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Samen op weg naar Samensturing

Ons 35-jarig bestaan hebben we dit jaar uitgebreid gevierd met de kinderen en medewerkers. Voor 

iedereen feestelijke activiteiten en een presentje. Zo vierden wij dat wij in al die jaren een gezonde 

organisatie neergezet hebben met oog voor de ontwikkeling van kinderen en kwaliteit. Dit in een 

goede samenwerking met ouders, medewerkers, scholen en andere samenwerkingspartners. 

Deze kwaliteit komt ook tot uiting in de groei van het aantal kinderen en de groei van de omzet van 

Kinderopvang Huizen. Bewijs dat we op de goede weg zijn, maar er is altijd ruimte voor verbetering. 

Dit blijkt ook uit onze Quickscan tevredenheidonderzoek onder klanten en medewerkers van  

afgelopen jaar.

Voor mij als directeur-bestuurder en voor de managers stond 2019 in het teken van leren loslaten 

richting Samensturing. Wij  zijn gestart met het herformuleren van onze beleidstukken naar heldere 

kaders voor medewerkers, met meer ruimte voor eigen inbreng en zeggenschap. Spannend, maar 

mooi om te zien dat het de medewerkers goed doet. We blijven ontwikkelen… zelfs na 35 jaar…

In dit jaarverslag nemen wij u per kwartaal mee op onze weg richting Samensturing en leest u hoe 

wij de focus leggen op ruimte voor ontwikkeling. Waarbij de rol van alle medewerkers onuitwisbaar 

is. Het was een goed jaar met mooie resultaten. Bij deze dank ik dan ook met trots alle medewerkers 

voor hun inzet. De Raad van Toezicht, de (Centrale) Oudercommissie(s) en de Ondernemingsraad 

voor hun positief kritische blik, waardoor wij ons blijven ontwikkelen. En bedank ik alle ouders voor 

het in ons gestelde vertrouwen.

Louise Klaver - Claassens

Directeur-bestuurder

Voorwoord:  
Samen op weg naar Samensturing
2019 was een spannend jaar voor de organisatie en ook voor mijzelf. Met de implementatie  

van een nieuwe organisatiestructuur geef ik zelf aan minder mensen direct leiding. Hierdoor  

heb ik meer tijd gekregen om mij te richten op de lange termijn visie en de ontwikkeling van de 

kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast bestond Kinderopvang Huizen 35 jaar!

“Hoe kunnen we de dienstverlening nog verder verbeteren voor kinderen en ouders?” Een vraag-

stuk wat mij altijd bezighoudt. Tijdens deze zoektocht kwam ik in aanraking met de organisatie 

Saminc, de grondlegger van de organisatiefilosofie ‘Samensturing’.

Samensturing is een organisatiecultuurverandering die uitgaat van gezamenlijk werken vanuit  

een collectief doel. Waarbij er een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen alle medewerkers  

en er gewerkt wordt vanuit gelijkwaardigheid. Bovendien, en dat vind ik heel belangrijk, met meer 

beslisruimte en zeggenschap voor de medewerkers over het uitvoeren van de werkzaamheden,  

binnen gestelde kaders. Met als uiteindelijk resultaat, een hogere kwaliteit van onze dienstverlening, 

die aansluit op de wensen en behoeften van de kinderen en ouders, door een hogere medewerkers- 

tevredenheid.

In februari zijn we met het managersteam gestart met een opleidingstraject vanuit Saminc.  

Wij hebben kennis opgedaan over de verschillende fasen van deze organisatiecultuurverandering 

en hebben gezamenlijk ons collectieve doel geformuleerd (de waarde die wij toevoegen aan  

kinderen, ouders en medewerkers):

“ Wij bieden ruimte voor ontwikkeling  

aan kinderen, ouders en medewerkers” 

Dit collectieve doel vormt de basis voor álles wat wij gezamenlijk binnen Kinderopvang Huizen 

doen. 

