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Wat is een klacht?  

 

Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking.  

Ze komt tot stand als het overleg tussen de ouder en de opvang de ontevredenheid niet 

weggenomen heeft.  Een klacht kan vaak zowel mondeling als schriftelijk geformuleerd 

worden. 

 

Tip:  

De omschrijving hierboven is diegene die Kind & Gezin gebruikt om van een klacht te 

spreken. Die omschrijving maak je best nog concreter voor je eigen opvang. 

→Bespreek in je team wat je als een klacht beschouwt en wat als een opmerking. 

→ Wat doe je met opmerkingen? En wanneer worden die een klacht? 

→ Wanneer is iets ernstig genoeg om als klacht behandeld te worden? Dit wil 

zeggen… wanneer start je een procedure op, bestaande uit onderstaande stappen (zie blz 

2)? 

 

 Waarvoor dient een klachtenprocedure?  

Een klachtenprocedure is een stappenplan voor medewerkers die beschrijft welke stappen er 

gezet worden om klachten te behandelen.  

 

Het doel ervan is het efficiënt en effectief afhandelen van een klacht.   

Het zorgt ook voor betrokkenheid en participatie van gezinnen. 

Klachten zijn een leermoment om je werking bij te sturen. 

 

 

 Wat is een zinvolle klachtenprocedure?  

 

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: 

 

1. Kan je duidelijk aangeven waarover deze procedure gaat en waarover ze niet gaat? Kan 

je in je eigen woorden uitleggen waarom deze procedure dient? Wat beschouw je als een 

klacht? Wat niet? Wat doe je met opmerkingen? 

 

2. Is de procedure duidelijk? Staat er duidelijk in wie wat doet, wanneer en op welke wijze? 

Weet elk personeelslid welke rol ze speelt bij de afhandeling van een klacht? Weet elk 

personeelslid wat er van hem/haar verwacht wordt rond de klachtenprocedure? Is dit ook 

duidelijk voor een nieuw personeelslid of stagiaire? 

 

Tip:  

Een procedure is goed als diegene die de procedure geschreven heeft afwezig is, en men de 

procedure toch goed begrijpt. De beste toetssteen is een nieuwe collega. Die moet via de 

procedure weten wat ie moet doen in geval dit nodig is. Is dit bij jouw klachtenprocedure het 

geval? 
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Waaruit bestaat een klachtenprocedure?  

 

De klachtenprocedure bestaat uit 3 stappen 

 

1. De ontvangstmelding en registratie van de klacht 

2. Het klachtenonderzoek 

3. De schriftelijke communicatie van het resultaat van dit onderzoek (de klacht is 

onduidelijk, gegrond of ongegrond) 

 

Per onderdeel wordt aangegeven 

 Welke acties men neemt (wat doet men? Hoe doet men dit?) 

 Wie verantwoordelijk is voor die actie (wie doet dit?) 

 De termijn waarbinnen dit gebeurt (wanneer doet men dit?) 

 

Om je procedure uit te schrijven kan je het sjabloon uit de digitale leermodule van Kind & 

Gezin gebruiken. Dit sjabloon (2 blz) ziet er zo uit: 
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De drie stappen in detail:  
 

Stap 1: Ontvangstmelding en registratie  

 Klacht indienen: Een gezin heeft beslist om een klacht in te dienen, dit kan zowel 

mondeling als schriftelijk (bijv. via een klachtenkaart, zie bijlage 4). De eerste stap in 

een goede klachtenregeling houdt in dat het gezin op een gemakkelijke en 

eenvoudige manier zijn klacht kan melden. 

 Registratie van de klacht: elke organisator is verplicht klachten te registreren, met 

minimaal de omschrijving van de klacht (zie bijv. bijlage 5 en 6).  

 Ontvangstmelding: In de ontvangstmelding (zie bijlage 2) geef je aan dat je de 

klacht hebt ontvangen en geregistreerd. Je omschrijft de klacht en je geeft aan dat je 

een onderzoek zal uitvoeren en binnen welke termijn je de resultaten zal meedelen. 

