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Inleiding 

 
Dit is het beleidsplan veiligheid en gezondheid van Sport-BSO Flekss. Met behulp van dit 
veiligheid- en gezondheidsbeleid wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij hier werken en welke 
protocollen wij hebben. Het doel van dit plan is dat alle kinderen en betrokken in een zo 
veilig mogelijke omgeving werkzaam zijn. Onze pedagogisch coach is samen met de 
houder (Diego Theunissen) verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering. Ook 
hebben alle locatieleiders wekelijks overleg met als doel dit veiligheid- en 
gezondheidsplan zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen binnen de gehele 
organisatie. 

 

Het beleid blijft continu in ontwikkeling en wordt daarom meerdere keren per jaar herzien 
indien dit nodig wordt geacht. Door middel van wekelijkse overleggen en vele 
vergaderingen die op iedere locatie binnen Sport-BSO Flekss worden gehouden, zorgen 
wij ervoor dat zoveel mogelijk mensen binnen de organisatie zich verantwoordelijk voelen 
voor dit beleid. 

 
Ook zijn er meerdere medewerkers werkzaam binnen Flekss die (bijna) dagelijks alle 
locaties controleren. Tijdens deze controle controleren zij of de ruimtes schoon zijn. Of de 
materialen veilig zijn en of de kinderen zonder gevaar kunnen spelen in de ruimtes. 
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De locatie 

Sport-BSO Flekss – Kerkwerve gaat op 1 mei 2022 officieel de deuren openen. Wij huren 
hier een ruimte van Surplus met een oppervlakte van circa 90m2 verdeeld over een 
keuken een speelruimte. 

 

De keuken: Wij hebben hier de beschikking over een eigen keuken van circa 20m2. De 
keuken heeft een ingebouwde koelkast en vaatwasser. In deze keuken hebben wij 2 
tafels met 16 stoelen. Ook is er de keuken een nooduitgang. 

 
De speelruimte: Deze is circa 70m2 en is ingedeeld met een bankstel met TV-hoek met 
bankstel. Een arcade basketbal. Een tafel met stoelen. 4 op een rij spel, air hockey-tafel 
en een kast met spelmateriaal. Een arcade-gamekast. Wij hebben de speelruimte 
uitdagend ingespeeld zodat kinderen buiten de sport- en spelactiviteiten zichzelf op een 
zelfstandige manier kunnen vermaken. 

 
De toiletten: Wij gebruiken gezamenlijke toiletten. Als kinderen naar de WC moeten 
geven ze dit door aan een pedagogisch medewerker. Als je het gebouw van Surplus 
vanuit de speelruimte binnenloopt, bevinden de wc’s zich direct aan de linkerkant 

 

De buitenruimte: Wij hebben hier niet de beschikking over een eigen buitenruimte. Wij 
spelen buiten op steenworpafstand bij het openbare speeltuintje. 

 
De gymzaal: Aan de overkant van de weg is een grote gymzaal die wij regelmatig gaan 
huren om te sporten en te spelen. Dit kunnen wij huren via de gemeente van Etten-Leur 

 
Vervoer: Wij hebben hier de beschikking over een Stint waar wij 10 kinderen mee 
kunnen vervoeren. Alle medewerkers hebben een certificaat waarmee zij de stint mogen 
besturen. 

 

Groepsgrootte: 
Vanaf mei 2022 zullen wij op locatie ‘Kerkwerve’ opvang bieden aan maximaal 10 
kinderen in 1 groep. De leeftijd van de kinderen in deze groep varieert van 4 t/m 13 jaar. 
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Hoofdstuk 1. Het beleid 

 
1.1 In de praktijk 

Dagelijks organiseren onze medewerkers sport- en spelactiviteiten en is er daarnaast 
voldoende ruimte voor vrij spelen. Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen zich veilig 
voelen en op hun gemak zijn bij ons op de BSO. Ook krijgen de kinderen dagelijks 
gezonde voeding zoals fruit en water aangeboden. Hiermee hopen wij bij te dragen aan 
een gezonde lifestyle waar de basis wordt gelegd voor een gezonde ontwikkeling van het 
kind. 