De medewerkers hebben tijdens de studiedag in het najaar op ludieke wijze de eerste kennismaking 

met Samensturing gehad. In 2020 beginnen de vervolgbijeenkomsten met de teams.
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Een goede basis

Kwartaal 1: Een goede basis
Aanvang 2019; van start met de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur, die de basis 

vormt van onze organisatie. Hierin staan kind en ouder centraal en wordt er gedacht vanuit de 

pedagogisch medewerkers. Verdere speerpunten in dit kwartaal zijn voortgang van de restyling 

van locaties en plannen maken voor ons 35-jarig jubileum!

IMPLEMENTATIE NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR
In het directieverslag van 2018 beschreven we het al uitgebreid, dat we door de groei en ontwikke-

ling die wij als organisatie doormaken behoefte hebben aan een andere organisatiestructuur. 

Na het invullen van diverse vacatures voorkomend uit de nieuwe organisatiestructuur, zijn we 

hiermee op 1 maart van start gegaan. Deze verandering heeft onder meer als voordeel dat we een  

platte en wendbare organisatie behouden, met meer tijd en ruimte voor de directeur-bestuurder 

voor de lange termijn visie en ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien is er 

specialistische inzet door middel van de Pedagogisch beleidsmedewerker en Pedagogisch coach.

FOCUS OP ONTWIKKELING EN KWALITEIT
Door middel van de inzet van een Pedagogisch beleidsmedewerker en Pedagogisch coach,  

training van de medewerkers op de nieuwe Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en 

actualiseren pedagogisch beleid.

 

Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
Vanaf januari 2019 is een aantal extra maatregelen vanuit de Wet Innovatie Kwaliteit voortvarend 

door Kinderopvang Huizen ingevoerd. Nog even op een rijtje: 

•  Wijziging beroepskracht-kind-ratio voor baby’s gaat omlaag van 4 naar 3 nul-jarigen  

per pedagogisch medewerker.

•  Wijziging beroepskracht-kind-ratio voor buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 7 jaar  

gaat omhoog van 10 naar 12 kinderen per pedagogisch medewerker. Bij groepen met kinderen 

van 4 tot en met 12 jaar geldt er een BKR van 11 kinderen per pedagogisch medewerker.

• Starten met Pedagogisch beleidsmedeweker en Pedagogisch coach. 

Nieuw Beleid Ontwikkelen & Beoordelen
Met ons Beleid Ontwikkelen & Beoordelen dagen wij medewerkers uit om actief na te denken en actie 

te ondernemen op hun ontwikkeling. Met de ontwikkeling en professionalisering van onze medewer-

kers, ontwikkelt de organisatie zich en wordt nog meer bijgedragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Ontwikkeling door Persoonlijke ontwikkelplan en scholing

Aan de hand van een Persoonlijk ontwikkelplan bepaalt een medewerker zelf welke ontwikkeldoe-

len hij/zij zichzelf stelt het komende jaar. Hiermee wordt meer bewustzijn en verantwoordelijkheid 

neergelegd bij medewerkers voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Ons scholingsplan met alle opleidingen die wij intern aanbieden, biedt hierbij een leidraad.  

Denk aan Uk & Puk, Knap lastig en Oog voor interactie trainingen. 

Dit heeft ertoe geleid dat veel medewerkers afgelopen jaar een aanvullende training hebben 

gevolgd. Bijvoorbeeld de TOS training: “Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis bij kinderen 

en hoe ga je hiermee om?” Tevens krijgen medewerkers regelmatig de mogelijkheid om een extra 

congres, training of informatieve bijeenkomst bij te wonen. 

Nieuwe meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Ieder kind verdient het om op te groeien in een veilige omgeving. Als kinderopvangorganisatie  

dragen wij hieraan bij, maar wij hebben ook een signalerende functie in vermoedens van een  

onveilige omgeving. Tijdens een informatieavond voor alle pedagogisch medewerkers is de nieuwe 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling besproken. Het belang hiervan is opnieuw  

onder de aandacht gebracht en er is geoefend met het herkennen van signalen en het uitoefenen 

van de stappen. 

