worden om herhaling te voorkomen.
Datum: 3-11-2016
Locatie: BSO ‘t Balkon
Klacht: Pedagogisch medewerkers zijn vergeten kind fruit en drinken aan te bieden.
Oplossing: Medewerkers hebben herhaaldelijk getracht contact p te nemen met ouders om in
gesprek te gaan. Ouders hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een gesprek en de
naschoolse opvang op te zeggen. De voorschoolse opvang is aangehouden.
Medewerkers hebben afgesproken voortaan:
- de naam van de kinderen wordt op het bord genoteerd wanneer zij gaan buitenspelen;
- iedere 10 minuten het plein te controleren;
- alleen kinderen vanaf groep 3 “zonder toezicht” op het plein te laten spelen;
- bewuster te zijn van hun communicatie naar ouders bij een voorval.
Datum: 22-11-2016
Locatie BSO Polderpoort
Klacht: Ouders zijn ontevreden over het vervoer van hun kind naar BSO De Polderpoort. De
jongen moet regelmatig zo’n 5 tot 20 minuten op het schoolplein wachten op het busje.
Oplossing: De ritten zijn zodanig aangepast dat de bus op tijd bij de school staat te wachten.
Onvoorziene omstandigheden daargelaten.
Datum: 12-01-2017 (8-12-2016)
Locatie: BSO De Groene Hoek (tariefsverhoging en wijziging openingstijden)
Klacht: Ouders van de Groene Hoek zijn het niet eens met de tariefsverhoging door verlenging
van de openingstijden sinds januari 2016.
Oplossing: De tarieven zijn niet teruggedraaid. De wijziging was al een jaar uitgesteld, maar nu
toch gelijk getrokken met de tarieven in de Gemeente Vlaardingen. Ouders waren hier al over
geïnformeerd en het tarief was al per 1 januari 2016 doorgevoerd. OC’s en IKC-raden hebben
daar een akkoord over uitgesproken. Ouders hebben bovendien reeds een jaar gebruik
kunnen maken van de verlengde openingstijden.
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Datum: 8-11-2016
Locatie: BSO Van Kampen (opzegtermijn)
Klacht: Ouder had factuur gekregen over dagen die zij uiteindelijk niet heeft afgenomen. De
opvang was op 2 augustus bevestigd voor 4 augustus.
Oplossing: In de correspondentie is niets terug te vinden over een afmelding. Ook zou de
afmelding erg kort dag geweest zijn. Factuur is gecrediteerd.
Samenvattend kunnen de oorzaken van de klachten worden gezocht in onzorgvuldig
handelen, (mis)communicatie, verwachtingen, wijzigingen in aanbod, beleid en beleving. Bij
(mis)communicatie is er contact opgenomen met de betreffende ouders om de misvatting
recht te zetten, soms heeft dit financiële consequenties gehad.
Een aandachtspunt voor de organisatie is om wijzigingen in beleid of wijzigingen van de
overheid tijdig te communiceren. Wat het vervoer betreft zijn er aanpassingen in de ritten
geweest. Wat betreft de veiligheid zijn de regels aangescherpt. De wijzigingen in aanbod
waren een gevolg van de fusie, en noodzakelijk om door de gehele organisatie heen op
dezelfde manier te kunnen werken. Een ander aandachtspunt voor de organisatie is de
flexibiliteit in te kaderen.
87,5% van de klanten die een klacht indienden is tevreden over de afhandeling van de
klachten. In vergelijking met voorgaand jaar is het aantal klachten toegenomen.
Externe klachten
Er zijn geen klachten ingediend bij de het Klachtenloket Kinderopvang jegens UN1EK
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. UN1EK heeft in februari 2017 van de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen een certificaat ontvangen waarop staat dat de organisatie
in 2016 geschilvrij was. Zie de bijlagen vanaf pagina 9.
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Bijlagen
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