 
1.2. Missie 

Sport-BSO Flekss heeft de missie om kinderen via sport en spel, de normen en waarden 
van de maatschappij bij te brengen. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind centraal 
en zal ieder kind afzonderlijk stappen kunnen maken, zowel fysiek als mentaal. Alle 
kinderen zullen de beginselen van een gezonde levensstijl aangeleerd krijgen. Door sport 
en spel in combinatie met gezonde voeding zal het zelfvertrouwen en de sociale 
vaardigheden van ieder kind grote stappen voorwaarts maken. 

 

1.3 Visie 

Sport-BSO Flekss streeft ernaar om kinderen (meer) weerbaarder te maken tegen de 
maatschappij. Door middel van sport en spel kunnen de kinderen veel succes-ervaringen 
op doen, welke zij in het dagelijks leven kunnen voortzetten. Door meer zelfvertrouwen 
en basiskennis van verschillende normen en waarden zullen de kinderen beter begrijpen 
hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en hierdoor ook 
succesvol kunnen zijn in hun verdere leven. 

 

Sport-BSO Flekss streeft naar een ultieme verhouding tussen sport en opvoeding. Door 
elkaar te respecteren, veel in beweging te zijn en het aanleren van normen en waarden 
binnen en buiten de sport, zullen de kinderen beter voor elkaar gaan zorgen omdat ze 
zichzelf beter zullen gaan voelen. Techniek en computers zullen de komende jaren 
steeds belangrijker worden. Dit zorgt voor een vermindering aan beweging en sociaal 
contact. Door vroeg in de levens van kinderen het sporten aan te leren en gezond eten 
aan te bieden zorgt Sport-BSO Flekss voor een goede start voor ieder kind. 

 
1.4 Doelen 

Onze medewerkers hebben een belangrijke taak, om kinderen voor te bereiden op hun 
toekomst. De volgende doelen vinden wij belangrijk: 

 
- Kinderen afschermen tegen grote risico’s 
- Omgaan met kleinere risico’s 
- Werken met gekwalificeerde en gemotiveerde PM’ers 
- Personeel uitdagen zichzelf verder te ontwikkelen 
- Tijdens vastgesteld teamoverleg in gesprek blijven met elkaar 
- Communicatie met externe instanties over ons te voeren beleid 
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Hoofdstuk 2. Risico’s (Plan van aanpak) 
 

2.1 Omgang met kleine risico’s 

Bij onze buitenschoolse opvang willen wij kinderen een leuke en zo veilige mogelijke opvang 
bieden. Hierbij willen wij de kans op ongelukken zo klein mogelijk houden. Als we kinderen 
te veel beschermen is dat ook niet voor de ontwikkeling van het kind. Wij beschermen de 
kinderen tegen grote risico’s maar willen kinderen ook zo veel als mogelijk zelf laten 
ontdekken. Een blauwe plek of schaafwond kan altijd gebeuren als kinderen aan het spelen 
en ravotten zijn, maar dit is ook geen probleem voor de ontwikkeling van het kind. 

 
- Het heeft een positieve invloed op de fysieke gezondheid, kinderen worden er 

harder van 
- Het zorgt ervoor dat kinderen weerbaarder worden en leren voor zichzelf op te 

komen 
- Het vergroot het doorzettingsvermogen en de sociale vaardigheden van het kind 

 

Daarom hebben wij geen problemen met deze kleine risico’s tijdens het buiten spelen of 
bijvoorbeeld in de gymzaal. Deze hebben slechts kleine gevolgen voor alle kinderen binnen 
Sport-BSO Flekss. Wel hebben wij afspraken gemaakt om de kans op ongelukken zo klein 
mogelijk te houden. 

 

- Het wassen van de handen voor het fruit eten en als je naar de wc bent geweest 

- Niezen zo veel als mogelijk in de ellenboog en niet in je hand 

- Als een kind ‘stop-houd op’ zegt, dan moet je direct stoppen waar je mee bezig 

bent, omdat het ander kind dat niet prettig vindt. 

 

2.2 Maatregelen voor grote risico’s 

Wij treffen alle mogelijke voorbereidingen om de kans op grote risico’s zo klein mogelijk te 
houden. Verder leren we de kinderen weerbaarder te maken en omgaan met kleine risico’s. 