Onze Pedagogisch beleidsmedewerker 

De primaire taak voor onze Pedagogisch beleidsmedewerker was afgelopen jaar het herzien 

van ons pedagogisch beleid en de locatiewerkplannen. Door uitvoerig onderzoek door mid-

del van gesprekken met diverse medewerkers en observaties van het pedagogisch handelen 

op de groep, is het bestaande beleid aangescherpt en verduidelijkt. Bovendien is het peda-

gogisch beleid nu gesplitst naar opvangsoort. Dus een versie voor het kinderdagverblijf, een 

voor de peuteropvang en een voor de buitenschoolse opvang. In 2020 wordt het herziene 

pedagogisch beleid geïmplementeerd.

Start pedagogisch coach
Onze pedagogisch coach ondersteunt medewerkers bij het omgaan met en het stimuleren 

van kinderen in hun ontwikkeling. 

De coaching richt zich op twee pijlers: 

1.  Pedagogisch vakmanschap: interactievaardigheden, kennis van de ontwikkelings- 

gebieden van kinderen en van bijpassend pedagogisch handelen.

2. Persoonlijk vakmanschap, zoals beroepshouding en competenties. 

Jesca Dalmeijer (Pedagogisch coach) aan het woord:

“Er is overal een hele fijne sfeer en ik zie duidelijk dat de kinderen gestimuleerd worden,  

met oprechte aandacht. Bij vragen of problemen kan ik de medewerkers echt ondersteunen.”
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Een goede basis

ONZE ORGANISATIE IN BEWEGING
In 2018 is de aanzet gedaan tot de ontvlechting van Kinderopvang Huizen en Versa Welzijn op de 

peuterarrangementen. Gevolg hiervan is dat wij afscheid hebben genomen van een aantal peuter-

opvang locaties en in 2019 met de andere locaties individueel verder zijn gegaan.

Peuteropvang ’t Houtwurmpje  
gestart in nieuwe locatie
Als gevolg van de ontvlechting met Versa 

Welzijn is peuteropvang ’t Houtwurmpje 

verhuisd naar een nieuwe locatie in het 

Holleblok. De ruimte vormt een combinatie-

groep voor zowel de peuters als de jongste 

groep van bso Marriekolf. Veel nieuwe ouders 

hebben zich aangemeld. We zijn trots op de 

mooie natuurlijke aangelegde tuin, waar de 

peuters heerlijk kunnen buitenspelen.

Samenwerking met basisschool PCB Rehoboth in Huizen
In samenwerking met PCB Rehoboth Huizen zijn we in januari in de school gestart met peuter- 

opvang ’t Luistervinkje. Dit is de zevende peuteropvang in of aangrenzend aan een school, zodat  

er een doorgaande ontwikkelingslijn ontstaat van peuter naar kleuter op de basisschool.

Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor een buitenschoolse opvang in deze school ‘De Botter’. 

Echter door te weinig aanmeldingen hebben we de opening hiervan tijdelijk on hold gezet.

Zichtbaarheid van Oudercommissies vergroten
Naar aanleiding van het klanttevredenheidonderzoek najaar 2018, waaruit bleek dat er een lage  

tevredenheid was over de zichtbaarheid vanuit de Oudercommissies, is er in overleg met de  

Centrale Oudercommissie een plan opgesteld om dit te verbeteren.

De volgende initiatieven zijn opgepakt om de zichtbaarheid te vergroten:

a  Op elke locatie komt een duidelijke poster met foto’s en contactgegevens van de leden  

van de OC;

a  In het Ouderportaal komt per locatie een informatiepagina van de OC, waar handige 

informatie, agenda’s en notulen van de OC’s met ouders gedeeld worden;

a Gebruikmaken van een format voor werving van nieuwe leden;

a  Voor de onderlinge communicatie tussen de OC-leden en de COC is er een  

online platform ontwikkeld van waaruit leden met elkaar kunnen communiceren  

en documenten kunnen delen. Uiteraard afgescheiden per vestiging.

Inspelen op de 1e onderwijsstaking
Op vrijdag 15 maart vond er een landelijke staking plaats van leden uit de onderwijssector.  

Deze staking was de afsluiting van een week lang actie voeren. 