 

Stap 2: Onderzoek klacht 

Een klacht wordt bij registratie toegewezen aan iemand die de klacht verder zal 

onderzoeken. Deze persoon gaat op zoek naar de onderliggende oorzaken en zoekt 

relevante informatie op die kan helpen bij het beoordelen van de klacht. Een klacht kan 

beoordeeld worden als: 

 Gegrond: een klacht kan gegrond zijn als er een tekortkoming in de dienstverlening 

naar kinderen en/of gezinnen vastgesteld wordt (vb. een gezin betaald meer dan wat 

er in de schriftelijke overeenkomst werd vastgelegd.) 

 Ongegrond: een klacht is ongegrond als de klacht kan worden ontkracht (vb. er is 

een klacht omdat de opvang gesloten is op een feestdag. De kinderopvang heeft deze 

sluiting op papier en mail bekend gemaakt bij de gezinnen.) 

 Onduidelijk: een klacht is onduidelijk als er geen objectieve elementen zijn om te 

kunnen oordelen of de klacht gegrond is of ongegrond. (vb. een ouder zegt dat ze 

merkt dat een begeleider tegen de kinderen roept. Dit is vaak moeilijk ‘hard’ te 

maken, maar kan wel een signaal zijn om dit aspect meer op te volgen. 

 

Stap 3: Communicatie (zie bijlage 3) 

De klacht werd onderzocht. Nu communiceer je het resultaat van het onderzoek schriftelijk 

aan de klager. Minstens volgende elementen maken deel uit van deze communicatie: 

 Het resultaat van het onderzoek: gegrond, ongegrond of onduidelijk. 

 Argumenten die geleid hebben tot het resultaat. 

 De maatregel die je zal nemen en de termijn van invoering. 

 De mogelijkheid om hierover in overleg te gaan. 

 De mogelijkheid om de klachtendienst van Kind en Gezin te contacteren bij 

ontevredenheid over de manier waarop het onderzoek verlopen is. 
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Enkele voorbeelden van communicatie per stap van de klachtenprocedure:  

 

Stap 1: 

Een voorbeeld van communicatie bij 

ontvangstmelding van een klacht. 

Stap 3: 

Een voorbeeld van schriftelijke communicatie van het 

resultaat van dit onderzoek (de klacht is onduidelijk, 

gegrond of ongegrond). 

 

  
 

 

Tip:  

Een klacht kan ertoe leiden dat het wederzijds vertrouwen zoek is. Ga de klager niet uit de 

weg. Door blijvend in gesprek te gaan, kan je het vertrouwen herstellen. 
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 Wat vraagt de regelgeving nog omtrent de behandeling van klachten?  

1. 

De vermelding van het recht van gezinnen om klachten te uiten.  

Het uiten van klachten gebeurt in eerste instantie bij U als organisator van kinderopvang. 

Als dit niet voldoet kan de klager zich wenden tot de klachtendienst van K&G.  

Dit neemt u op in het huishoudelijk reglement. Daarin vermeld je best  

 Hoe ze een klacht kunnen indienen 

 Bij wie ze een klacht kunnen indienen 

 Hoe je een klacht behandelt en binnen welke termijn 

 Dat je klachten discreet en vertrouwelijk behandelt 

 Dat ze terecht kunnen bij de klachtendienst van Kind & Gezin wanneer men niet 

tevreden is 

 

Een voorbeeld uit een huishoudelijk reglement: 

 