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s ingeschaald als grote 

risico's: 
 
2.2.1 Fysieke veiligheid 

- Kinderen mogen niet zonder toezicht van het terrein af 
- Kinderen spelen ten alle tijden onder toezicht van een pedagogisch medewerker 
- Kinderen dienen op de juiste manier om te gaan met het spelmateriaal 
- Indien kinderen niet goed om gaan met toestellen, legt een pedagogisch 

medewerker uit hoe dit wel moet, en wat de eventuele gevaren zijn 
 

2.2.2 Verstikking 
De medewerkers maken het fruit klaar en zorgen er ten alle tijden voor dat er geen 
mesjes of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van de kinderen ligt. Met de kinderen zijn 
afspraken gemaakt over het eten van fruit. Er wordt alleen aan tafel gegeten en kinderen 
krijgen 2 stukken fruit per middag. De medewerkers snijden het fruit in kleine stukjes 
waardoor de kans op verstikking minimaal is. 

 

Indien er verstikking plaatsvindt, dan beoordeelt de medewerker ter plekke of het een 
lichte verstikking betreft of een ernstige verstikking. Bij een lichte verstikking stimuleert 
de medewerker om het kind veel te laten hoesten. Bij een ernstige verstikking belt de 
medewerker direct het noodnummer 112 en volgt de instructies. 
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2.2.3 Vergiftiging 
- Schoonmaakspullen en andere gevaarlijke spullen liggen nooit in de omgeving van 

kinderen of op plaatsen waar kinderen bij kunnen 
- In de toiletten gebruiken wij geen chloor en deze worden pas na werktijd 

schoongemaakt 
- De medewerkers leggen hun persoonlijke eigendommen op plaatsen waar 

kinderen niet bij kunnen komen. Indien dit niet mogelijk is, word duidelijk aan de 
kinderen verteld, dat het niet de bedoeling is dat zij aan deze spullen komen 

 
Wat moet een medewerker doen als er vergiftiging heeft plaatsgevonden? 

- Blijf rustig. 
- Neem telefonisch contact op met een huisarts. Indien deze niet te bereiken is, bel 

je een apotheker of een huisartsenpost, bij ernstige vergiftigingsverschijnselen bel 
je 112. 

- Het volgende is belangrijk om te melden bij het bellen van hulpdiensten. 
1. De naam van het product. 
2. De geschatte hoeveelheid 
3. Hoe lang geleden het kind het heeft ingenomen. 
4. Welke symptomen zijn er. 
5. Hoe oud is het kind. 

- Vervolgens volg je de instructies van de hulpdiensten. 

 

2.2.4 Verbranding 
- Kinderen mogen alleen in de keuken komen, als zij hiervoor toestemming hebben 

gekregen van een medewerker 
- Het is niet toegestaan om op de groep warme dranken te drinken 
- Op warme zomerdagen spelen kinderen zo veel als mogelijk in de schaduw 
- Op alle locaties van BSO Flekss zorgen wij voor voldoende zonnebrand. Sommige 

kinderen nemen hun eigen zonnebrand mee omdat ze er allergisch voor kunnen zijn 
 
Wat te doen bij verbranding? 
- Koel direct 10-20 minuten met lauw water. 
- Trek direct de kleding uit van het kind in de buurt van de brandwond. 
- Als de brandwond groter is dan de halve hand van het kind, bel je een huisarts. 

 
2.2.5 Verdrinking 
Wij gaan alleen naar het zwembad met kinderen die in het bezit zijn van een 
zwemdiploma. Onder normale omstandigheden is de kind-ratio 1 op 10. Als wij naar het 
zwembad gaan is de kind-ratio minimaal 1 op 8 zodat wij meer toezicht hebben op de 
kinderen. 
Indien wij met water gaan spelen, gebeurt dit altijd onder toezicht van pedagogisch 
medewerkers. 

