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Inleiding
Alle Nederlandse gastouderbureaus dienen ouders de kans te geven om een klacht in te dienen en
ouders hebben recht op een inhoudelijke en eerlijke behandeling van de klacht. Dit is geregeld in de
Wet Kinderopvang. Daarnaast dienen gastouderbureaus ook een klachtenregeling te treffen voor
oudercommissies.

Volgens de Wet Kinderopvang dient ieder gastouderbureau de volgende regels in acht te nemen:
•

Het gastouderbureau dient een klachtenregeling te hebben. In de klachtenregeling staat hoe u
een klacht kunt indienen en wat er verder mee gebeurt.

•

Het gastouderbureau brengt de klachtenregeling en wijzigingen daarin op passende wijze
onder de aandacht van ouders.

•

Als er in een jaar klachten bij het gastouderbureau zijn ingediend, stelt het gastouderbureau in
het daaropvolgende jaar een geanonimiseerd klachtenverslag op.

•

Het gastouderbureau stuurt dit klachtenverslag voor 1 juni op naar de toezichthouder en
brengt het op passende wijze onder de aandacht van ouders.

•

Het gastouderbureau is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

In dit verslag kunt u achtereenvolgens lezen hoe de klachtenregeling van 4Kids werkt, hoe de
klachtenregeling wordt gepromoot en hoe de samenstelling van de klachtencommissie is.
Tot slot is een verslag toegevoegd van de behandelde klachten.
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Klachtenregeling 4Kids
4Kids regelt de klachtenafhandeling deels in eigen beheer en deels via een onafhankelijke commissie,
de Geschillencommissie Kinderopvang. 4Kids beschouwt klachten van klanten als een vorm van
advies over de kwaliteit van dienstverlening. Dit betekent dat 4Kids de klacht niet alleen wil
afhandelen en het directe probleem verhelpen, maar ook wil bekijken hoe dergelijke klachten in de
toekomst voorkomen kunnen worden. Op deze manier draagt klachtenbehandeling bij aan verbetering
van de kwaliteit van de kinderopvang.

Procedure klachten ouders
•

Wanneer een ouder ontevreden is over de geboden dienstverlening, een klacht heeft over de
overeenkomst tussen ouder en 4Kids of een klacht heeft over een gedraging van 4Kids of een
bij 4Kids werkzame persoon jegens ouder of kind, zal de ouder zich in eerste instantie kunnen
uiten bij een medewerker van 4Kids. De medewerker probeert de klacht naar behoren op te
lossen.

•

Wanneer de klacht volgens de ouder niet naar behoren is opgelost door één van de
medewerkers van 4Kids, kan de ouder zich schriftelijk richten tot de directie van 4Kids. De
directie zal deze klacht binnen twee weken in behandeling nemen, zorgvuldig onderzoeken en
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken komen tot een schriftelijk en met redenen
omkleed antwoord. Indien maatregelen worden voorgesteld, zullen hier concrete
invoeringstermijnen aan worden gekoppeld. Gedurende de behandeling zal de ouder zoveel
mogelijk op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de behandeling.

•

Wil een ouder zijn of haar klacht neerleggen bij een onafhankelijke commissie, of is er door
4Kids niet tijdig een passende oplossing geboden, dan heeft de ouder het recht zich te
wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. De klacht zal vervolgens overeenkomstig
het klachtenreglement van de betreffende commissie worden behandeld.

De ouder mag zich (voor eigen rekening) laten bijstaan door een raadsman.
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Procedure klachten oudercommissie
•

Wanneer de oudercommissie van 4Kids ontevreden is over een besluit genomen door de
directie van 4Kids, kan zij dit in eerste instantie uiten bij de directie van 4Kids. De directie zal
deze klacht binnen twee weken in behandeling nemen en uiterlijk binnen zes weken komen tot
een antwoord.

•

Wil de oudercommissie haar klacht neerleggen bij een onafhankelijke commissie, of is er door
4Kids niet tijdig een passende oplossing geboden, dan heeft de oudercommissie het recht
zich te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. De klacht zal vervolgens
overeenkomstig het reglement van de betreffende commissie worden behandeld.

De oudercommissie mag zich (voor eigen rekening) laten bijstaan door een raadsman.
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Promotie klachtrecht
4Kids brengt de klachtenregeling op de volgende manieren onder de aandacht:
•

In de algemene leveringsvoorwaarden van 4Kids staat het volgende onder artikel 10: Ouders
kunnen een geschil met 4Kids voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang.

•

De klachtenregeling staat op de persoonlijk pagina van ouders, met daarbij het websiteadres
van de Geschillencommissie Kinderopvang

•

Indien zich een klacht voor heeft gedaan, wordt er een Klachtrechtverslag gepubliceerd op de
website van 4Kids. Hierin staat ook de klachtenprocedure beschreven.
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Samenstelling Geschillencommissie Kinderopvang
Samenstelling Klachtencommissie
De Geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter aangezocht door de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), een lid voorgedragen door BOinK en de
Consumentenbond gezamenlijk en een lid voorgedragen door de Brancheorganisatie Kinderopvang,
Sociaal Werk Nederland en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)
gezamenlijk. Alle leden worden door het bestuur van de Stichting benoemd en zijn volstrekt
onafhankelijk en onpartijdig. Dat een lid wordt voorgedragen, betekent niet dat hij of zij tot taak heeft
het belang van de consument respectievelijk de ondernemer te behartigen.

Klachtenverslag 4Kids 2020

7

Behandelde klacht
In 2020 heeft de Geschillencommissie geen klachten ontvangen. Wij verwijzen hierbij naar de
Geschilvrijbrief op de volgende pagina.

Klachtenverslag 4Kids 2020

8

4Kids B.V.
Postbus 18
8140 AA Heino
Den Haag, 19 mei 2021
Betreft: Geschilvrij verklaring 2020
Geachte heer, mevrouw,
Van harte gefeliciteerd! In 2020 bent u geschilvrij geweest. Hierbij ontvangt u de geschilvrijbrief van De
Geschillencommissie als bewijs.
In 2020 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over uw organisatie(s) en/of
vestigingen. Een mooie prestatie! U kunt deze geschilvrijbrief laten zien aan de GGD toezichthouder.
Uw certificaten
U krijgt binnenkort per vestiging een geschilvrij certificaat. Net als vorig jaar krijgt u deze digitaal, maar dan
anders. Wij gaan u dit aanbieden via het nieuwe Portaal kinderopvang.
Portaal kinderopvang komt er aan!
Het nieuwe Portaal Kinderopvang komt binnen enkele weken beschikbaar. De bij ons bekende contactpersonen
van uw organisatie krijgen hier bericht over. Wij hebben nog een paar weken nodig om dat op orde te maken. U
ontvangt hierover nog apart bericht.
In dit Portaal combineren wij straks de bij ons bekende gegevens met de actuele gegevens over uw locaties in het
landelijk register kinderopvang. Zo hoeft u niet meer uw opvanglocaties aan ons door te geven en weten wij zeker
dat de certificaten voor de opvanglocaties op de juiste naam staan!
In het Portaal treft u straks alles digitaal aan, deze brief in pdf-formaat, het op naam gestelde certificaat voor elke
geschilvrije locatie als pdf, de geschilvrij-pin voor op de website of in de mail en de online banners en een handige
hand-out om u te helpen om de door uw organisatie geleverde kwaliteit digitaal onder de aandacht te brengen.
We zijn trots dat onze samenwerking aan kwaliteit van de kinderopvang heeft geleid tot een mooi resultaat. Wij
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
De Geschillencommissie

