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Voorwoord 
 
Voor u ligt de klachtenregeling van Kinderopvang Zazou. 
Zazou is een lokale kinderopvangaanbieder met kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 
 
Iedere week biedt Zazou 650 kinderen van nul tot dertien jaar een veilige en vertrouwde 
omgeving waarin kinderen zich welkom voelen omdat zij mogen zijn wie ze zijn. Onze 
pedagogisch medewerkers zijn professionals die het kind uitdagen, stimuleren en begeleiden op 
zijn of haar ontdekkingstocht. 
 
Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert Zazou jaarlijks een verslag van 
de behandelde klachten. Sinds 2011 is de klachtenregeling aangescherpt en is de registratie 
verder geprofessionaliseerd. Het jaarverslag Klachten wordt intern met het managementteam 
besproken en met de Centrale Oudercommissie, het adviesorgaan van ouders van Zazou. 
Tevens wordt het gezonden aan de GGD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.C.W. van Os 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Klachtenregeling Kinderopvang Zazou 
 
Zazou verzorgt professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in speciaal 
daarvoor ingerichte kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties. Voordat de plaatsing 
en begeleiding van de kinderen van start gaat, krijgt de ouder schriftelijke informatie en vindt er 
een intakegesprek op de locatie plaats waarin met ouders/ verzorgers afspraken worden 
gemaakt. In dit verslag zullen we gebruik maken van de term ouder(s). 
 
De wensen en behoeften van de ouder van het kind spelen een belangrijke rol. Ondanks goede 
informatie vooraf en afspraken over wensen, behoeften en regels kunnen zaken anders gaan 
dan ouders verwachten of willen. Zazou wil deze situaties in onderling overleg met ouders zo 
optimaal mogelijk oplossen. De mening van ouders over de dienstverlening staat hierin centraal. 
Zazou beschouwt iedere klacht als een behoefte aan betere afstemming en een advies ter 
verbetering van de dienstverlening. 
 
2. Waarom een klachtenprocedure? 

 
Zazou zet alle mogelijkheden en middelen in om goede kwaliteit kinderopvang te bieden. 
Toch zullen er ouders zijn die ten aanzien van de door Zazou geboden kinderopvang op- en 
aanmerkingen, suggesties, knelpunten, ongenoegens of klachten hebben. Zazou heeft voor 
haar interne klachtenprocedure een klachtenformulier ontwikkeld. Zazou hoopt door dit 
formulier en het gebruik ervan tekortkomingen, vragen en/of knelpunten in een vroeg stadium 
te ontvangen. Ouders krijgen te allen tijde binnen 6 werkdagen een reactie. 
 
Door het gebruik van de interne regeling wil Zazou voorkomen dat een informele klacht 
overgaat in een formele klacht. Hierdoor kan Zazou in een vroegtijdig stadium ingrijpen en 
tevreden klanten behouden. 
 
Zazou geeft er de voorkeur aan om onvrede direct te bespreken en op te lossen tussen de 
betrokkenen. Bijvoorbeeld tussen de ouder en een pedagogisch medewerker of een 
medewerker van de afdeling planning & plaatsing. Lukt dit niet, dan kan de ongewenste situatie 
tot een klacht leiden. Een klacht van een ouder is voor Zazou een uiting van ongenoegen die de 
ouder of het kind heeft over de dienstverlening door een medewerker van Zazou. 
 
In de praktijk kan de klacht over van alles gaan, bijvoorbeeld een verschil van mening over de 
verzorging van een kind, over de plaatsing van een kind, over de wijze waarop een ouder 
bejegend wordt of over het niet nakomen van gemaakte afspraken met ouders. Door een 
heldere procedure vertrouwen we erop dat ouders zich uitgenodigd voelen om hun ongenoegen 
te uiten en  dat, er voldoende gelegenheid is om hun klacht(en) te bespreken en naar 
tevredenheid op te lossen.  
De mening van de klant is per klacht leidend voor de vaststelling van de te doorlopen stappen 
binnen de klachtenprocedure van Zazou. 
 
Een ouder beslist zelf of hij een klacht indient, hij bepaalt zelf de inhoud van de klacht en 
geeft aan of hij tevreden is over de afhandeling. 
 
 
 



3. De interne klachtenregeling 
 
Zazou heeft een procedure voor het omgaan met klachten. Nieuwe en toekomstige klanten 
van Zazou worden via het informatieboekje, de website en het intakegesprek op de hoogte 
gesteld van de interne en de externe klachtenregeling. 
 