 

Wat te doen bij verdrinking? 
Als een kind niet meer ademt, dan doe je het volgende: 

1. Laat een ander 112 bellen. 
2. Geef 5 beademingen. 
3. Start reanimatie. 
4. Volg de instructies van de meldkamer. 

 
 
 
 
Plan van aanpak 

Bij Flekss zijn er onderhoudsmedewerkers actief, die ervoor dat alle locatie veilig zijn voor 
de kinderen. Deze medewerkers werken met een app: Trello. Regio-leiders controleren 
wekelijks de locaties op onveiligheden en de onderhoudsmedewerkers zorgen ervoor dat 
deze zaken binnen 14 dagen worden opgelost.  
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2.3 Gebruik schoolplein/speeltuin 

Kinderen mogen vaak vrij spelen op het buitenterrein of een speeltuin in de buurt van de 
BSO. Indien wij naar een plek gaan waar ook andere kinderen uit de buurt spelen, dragen 
wij altijd rode-BSO hesjes. Zodat de pedagogisch medewerkers de kinderen sneller 
kunnen herkennen. 

 

2.4 Huisregels binnen de BSO 

Indien wij intern in een school zitten, dan maken wij ook altijd gebruik van de spullen van 
de school. Het is heel belangrijk dat wij zorgvuldig met deze spullen omgaan en alles 
weer terugleggen op de plek waar wij deze vandaan hebben gehaald. Kinderen mogen 
binnen niet rennen (met uitzondering van de gymzaal). Ook dienen de kinderen alles op 
te ruimen waar ze mee spelen. Dit doen wij om kinderen zelfstandiger te maken en voor 
te bereiden op de toekomst. 

 

2.5 Sociale veiligheid 

Wij treffen alle mogelijke voorbereidingen om het voor iedereen zo veilig mogelijk te 
maken. Zowel voor de kinderen als de medewerkers van Sport-BSO Flekss. Hiervoor 
hebben wij een aantal regels en afspraken opgesteld: 
- Er zijn huisregels opgesteld die terug te vinden zijn op www.flekss.nl 

- Tijdens alle vergaderingen bespreken wij dit onderwerp met alle medewerkers en 
vrijwilligers. 

- Wij bespreken regelmatig de meldcode kindermishandeling met het team. Iedereen is 
op de hoogte van de stappen. In het pedagogisch beleidsplan is dit uitgebreider 
beschreven. 

- Iedere medewerker moet voor aanvang van werkzaamheden in bezit zijn van een 
VOG en die moet gekoppeld zijn in het personenregisterkinderopvang.nl. Ook moet 
iedere medewerker die minimaal 30 minuten per week, aanwezig is op een BSO, in 
het bezit zijn van een VOG. Denk hierbij aan chauffeurs, huishoudelijk medewerkers, 
vrijwilligers en pedagogisch medewerkers. 

 

2.5.1 Vermissing 
- Wij werken met de App: KOVnet. Iedere medewerker meldt kinderen aan en af zodat 

iedereen weet welke kinderen aanwezig zijn. 
- Meerdere keren per dag worden er tellingen uitgevoerd door de medewerkers. 
- Met kinderen zijn duidelijke afspraken gemaakt dat zij het moeten aangeven als ze 

even naar de WC gaan of naar een andere plek. 
 
Wat te doen als er daadwerkelijk een vermissing plaatsvindt? 
- Zoek eerst op plekken in de nabije omgeving waar het kind gevaar zou kunenn 

oplopen. Denk aan parkeerplaatsen, verkeerswegen, water etc. 
- Is het kind niet gevonden dan neem je direct contact op met het serviceteam. Het 

serviceteam informeert direct de politie en de ouders van het kind. 
- Ondertussen gaan de medewerkers verder zoeken op locatie en gaat navraag doen bij 

buurtbewoneers. 
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2.5.2 Ophalen van kinderen 
Ouders geven bij de intake aan welke personen hun kinderen mogen ophalen, dit kunnen 
wij allemaal terugvinden in de app KOVnet waar iedere medewerker de inloggegevens van 
heeft. 
Er vindt veel contact (app/telefoon/mail) plaats tussen de ouders en BSO-Flekss. 
Indien iemand een kind komt ophalen die niet bekend is bij de medewerkers en niet op de 
lijst staan, word er altijd eerst contact opgenomen met de ouder om te controleren of dit 
wel de bedoeling is. 

