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Werkinstructie eigendommen van klanten 
 
Doel 
Deze werkinstructie beschrijft de afspraken die binnen SKH gelden om zorgvuldig om te gaan met de 
persoonlijke eigendommen van kinderen en/of hun ouders. Daarmee probeert SKH te voorkomen dat 
persoonlijke eigendommen van ouders en kinderen kwijt raken, beschadigd raken of ongeschikt 
worden voor gebruik.   
 
Uitgangspunt 
SKH is NIET aansprakelijk is voor het zoekraken en / of beschadigen van meegebrachte spullen of 
kleding van kinderen en/ of hun ouders. Dit wordt ook aan de ouders gemeld in de informatieboekjes 
van de verschillende werksoorten.. 
 
SKH neemt wel preventieve maatregelen om zoekraken of beschadiging van een persoonlijk 
eigendom van ouders of kinderen zo veel mogelijk te voorkomen.  
Indien een beschadiging duidelijk verwijtbaar is aan SKH, omdat onderstaande afspraken niet 
uitgevoerd zijn, dan zal SKH de betrokkenen schadeloos stellen. 
 
Werkwijze ter voorkoming van zoekraken, beschadigen of verloren gaan van eigendommen 
kinderen 
1. De pedagogisch medewerker vraagt bij het intakegesprek of ouders de persoonlijke 

eigendommen van het kind willen “merken”.  
2. Aan de ouders wordt gemeld dat kleding vies kan worden, bijvoorbeeld bij het buiten spelen. Zij 

krijgen het verzoek hun kind geen kleding aan te trekken, die echt niet vies mag worden.   
3. Een eigen knuffel of speen is natuurlijk welkom, maar verder wordt het meenemen van eigen 

speelgoed, elektronica of geld ten zeerste afgeraden.  
4. De kapstokken (en waar aanwezig ook de schoenenrekken en luizenzakken) zijn voorzien van 

naam van het kind of een ander persoonlijk label. 
5. Ieder kind heeft een mandje, bakje of lade, voorzien van naam, waar afhankelijk van de leeftijd, 

eigen reservekleding, knuffels e.d. in bewaard worden. De ouders leggen de spullen bij het 
brengen in het eigen mandje en bij het ophalen kunnen de ouders de spullen er zelf weer uithalen. 
Op de peuterspeelzalen wordt doorgaans een rugzakje meegenomen. 

6. De kinderdagverblijfgroepen hebben een opbergsysteem (met naam) voor spenen van de 
kinderen. 

7. Bij knutselactiviteiten, zoals verven, worden schorten gebruikt. 
8. De gebouwen worden jaarlijks middels een Risico Inventarisatie gecontroleerd op veiligheid. Bij 

constatering van scherpe randen, spijkers of dergelijke, waaraan kleding kan beschadigen, wordt 
direct actie ondernomen door de leidinggevende of verantwoordelijke medewerker.  
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