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sKK Inleiding Jaarverslag 2015 

 
De stichting Klachtencommissie Kinderopvang is een zelfstandige organisatie die als doel heeft de 
klachtenregelingen die voortkomen uit de Wet Kinderopvang uit te voeren: 

- De Klachtencommissie (hierna KC) voor de externe klachtbehandeling van individuele ouders 
- De Klachtenkamer (hierna KK) voor de externe behandeling van klachten van oudercommissies 

 
Dit verslag geeft een kort overzicht van de ontwikkelingen in 2015, de werking en samenstelling van de 
commissies en de klachten die in 2015 zijn ontvangen zowel voor de klachtencommissie als de 
klachtenkamer. 
 
 
Strategische ontwikkelingen 

De sKK stopt per 31 december 2015 met haar werkzaamheden. Per 1 januari 2016 is de Wet Kinderopvang 
gewijzigd. Het proces van klacht- en geschilbehandeling voor ouders en oudercommissies zal voor alle 
kinderopvang landelijk door 1 organisatie uitgevoerd worden “de Geschillen Commissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen”.  
De belangrijkste verandering is dat deze organisatie bindende uitspraken kan doen. Aan de 
Geschillencommissie is het “klachtenloket” Kinderopvang en Peuterspeelzalen verbonden. Hier kan men 
voor informatie en advies terecht via telefoonnummer 0900 01877 op werkdagen tussen 9 en 17 uur. 
Alle klachten die tot 31 december 2015 bij de sKK zijn ingediend worden nog afgehandeld. De beide 
websites zijn op de uitspraken na niet meer toegankelijk. De website www.sKKjaarverslagen.nl blijft tot eind 
2016 toegankelijk voor het inzien van de inleidingen en anonieme uitspraken. 
Aan alle houders is in januari 2016 de brief met wel of geen ontvangen klacht over 2015 verzonden via de 
email. Verwacht wordt dat medio 2016 de vereffening van de sKK is afgerond.   
 
 
Organisatie sKK 

Het bestuur van de sKK bestaat uit: 
- Dhr. Mr. W. Zaat, voorzitter 
- Mw. mr. D.T. de Vries, secretaris-penningmeester 
- Mw. L. Versteeg, lid 
- Dhr. R. Vergeer, lid 

 
sKK is een flexibele organisatie die werkt met zelfstandige professionals die hun werkzaamheden op 
declaratiebasis, vanuit huis, uitvoeren. Alleen de werkelijke kosten worden in rekening gebracht en er zijn 
geen huisvestingskosten. De coördinatie (algemene gang van zaken en telefonisch advies) wordt uitgevoerd 
door mw. C. A. Groeneveld en mw. A. van den Dungen. 
 
De uitvoering en begeleiding van het klachttraject ligt in handen van 3 ambtelijk secretarissen: 

- Mw. mr. B.C.J. Notermans 
- Mw. drs. N.J.C. Scholten 
- Dhr. Drs. H. Grachten 

 
 
Werkwijze 

Via het algemene 0900 nummer, dat wordt bemand door de coördinatoren, wordt informatie gegeven aan en 
worden vragen beantwoord van ouders én houders. Het advies en de informatie zijn, waar mogelijk, gericht 
op bemiddeling om formele klachtbehandelingen te voorkomen.  
Als de klager zijn/haar klacht vastgelegd wil zien, volgt het formele klachtproces waarbij partijen op basis 
van schriftelijke hoor en wederhoor en uiteindelijk een hoorzitting hun standpunt kunnen verduidelijken. Op 
basis hiervan doet de commissie of de commissie Klachtenkamer een uitspraak, waarop de organisatie een 
reactie moet geven. Dit proces neemt maximaal 3-4 maanden in beslag. Een commissie is autonoom in het 
geven van een oordeel over de klacht. De uitspraak is niet bindend. 
Wanneer organisaties bezwaar aantekenen tegen een uitspraak van de Klachtencommissie, toetst het 
bestuur van de sKK of procedureel juist gehandeld is; inhoudelijk beroep is niet mogelijk. In 2015 zijn 2 
klachten door organisaties ingediend bij het bestuur. Het bestuur heeft de toetsing uitgevoerd en de klachten 
niet gegrond bevonden.  
 
Het reglement uit 2009 is in 2015 van kracht gebleven. 
 
Samenstelling Klachtencommissies in 2015 

De sKK heeft de beschikking over 31 commissieleden, die op basis van specialistische kennis en affiniteit 
met kinderopvang deelnemen aan de klachtbehandeling. De klachtencommissie wordt samengesteld naar 
gelang de aard van de klacht en de regio waar deze speelt. De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 
leden en minimaal één van hen is jurist. De ambtelijk secretaris werkt ondersteunend voor de commissie.  
 