 

Hoofdstuk 3. Gezondheid op de opvang 
 
3.1 Binnenmilieu 

- Wij zorgen ervoor dat er regelmatig deuren en ramen open zijn voor een goede 

ventilatie. 

- Ongezonde voeding is niet toegestaan (met uitzondering van vakanties op speciale 

gelegenheden) 

- Het is verboden om in en rondom de school te roken of alcohol te nuttigen 

 
3.2 Buitenmilieu 

- Kinderen tijdens warme zomerdagen zo veel als mogelijk in de schaduw laten spelen. 

- Kinderen goed insmeren met zonnebrandcrèmes 

- Als het buiten koud is, kinderen altijd met een jas buiten laten spelen 

 

3.3 Ziektekiemen 

- Materialen worden regelmatig schoongemaakt 

- Wij wassen regelmatig onze handen met water en zeep 

- Medewerkers leren de kinderen goede hygiëneregels aan zoals niet in je 
neuspeuteren, handen wassen na het spelen en voor het fruit eten 

- Toedienen van geneesmiddelen gebeurt uitsluitend na schriftelijke vastlegging van 
ouder(s) 

 

 

Hoofdstuk 4. Ongevallen registratie 

 
Wij werken met een ongevallenregistratieformulier. Hiermee houden wij alle ongevallen 
bij. Als er vaak ongelukken gebeuren door bepaalde activiteiten. Dan gaan wij in overleg 
om te bespreken of wij deze activiteiten moeten afschaffen of verminderen. Als er op de 
locatie zich een ongeluk voordoet dan moeten de medewerkers het volgende doen: 

 

- Invullen van het formulier en het plaatsen in de locatie-map van de Doelen 

- De locatiemanager wordt z.s.m. geïnformeerd 

- In geval van ernstig ongeval en bezoeken van huisarts, eerstehulppost of ziekenhuis 
wordt een kopie van het ongevallenregistratieformulier ingeleverd. Voordat een 
medewerker met het kind naar een huisarts wil rijden wordt er eerst contact 
opgenomen met het serviceteam van Sport-BSO Flekss 
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Hoofdstuk 5. Grensoverschrijdend gedrag 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan grote gevolgen 
hebben, en daarom nemen wij maatregelen om de kans op grensoverschrijdends gedrag 
zo klein mogelijk te houden: 

 
- Tijdens teamoverleg en uitjes wordt over het onderwerp gesproken om een open 

cultuur te creëren binnen het team. Diego houdt regelmatig gesprekjes met alle 
medewerkers om te peilen of medewerkers er tegenaan lopen of ergens mee zitten. 

- De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd en tevens 
besteedt de pedagogisch coach hier voldoende aandacht aan. 

- In het pedagogisch beleidsplan duiken wij hier dieper op in. 
 
Ook geven onze medewerkers duidelijk aan bij kinderen wat wel en niet mag. 
Bijvoorbeeld dat je bepaalde lichaamsdelen van jezelf aan niemand anders mag laten 
zien. Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is, dat ze het duidelijk moeten 
aangeven als ze bepaalde gedrag van een ander kind niet prettig vinden. Dit doen ze 
door hard en duidelijk te zeggen/roepen. “Stop! Houd op!” 

 
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen: 

 
- Iedereen binnen Sport-BSO Flekss heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG- 

verklaring) en staan ingeschreven inhet personenregister kinderopvang. 
- We werken waar dat mogelijk is met een vier-ogen-beleid en met een achterwacht 

van 15 minuten. 
- Medewerkers spreken elkaar aan als ze het gedrag van andere medewerkers niet als 

prettig ervaren. 
- Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden, als een kind een ander 

kind mishandelt.Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden 
Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling 
wordt vermoed. De pedagogisch coach is hiervoor het eerste aanspreekpunt en ook is 
Diego Theunissen (eigenaar) altijd voor iedereen aanspreekbaar. 

