
Heeft u een klacht?
Klachten lossen wij graag samen met u op!

versie 06 l november 2018

De volgorde van de te ondernemen stappen is als volgt:

1. Bespreek de klacht met de betreffende medewerker/locatie (geen oplossing,  

ga naar 2);

2. Bespreek de klacht met de manager (geen oplossing, ga naar 3);

3. Schrijf een klachtenbrief aan de directeur-bestuurder. Dit kan per e-mail naar:  

info@skow.nl of per post naar: Kinderopvang Walcheren, t.a.v. de directie,  

Postbus 7035, 4330 GA Middelburg (geen oplossing, ga naar 4);

4. U kunt - desgewenst - gebruikmaken van het klachtenloket Kinderopvang;  

(www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Hier zal worden geprobeerd de klacht op te 

lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, gericht advies, bemiddeling 

of mediation (geen oplossing, ga naar 5);

5. U kunt een klacht indienen bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Dit doet 

u via de website www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/. 

Eventueel kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen. U dient hiervoor een formulier via 

de bovengenoemde website te downloaden en per post (Postbus 90600, 2509 LP Den 

Haag) te versturen. 

Kinderopvang Walcheren
Postadres: Postbus 7035 | 4330 GA Middelburg 

Bezoekadres: Buitenhove 161 | 4337 HG Middelburg
T 0118 - 61 45 32  E info@skow.nl  

www.kinderopvangwalcheren.nl

/Kinderopvangwalcheren/Kinderopvangwalcheren @KOWtweets



Een goede klachtenregeling
Een klachtenregeling is wettelijk verplicht. Deze folder is een onderdeel van de 

klachtenprocedure van Kinderopvang Walcheren (KOW) en beschrijft de stappen die u kunt 

nemen om uw klacht te bespreken. De volledige klachtenprocedure van Kinderopvang 

Walcheren kunt u opvragen via info@skow.nl of nalezen op de website 

www.kinderopvangwalcheren.nl. 

Klagen mag
Klagen heeft voor veel mensen een negatieve klank. Het uiten van een klacht kan echter juist 

bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. Als organisatie willen we 

graag weten wat er leeft en hoe de opvang van uw kind nog beter kan. Klagen is dus niet ruzie 

zoeken of moeilijkheden maken, maar wensen uiten of durven zeggen wat u vindt.

Waarover kunt u klagen?
U kunt eigenlijk over alles wat KOW voor u doet klagen. Bijvoorbeeld over de verzorging en de 

begeleiding van uw kind(eren), hygiëne, openingstijden, pedagogische aanpak of de ruimten.

Probeer eerst zelf de klacht op te lossen
Probeer bij een klacht eerst het probleem op te lossen op de locatie waar het 

probleem zich voordoet. U kunt de betreffende situatie met de medewerkers op deze 

locatie bespreken. Wanneer u er op locatie niet uitkomt, neem dan contact op met de 

manager van deze locatie. Mocht u ook daarmee geen overeenstemming bereiken, 

dan kunt u uw klacht schriftelijk richten aan de directeur-bestuurder van KOW. 

Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de 

Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang (verder: de Geschillencommissie). 

Voorafgaand aan het indienen van uw klacht bij de Geschillencommissie kunt u - 

desgewenst - gebruikmaken van het klachtenloket Kinderopvang. Hier zal worden 

geprobeerd uw klacht op te lossen met behulp van algemene en procedurele 

informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation.  

 

Het uiten van een klacht kan bijdragen tot het verbeteren
van de kwaliteit van de kinderopvang.


