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Klachtenverslag van SKSG over 2019 

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft in 2019 geen formele 
klachten van ouders over SKSG ontvangen.  
 
Er zijn over het jaar 2019 zestien officiële klachten ingediend bij SKSG. Officiële klachten 

zijn altijd aan de directie gericht. De klachten worden jaarlijks in een klachtendossier bij 

de GGD aangeleverd. 

Alle klachten zijn in behandeling genomen door de manager kindcentrum of directeur kinderopvang en hebben 

allen geleid tot verbetering van onze dienstverlening. 

Veertien van de zestien ouders waren na afhandeling van de klacht tevreden. Twee ouders hebben de opvang 

opgezegd.   

In 6 gevallen betreft het een klacht van ouders over een BSO-locatie. 8 klachten van ouders van een 

kinderdagverblijf. Er zijn 2 klachten ingediend over stafafdelingen van SKSG (klantadvies (1), financiën (1). 

Met betrekking tot de klachten op de BSO gaat het om:  

- Voorval tijdens het spelen  

- Wachtlijst die op de locatie is 

- Samenvoegen van groepen op woensdag en vrijdag 

- Onjuiste communicatie over extra activiteiten 

- Botsing op straat 

- Pedagogisch medewerkers op de groep 

Naar aanleiding van de klachten worden goede afspraken met de ouders en de pedagogisch medewerkers 

gemaakt en praktische oplossingen aangereikt.  

Met betrekking tot de klachten op het kinderdagverblijf gaat het om: 

- Sluiting van de locatie 

- Communicatie op locatie en ruilmogelijkheden 

- Plaatsing van foto in de krant terwijl daar geen toestemming voor was 

- Hygiëne op de locatie (3 verschillende locaties) 

- Ouder vind dat de manager van locatie onvoldoende communiceert  

- Onvrede over het aanbod en groepssamenstelling 

 

In de meeste gevallen is er door de manager van de locatie per mail of telefonisch contact geweest met de 

klant en heeft dit tot een tevreden klant geleid.  

De directeur kinderopvang heeft bij twee klachten contact gehad met de betreffende ouders. Beide hebben 

geleid tot tevredenheid van de klant.  
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Er zijn 2 uitingen van ontevredenheid over stafafdelingen.  

De aard van deze klachten zijn: 

- Ontevredenheid over de communicatie. Er waren meerdere dingen niet 

goed gegaan bij deze klant 

- Een data-lek waarbij per abuis 250 mailadressen openbaar verzonden zijn.  

Al deze klachten zijn naar tevredenheid per mail opgelost door de betreffende verantwoordelijke.  

We danken de ouders voor hun bijdrage aan een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.  

 

Mirjam van der Scheer 

Proces- en Kwaliteitsmanager SKSG  

 

 

 

 

 

 

 