“In onze opvang vinden wij een open dialoog belangrijk. We nodigen je dan ook uit, je 

bedenkingen en ontevredenheden onmiddellijk te bespreken met de begeleiding of de 
verantwoordelijke. Samen wordt er getracht tot een oplossing te komen.  
Als de voorgestelde oplossing je ontevredenheid niet kan wegnemen, kan je klacht indienen. Je 
kan je klacht mondeling of schriftelijk bezorgen aan de begeleiding of aan de 
verantwoordelijke. Je kan hiervoor – niet verplicht – de klachtenkaart gebruiken die bij dit 

huishoudelijk reglement zit. Elke klacht wordt op een efficiente en doeltreffende manier 
geregistreerd, behandeld en beantwoord binnen een termijn van 45 dagen. 
Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop het onderzoek werd gevoerd, dan kan u 
zich wenden tot de klachtendienst van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Dit kan 

via klachtendienst@kindengezin.be of op het nummer 02 533 14 14.” 

 

Tip:  

Je kan de klachtenkaart die je in bijlage vindt toevoegen aan je huishoudelijk reglement. 

 

2. 

Systematische registratie van klachten.  

Hierbij worden minstens de volgende gegevens opgenomen 

- een omschrijving of samenvatting van de klacht 

- het resultaat van de klachtenbehandeling (gegrond, ongegrond of onduidelijk?) 

 

 

Een voorbeeld van systematische registratie (uit digitale module van Kind & Gezin): 

 

 
 

3. 

Vijfjaarlijks evaluatie van de klachtenbehandeling. 

Dit gebeurt onder andere op basis van de systematische registratie van klachten 

mailto:klachtendienst@kindengezin.be
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 Veelgemaakte fouten bij een klachtenprocedure  

 

1. Het is geen procedure (met stappenplan voor medewerkers), maar een mededeling naar 

ouders. 

2. De procedure is te vaag. Het is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. 

3. Het onderscheid tussen een klacht en een opmerking wordt niet gemaakt. Hier is er een  

te informele behandeling (bijv. een klacht wordt opgelost met een gesprek). 

4. De verschillende stappen ontbreken (er is geen schriftelijke ontvangstbevestiging, er is 

geen schriftelijke communicatie achteraf,…) 

5. Bij stap 1 ontbreek vaak een actie omtrent hoe de opvang ouders informeert over waar 

en hoe men klachten kan neerleggen 

6. De klager wordt vaak gelijkgesteld met ouder, terwijl ook anderen een klacht kunnen 

indienen (bijv. een onbekende, een buurtbewoner,…). 

7. De termijn tussen ontvangst van een klacht en het uiteindelijk resultaat is soms 

onrealistisch snel (bijv. men geeft zichzelf 5 dagen om een klacht af te handelen). 

8. Bij termijn wordt vaak ‘asap’ of ‘onmiddellijk’ vermeld. Dit is niet voor elke stap 

realistisch (bijv. een klachtenonderzoek kan men niet onmiddellijk starten). 

 

 

 Extra info  

Meer info over tevredenheid en klachten vind je hier: 

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/ouders/tevredenheid-en-

klachten/ 

 

De digitale module rond omgaan met klachten vind je hier: 

www.kindengezinacademie.be 

  

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/ouders/tevredenheid-en-klachten/
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/ouders/tevredenheid-en-klachten/
http://www.kindengezinacademie.be/
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Bijlage 1: Sjabloon klachtenprocedure (uit digitale module K&G) 
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Bijlage 2: Voorbeeld van modelbrief ontvangst klacht (uit digitale module K&G) 
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Bijlage 3: Voorbeeld van modelbrief communicatie resultaat van de klacht (uit 

digitale module K&G) 
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Bijlage 4: klachtenkaart (uit digitale module K&G) 
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Bijlage 5: Voorbeeld 1 van systematische klachtenregistratie (schriftelijk) 

 
 

Klachtenregistratie 
 

 
Ontvangstmelding:         /   /20 

 
 

Omschrijving van de klacht: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Onderzoek: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Resultaat: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 
 

Klacht is :     Gegrond 
                     Ongegrond 

                     Onduidelijk 
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Bijlage 6: Voorbeeld 2 van systematische klachtenregistratie (digitaal) (uit digitale module K&G) 

 

 