Samenstelling Klachtenkamer oudercommissie in 2015 

De sKK heeft voor de Klachtenkamer een oud rechter als vaste voorzitter en 2 vaste leden waarvan 
minimaal 1 jurist is. Daarnaast beschikken wij over 3 vaste inval commissieleden. 
 

Audrey
KC
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Voor de professionalisering van alle commissieleden is ook in 2015 een bijeenkomst georganiseerd 
waaraan ook de Zuid Hollandse klachtencommissie (ZcKK) heeft deelgenomen en waarin diverse cases zijn 
uitgediept. 
 
De namen van alle commissieleden en leden Klachtenkamer vindt u in de bijlage. 
 
Aansluitingen bij sKK 

De kosten voor aansluiting bij de sKK zijn in 2015 gehalveerd vergeleken bij voorgaande jaren. Dit met het 
oog op de veranderingen in de Wet en afbouw van de organisatie. 
 
De gegevens van aangesloten organisaties waren vermeld op de website van de sKK: 
www.klachtkinderopvang.nl en www.klachtenkamer.nl.  
 
In onderstaand overzicht treft u de cijfermatige gegevens de aangesloten organisaties: 
 

Aangesloten 
voor 

 afsluiting 2015 begin 2015 2014 

 Houders FTE’s Locaties Houders FTE’s Locaties Houders FTE Locaties 

          

KC+KK 2376 30.940 7469 2336 31421 8294 2222 34023 8085 

Alleen KC   134 646    134 733  153 850  

Alleen KK     42  209     45  311 51  343 

 

Totaal 
 
2552 

 
31.594 

 
7708 

 
2515 

 
32154 

 
8605 

 
2426 

 
34873 

 
8428 

 
Het totaal aantal aangesloten organisaties is in de loop van 2015 weer toegenomen. Wel zijn het aantal fte’s 
en het aantal locaties gedaald. In 2015 hebben wij vooral nieuwe aansluitingen ontvangen van kleine 
organisaties.  
 
Klachten in 2015 voor klachtencommissie voor ouders: 

In 2015 zijn 81 schriftelijke klachtmeldingen ontvangen. Samen met de 15 klachtmeldingen uit het laatste 
deel van 2014 zijn dit 96 klachtmeldingen. Dit heeft geresulteerd in: 

- 27 meldingen: ouders hebben hun melding niet omgezet in een officiële klacht (melding). Redenen 
hiervoor zijn dat ouder de klacht alleen gemeld wil hebben, of dat ouders met de organisatie tot een 
vergelijk zijn gekomen zonder formele (maar soms wel informele) tussenkomst van de sKK. 

- 39 uitspraken: klachten zijn afgehandeld en hebben geleid tot een uitspraak van de 
Klachtencommissie. Hiervan kwamen 11 klachten uit 2014. 

- 13 schikkingen: klachten zijn ingetrokken tijdens de behandeling van de klacht. 
- 17 doorlopende klachten: deze klachtmeldingen uit het laatste kwartaal van 2015 moeten nog 

worden afgehandeld in 2016.  
 
Schematisch overzicht van de klachten: 
 
Verdeling van de klachten naar opvangsoort: 

 Uitspraken 
behandelde 
klachten 

Totaal KDV BSO PSZ GOB 

2013 Klachten 
afgehandeld 

95 38 21 3 33 

 Klachtonderdelen 220 94 54 8 64 

2014 Klachten 
afgehandeld 

45 18 15 5 7 

 Klachtonderdelen 
 

98 47 31 9 11 

2015 Klachten 
afgehandeld 

39 14 6 4 15 

 Klachtonderdelen 
 

72 23 7 7 35 

 
 

http://www.klachtkinderopvang.nl/
http://www.klachtenkamer.nl/
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Verdeling naar uitspraak van de 

Klachtencommissie: 

Uitspraken 
behandelde 
klachtonderdelen 

Totaal KDV BSO PSZ GOB 

Gegrond 37 11 3 3 20 

Ongegrond 31 11 3 4 13 

Geen uitspraak 3  1  2 

Geschikt 1 1    

totaal 72 23 7 7 35 

 
Verdeling van aard klacht naar opvangsoort  

Uitspraken 
behandelde 
klachtonderdelen 

Totaal KDV BSO PSZ GOB 

Financieel 11 1 1  9 

Contract 20 7 3  10 

Veiligheid 10 2 3 3 2 

Communicatie 21 6  4 11 

Kwaliteit 10 7   3 

totaal 72 23 7 7 35 

 
Verdeling uitspraken naar aard van de klacht: 

Klachtonderdelen 
naar onderwerp 

2015 % 2014 % 

Financieel 11 15% 8 8% 

Contract 20 28% 19 19% 

Veiligheid 10 14% 18 18% 

Communicatie 21 29% 29 30% 

Kwaliteit 10 14% 24 24% 

 

 
Verdeling van behandelde klachten naar grootte 
van organisaties: 
 

Aantal FTE 2015 2014 

0-5 fte 44% 38% 

5-10  18% 9% 

10-20 fte 8% 11% 

20-50 fte 10% 16% 

50-100 fte 8% 7% 

100-250 fte  5% 4% 

250-500 fte 3% 4% 

Meer dan 500 fte 5% 11% 

 

 
 
Opvallende zaken: 

- De dalende trend die vorig jaar met betrekking tot klachten werd ingezet, was ook in 2015 te zien.  
Enerzijds is dit gerelateerd aan de verminderde vraag naar kinderopvang. Anderzijds is merkbaar 
dat houders meer investeren in de relatie met ouders en in klachtsituaties soepeler optreden. 

