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Inleiding 

Plukkebol kent een procedure voor individuele klachten en een procedure voor klachten van 
de oudercommissie. De procedures en andere relevante zaken aangaande het klachtenrecht 
zijn opgenomen in dit jaarverslag. In 2017 is er door één Plukkebol ouder een beroep 
gedaan op de interne klachtenregeling voor individuele klanten. Deze klacht is in behandeling 
genomen en gegrond verklaard. In 2017 is er geen beroep gedaan op de regeling voor de 
oudercommissie. Dit verslag is opgesteld om te voldoen aan de Wet Klachtrecht Cliënten 
Zorgsector en aan de Wet Kinderopvang. Beide wetten stellen een klachtenjaarverslag 
verplicht. Zowel de GGD als onze oudercommissies ontvangen een exemplaar van dit verslag. 
Voor andere geïnteresseerden is dit verslag in te zien via het openbare deel van onze website.   
 
Mark Siep 
Directeur 
 
Delft, 18 juni 2017 
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De klachtenregeling voor individuele klanten  

Als je als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van jouw kind of de 
dienstverlening van Plukkebol dan horen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam 
om jouw ongenoegens te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: 
de pedagogisch medewerker of het locatiehoofd. Vanzelfsprekend kun je ook bij onze 
directeur Mark Siep terecht om jouw klacht te bespreken. Via info@plukkebol.nl  

Interne klachtenregeling 
Plukkebol Kinderopvang heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne 
klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en 
registreren van klachten van ouders. De volledige procedure vind je op  
www.plukkebol.nl/over-plukkebol/klachten 

Externe klachtenregeling 
Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat 
ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, 
gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang. 
 
De volledige procedure en contactgegevens van het klachtenloket en de geschillencommissie 
vind je op www.plukkebol.nl/over-plukkebol/klachten 

De klachtenregeling voor oudercommissies  
De oudercommissie kan een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen 
aan de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen 
alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld. 
 
De contactgegevens van de geschillencommissie vind je op  www.plukkebol.nl/over-
plukkebol/klachten 

Klachtenregelingen onder de aandacht in 2017 

De klachtenregeling voor individuele klanten is op de volgende manieren onder de aandacht 
gebracht: 

• opgenomen in de huisregels kinderdagverblijf; 
• opgenomen in de huisregels buitenschoolse opvang; 
• via www.plukkebol.nl/over-plukkebol/klachten; 
• via nieuwsbericht op website en nieuwsbrief; 
• als ouders klachten hebben of wij dit vermoeden, wijzen wij hen op de 

klachtenregeling. 
 
De klachtenregeling voor de oudercommissies is bekend bij de voorzitters van de 
oudercommissies. 

Samenstelling geschillencommissie  

Plukkebol is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en deze commissie stelt 
zelf haar commissieleden aan.   

mailto:info@plukkebol.nl
http://www.plukkebol.nl/over-plukkebol/klachten
http://www.plukkebol.nl/over-plukkebol/klachten
http://www.plukkebol.nl/over-plukkebol/klachten
http://www.plukkebol.nl/over-plukkebol/klachten
http://www.plukkebol.nl/over-plukkebol/klachten


 

 
jaarverslag klachtenregelingen 2017  pagina 3 van 4 

 
 

 
Verrichting werkzaamheden geschillencommissie 

Niet van toepassing. Er zijn geen klachten ingediend bij de geschillencommissie in 2017.  

Aantal in- en extern behandelde klachten 

locatie individueel of OC # klachten uitkomst 
individuele klachten Raamstraat KDV 0  
individuele klachten Raamstraat BSO 0  
individuele klachten Raamstraat dependance 
BSO 

0  

individuele klachten Van Embbdenstraat KDV 0  
individuele klachten Rotterdamseweg BSO 1 (intern) Klacht is gegrond verklaard 
OC klachten Raamstraat KDV 0  
OC klachten Raamstraat BSO 0  
OC klachten Raamstraat dependance BSO 0  
OC klachten Van Embdenstraat KDV 0  
OC klachten Rotterdamseweg BSO 0  

Strekking behandelde klachten, uitkomst en genomen maatregelen  

referentie Plukkebol klacht 2017/1 
datum klacht  21 augustus 2017 
klachten functionaris  Mark Siep, directeur  
brief bevestiging ontvangst klacht  1 september 2017 
gesprek consument en 
ondernemer   