Een klacht kan door de ouder mondeling maar ook schriftelijk kenbaar worden gemaakt.  
Het streven is dat een klacht zoveel mogelijk in direct contact tussen de ouder en de 
betrokken medewerker(s), snel en correct tot beider tevredenheid wordt afgehandeld. 
Lukt dit niet dan kan de ouder de klacht neerleggen bij de Leidinggevende van het KDV of BSO, of 
het management van Zazou. 
 
Indien er geen oplossing naar tevredenheid is gevonden, kan de ouder de klacht richten 
aan de directeur. Zazou vindt het belangrijk dat, in gesprekken die de ouder naar aanleiding van 
een klacht heeft, voortdurend geprobeerd wordt een oplossing voor het probleem te vinden. 
Het vertrouwen van betrokken partijen in elkaar dient te worden hersteld. Als uitgangspunt 
geldt dat het bespreken van een klacht op geen enkele wijze de positie van de ouder en de 
dienstverlening aan de ouder nadelig mag beïnvloeden. 
 
4. De externe klachtenregeling 
 
Is een ouder niet tevreden over de oplossing die geboden is door Zazou, dan kan de ouder 
gebruik maken van de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de externe onafhankelijke 
klachtencommissies. Waar de ouder met zijn of haar klacht terecht kan is afhankelijk van 
de aard en inhoud. 
 

 Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK) behandelt 
‘pedagogische’ klachten, klachten over het aanbod, de bejegening of de 
 verzorging van een kind. 
 

 Geschillencommissie Kinderopvang; gericht op ‘zakelijke’ klachten, klachten van 
financiële of contractuele aard. 
 

 Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang – Oudercommissies 
(ZcKK-OC) ; behandelt ‘medezeggenschapsklachten’; klachten van 
Oudercommissies over de wijze waarop een organisatie omgaat met het wettelijk 
bepaalde advies- en instemmingsrecht van ouders in de kinderopvang. 

 
Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang 
 
Zazou is aangesloten bij de Zuid-Hollandse centrale oudercommissie Kinderopvang (ZcKK) voor 
de behandeling van formele klachten van klanten. Zazou is tevens aangesloten bij ZcKK voor 
klachten van oudercommissie. Voor de klachtenprocedures zijn reglementen opgesteld en 
openbaar gemaakt op de website van Zazou. ZcKK is een onafhankelijk onderdeel van JSO 
expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling. De commissieleden zijn op 
verschillende gebieden ter zake kundig. Zo hebben pedagogen, juristen, een mediator en 
managers in de kinderopvang zitting in de commissies. Hierdoor wordt bij elke klacht de 
behandelende commissie zo samengesteld dat de juiste deskundigheid voor die specifieke klacht 



aanwezig is. Meer informatie over ZcKK kunt u vinden op de website van Zazou 
(www.kinderopvangzazou.nl) of u kunt rechtstreeks naar de website van de ZcKK (www.ZcKK.nl) 
 
 
Hoewel een ouder zich wettelijk gezien direct mag wenden tot deze commissies, geeft Zazou er 
de voorkeur aan dat klachten eerst intern met de ouder worden besproken en zo mogelijk 
opgelost. 
 
Geschillencommissie Kinderopvang 
 

Sinds 1 september 2005 kunnen ouders die gebruik maken van dagopvang of buitenschoolse 
opvang zich ook wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Ook bij deze commissie kan 
de ouder een klacht schriftelijk indienen. Voordat de Geschillencommissie een klacht in 
behandeling neemt, wordt nagegaan of de ouder de klacht ook bij Zazou gemeld heeft. De 
Geschillenregeling en de nakominggarantie zijn opgenomen in de tekst van de Algemene 
Voorwaarden voor Kinderopvang, die van toepassing zijn op de opvangovereenkomsten van 
Zazou. 
 
Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang–Oudercommissies (ZcKK-OC) 
 
De ZcKK-OC is een onafhankelijke en deskundige commissie, die speciaal in het leven is geroepen 
om klachten van oudercommissies te behandelen over kinderdagverblijven, buitenschoolse 
opvang, gastouderopvang of peuterspeelzalen. Vanuit de oudercommissie kan een klacht 
ingediend worden indien er tussen de oudercommissie en de houder van de organisatie een 
geschil is gerezen over de toepassing van de aangelegenheden zoals geregeld in artikel 60 lid 1, 2 
en 4 Wet kinderopvang. 
 
5. Geheimhouding 
 
Vanzelfsprekend worden klachten zorgvuldig behandeld. Alle betrokkenen bij de 
behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht. Stukken of gegevens die niet 
door een andere partij ingezien kunnen worden, worden niet bij de behandeling en 
oordeelsvorming betrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderopvangzazou.nl/
http://www.zckk.nl/