- Net als andere jaren maakt de bejegening in veel gevallen een onderdeel van de klacht uit. Hierin 
is voor houders nog veel te verbeteren. 

- De communicatie en toepassing van het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
zorgt regelmatig voor moeilijkheden.  

- Ook het contract en de voorwaarden daarin was in 2015 veelvuldig onderwerp van klachten. Met 
name het hanteren van de opzegtermijn leverde veel klachten op. 

- De meeste klachten gaan over gastouderbureaus; klachten hadden vooral betrekking op de 
contracten, betalingen, de bemiddelingsrol en de opzegtermijn. 

- De behandelde klachten doen zich vooral voor bij kleine organisaties. Bij de grotere organisaties 
worden klachten eerder via bemiddeling intern opgelost. 

 
 
Alle geanonimiseerde klachten treft u aan op onze website: www.skkjaarverslagen.nl  
 
Klachten Klachtenkamer oudercommissies in 2015: 

In 2015 hebben 3 oudercommissies klachten ingediend tegen 3 houders. 1 klacht is na informatie 
verstrekking door de Klachtenkamer als melding genoteerd. De behandeling van 2 klachten loopt door in 
2016. 
Uit 2014  zijn 2 klachtmeldingen behandeld.  
 
De 2 behandelde klachten betreffen beide het niet gemotiveerd reageren op het prijsadvies, 1x is gegrond 
en 1 x is ongegrond geoordeeld. 
 

 2015 gegrond ongegrond prijsadvies ped.beleid 2014 

Aantal ontvangen klachten 3     8 

Melding 1     3 

Niet ontvankelijk 0     0 

Ingetrokken 0     2 

Behandeld 2   2  4 

Naar 2015/2016 2   2  2 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skkjaarverslagen.nl/
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Bestuur hr. mr. W. Zaat  

  mevr. L.H. Versteeg  

  mevr. mr. D.T. de Vries  

  hr. R. Vergeer  

Ambtelijk mevr. mr. B. Notermans  

secretaris mevr. drs. N. Scholten  

  hr. drs. H. Grachten  

Comm.leden drs. H.J. van Bennekom (Jet) 

Gelderland- mr. A.J. Kattenwinkel (Anke) 

Utrecht mr. M. T.C.J. Nauta-Sluys (Marielle) 

  mr. M. Stroetenga (Marian) 

  mr. H.M. Veenstra (Hilde) 

  K. Penninga (Kitty) 

  

Comm.leden H. Stel (Hans) 

Flevo-Overijssel S.E. Boersma 

  

Comm.leden mr. H.W.V. Rouffaer (Erik) 

N/ Z Holland mr. A.J.M. Zonneveld (Ben) 

Midden-NL mr. S.A.M.F. Sjoukes (Fieke) 

  mr. J. Quakkelaar (Jeroen) 

  mr. M.I.T. Manderfeld (Miranda) 

  mr. M. van Iperen (Marijn) 

  E. Rosemünd (Els) 

  A. de Rek (Anja) 

  mr. M. Sedee (Mariette) 

  

Comm.leden ir. J.N.E. Cortenraede Sjef) 

Z-Brabant, drs. H. Ummels (Harry) 

Limburg A.J.M. van Hoesel (Agnes) 

Zeeland mr. A. den Hoed (Anita) 

  dr. T.E.M.S. de Vries (Dorine) 

  drs T.F. Veldkamp (Tamara) 

  mr. M.E.G.M. D'Agnolo (Monique) 

  drs. E.R.J.M. Gaillard (Liesbeth) 
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Comm.leden mr. E. Willems (Els) 

Noord P. Naaktgeboren (Peter) 

  L. Wiersma (Louise) 

  drs. G. van Diepen (George) 

  mr. C.G.M. van Spanje (Colette) 

  mr. M. Kammenga (Margreet) 

  mr. S.R. van Dijk (Bas) 

  mr. H.M.D. Wildeboer (Harriet 

  

Klachten mr. J.J.H. Bruinsma (Jaap) 

kamer drs. Th. Blom (Theo) 

 mr. S.A.M.F. Sjoukes (Fieke) 

 mr. M. Sedee (Mariette) 

  mr. A.J. Kattenwinkel (Anke) 

 

 