5 september 2017 

uitspraak klacht  6 september 2017  
 
 Onderwerp van de klacht 
Ouders hebben aangegeven dat hun kinderen geen producten met koemelk mogen krijgen 
en hebben dit toch gekregen. Het gaat om kipfilet en crackers.   
Standpunt consument  
Kinderen mogen geen producten met koemelk krijgen en consument verwacht maatregelen 
die dit in de toekomst voorkomen.   
Intern onderzoek klacht   
Bij allergieën dienen medewerkers ouders te vragen een allergie registratie formulier in te 
vullen.  Uit onderzoek blijkt dat de registraties in de kinddossiers niet compleet waren. Wel 
was duidelijk dat beide kinderen geen koemelk mochten. Kipfilet stond aangegeven als 
product wat wel gegeten mocht worden. Medewerkers waren in de veronderstelling dat ze 
met een gerust hart kipfilet mochten verstrekken aan de kinderen. Eén van de medewerkers 
heeft echter ontdekt dat er in de kipfilet toch melk is verwerkt. Dit heeft zij direct met ouders 
besproken en vanaf dat moment is er voor de kinderen van de consument speciaal kipfilet 
besteld waar geen melk in verwerkt is. Wat betreft de cracker ging het om een nieuw 
product en hebben de medewerkers verzuimd het etiket goed te bestuderen. De consument 
heeft zelf ontdekt dat deze crackers melk bevatten en heeft dit de medewerkers laten weten. 
Vanaf dat moment worden er andere tussendoortjes aangeboden waarin geen melk 
verwerkt is.  
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Beoordeling klacht door de ondernemer 
De klacht wordt door de ondernemer gegrond verklaard.  

1. Medewerkers hadden ouders actief moeten wijzen op het volledig invullen van het 
allergie registratie formulier. Dit is niet gebeurd.  

2. Medewerkers hadden kipfilet moeten controleren op de aanwezigheid van koemelk. 
Ook al stond kipfilet aangemerkt als veilig.  

3. Medewerkers hadden het nieuwe product (de cracker) moeten controleren op 
aanwezigheid van koemelk. Juist bij een nieuw product is dit van belang.  

Te nemen en genomen maatregelen  
1. Ouders is gevraagd het allergie registratie formulier in te vullen en te verstrekken 

aan de groepen van hun kinderen.  
2. Medewerkers dienen de samenstelling van producten te controleren op 

aanwezigheid van zaken die kinderen niet mogen. Dit in het bijzonder als het om 
nieuwe producten gaat. Deze instructie is reeds gegeven.  

3. Er wordt voor de kinderen van de consument kipfilet besteld zonder koemelk. Deze 
wordt in een apart bakje bewaard in de koelkast. Het bakje is voorzien van een 
sticker met de naam van het kind. Deze instructie is reeds gegeven. 

4. Naar aanleiding van deze klacht zal het beleid rondom allergieën geëvalueerd 
worden en zo nodig worden bijgesteld. Hier is een begin aan gemaakt en dit zal 
eind oktober worden afgerond. 

5. Tijdens het gesprek van de ondernemer met de consument op 5 september worden 
nog aantal wensen geuit door de consument. Hieruit vloeien de volgende acties uit 
voort: in het nieuwe allergie protocol zal er aandacht zijn voor voldoende diversiteit 
in aanbod voor kinderen met een allergie en hoe er rekeningen gehouden zal 
worden met allergieën bij kookactiviteiten in het kinderkookcafé.  Consument wil 
graag meedenken. Plukkebol zal het concept allergie protocol aan ouders 
voorleggen. Hun feedback wordt zeer gewaardeerd.  

Verantwoording en bezwaar  
1. Deze klacht zal geanonimiseerd opgenomen worden in het klachtenjaarverslag van 

de organisatie. Dit is een openbaar verslag dat verstrekt wordt aan de Inspectie 
Kinderopvang, de Oudercommissie en wordt geplaatst op plukkebol.nl  

2. Mocht de consument het niet eens zijn met de uitkomst van de interne procedure 
dan kan deze een beroep doen op de het Klachtenloket Kinderopvang en/of op de 
Geschillencommissie Kinderopvang.  
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