Medewerkers kennen de meldcode en volgen de stappen als zij een vermoede hebben 

van kindermishandeling. 
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Hoofdstuk 6. Toezicht 

 
6.1 Het vier-ogen-principe 

Bij een BSO is het niet verplicht om het vier-ogen-principe uit te voeren. In 9 van de 10 
situaties zijn er altijd minimaal 2 medewerkers aanwezig op de groep. Als er minder dan 
10 kinderen op een groep aanwezig zijn en een pedagogisch medewerker in haar eentje 
op de groep mag staan, dan proberen wij daar altijd een stagiaire of een huishoudelijk 
medewerkster bij te zetten. Diego Theunissen rijdt tijdens de middagen regelmatig langs 
zo veel mogelijk BSO’s om te kijken of alles vlekkeloos verloopt. Op het moment dat er 
een medewerker alleen op de groep staat, is hij ook langer op deze locatie aanwezig op 
de medewerker te ondersteunen daar waar het nodig is. 

 
6.2 Achterwacht 

Een achterwacht is in de volgende situatie nodig: op het moment is er 1 PM’er op de 
locatie en er doet zich een noodgeval voor. Diego of een andere leidinggevende, is in 
noodsituaties altijd binnen 15 minuten aanwezig op de groep als dit nodig is. Onze BSO’s 
liggen allemaal dicht bij elkaar dus iedere locatie is binnen 15 minuten aan te rijden. 

 

6.3 BKR 

De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio is: 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

• 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 7 jaar. 

• 1 beroepskracht per 12 aanwezige kinderen in de leeftijd van 7 jaar tot 13 jaar. 

• In de categorie van 4 tot 13 jaar mag 1 beroepskracht tot en met 11 kinderen 

opvangen. 

 
Bij twijfel kun je altijd de volgende website raadplegen om exact te weten hoe groot de 
groepen mogen zijn https://1ratio.nl/bkr 

 
6.4 Afwijken van BKR. 

De drie-uursregeling houdt in dat er tijdens minimaal 10 uur aaneengesloten 
kinderopvang (vrije dagen en vakantie), maximaal drie uur per dag afgeweken mag 
worden van de beroepskracht-kindratio. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. 
Tijdens deze tijd kunnen er minder pedagogisch medewerkers ingezet worden. 
Voorwaarde is wel dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio 
vereiste aantal medewerkers wordt ingezet. 

 
Bij de buitenschoolse opvang betekent dit dat er tijdens schoolweken ten hoogste een 
half uur per dag minder beroepskrachten ingezet kunnen worden dan volgens de 
beroepskracht-kindratio vereist is. Minstens de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio. 

 
In het rooster registreert de BSO de werktijden van de pedagogisch medewerkers, dit 
rooster is inzichtelijk op de locatie. Als de opvang de hele dag beslaat (bijvoorbeeld 
tijdens vakantieopvang), dan geldt de 3 uursregeling, zoals hierboven genoemd. 

 

We hebben gekeken wanneer het verantwoord is om eventueel af te wijken van de BKR. 
Normaal staat er 1 werknemer op 10 kinderen. Vaak zitten we tussen de 15 - 25 kinderen 
= 3 medewerkers. Het komt vaak voor dat er dan 2 medewerkers over blijven met de 
kinderen en 1 medewerker de kinderen van diverse scholen ophaalt. 
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Hoofdstuk 7. EHBO 

Elke pedagogische medewerker heeft een geldig kinder-EHBO certificaat. Een aantal 
medewerkers hebben ook BHV behaald. Zodra wij een nieuwe medewerker aannemen en 
als deze medewerker geen kinder-EHBO heeft, plannen wij direct voor deze persoon een 
cursus in. Er is altijd mimimaal een pedagogisch medewerker op de groep aanwezig met 
kinder-EHBO. 

 

Hoofdstuk 8. Communicatie 

 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen- en buiten Sport-BSO Flekss, snel en 
gemakkelijk terecht kunnen voor al hun vragen, opmerkingen en klachten. Speciaal 
hiervoor hebben wij een serviceteam opgericht die dagelijks van 07:00 tot 19:00 
aanwezig is om voor iedereen klaar te staan. 

 

Dit team is bereikbaar op de volgende manieren 
Telefoon: 06-25236572 
Mail: service@flekss.nl 
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