Als kinderopvangorganisatie is het onze visie om ouders waar het kan te ontzorgen en zodoende 

hebben wij onze buitenschoolse opvang locaties voor de gehele dag geopend. Zo konden ouders 

gewoon aan het werk en hadden de kinderen een plezierige dag op hun vertrouwde opvang.

Verhuizing Dr. Maria Montessorischool
Het pand van de dr. Maria Montessorischool wordt vanaf maart 2019 tot en met de zomervakantie 

2020 gerenoveerd. Tijdens deze periode is de school gehuisvest in de oude Mytylschool aan de 

Crailoseweg in Huizen. Dit betekent voor onze buitenschoolse opvang locaties die kinderen van 

deze school opvangen, dat zij de kinderen verder heen en weer moeten vervoeren. Een logistieke 

uitdaging die is opgepakt, door middel van een extra autobus die is aangeschaft om in dit vervoer  

te voorzien.

Raad van Toezicht weer op volle sterkte 
Ook zijn we het jaar van start gegaan met het verwelkomen van een nieuw lid in de Raad van  

Toezicht. Caroline Keeman is toegetreden en is vanuit haar rijke ervaring met Business Development 

een waardevolle toevoeging aan de Raad. Caroline is in januari 2019 gestart als lid van de Raad van 

Toezicht.

 

Aanwezig tijdens de Peutermarkt in de bibliotheek van Huizen. Zo informeren wij  

ouders uit de doelgroep over ons aanbod en creëren we zichtbaarheid.
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Een goede basis

RESTYLING VAN ONZE LOCATIES
Een gezonde, veilige en hygiënische omgeving bieden aan de kinderen is voor ons van groot  

belang. In dat kader is een Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld. Aan de hand hiervan worden er 

elk jaar grote en kleine onderhoudsprojecten gedaan.

Nieuwe vloeren kinderdagverblijf Koelemoes
In de Kerstvakantie 2018-2019 zijn de vloeren bij Kinderdagverblijf Koelemoes volledig vervangen. 

Vanwege de indeling van het pand was dit project alleen mogelijk, indien het gehele pand leeg 

was. Daarom is besloten om kdv Koelemoes tijdens deze vakantie twee dagen te sluiten. Zo kon het 

vervangen van de vloeren in één keer plaatsvinden en ondervonden de kinderen en ouders hier het 

minste last van. 

Proefopstelling nieuw meubilair
Op basis van een wensen- en eisenlijst vanuit de organisatie zijn er nieuwe meubels ontwikkeld. Een 

proefopstelling bestaande uit hoge en lage tafels, banken, krukjes en nieuwe medewerkers-stoelen 

is in februari geplaatst op drie locaties: kdv Toethoorn, bso Toevlucht en po ’t Houtwurmpje. Zo 

werd het meubilair in de praktijk getest en kon ervaren worden of het ook daadwerkelijk aan de 

wensen en eisen voldeed. Naar aanleiding van de pilot in de praktijk zijn aanpassingen op de  

meubels doorgevoerd.

 

KINDEROPVANG HUIZEN BESTAAT 35 JAAR
Een heugelijk feit waar wij afgelopen jaar bij hebben stil gestaan met zowel  

de ouders, kinderen als medewerkers. 

De oorsprong
In 1984 startte een aantal opvang behoevende ouders een werkgroep op  

‘Kinderdagverblijf Huizen’. Echte pioniers, aangezien het in die tijdgeest nog  

niet echt geaccepteerd werd dat je als moeder ging werken. De deuren van het  

eerste kinderdagverblijf Kasselemai werden geopend achter het voormalige  

zwembad De Bun. 

De eerste jaren gingen niet zonder slag of stoot, maar er volgde gelukkig een stijgende lijn.

In 1991 werd de eerste buitenschoolse opvang Marriekolf geopend. Nu 35 jaar, en heel wat schom-

melingen later, bestaat onze organisatie uit 19 locaties verspreid over Huizen en Blaricum Bijvanck:

• 2 kinderdagverblijven

• 7 peuteropvang locaties

• 10 buitenschoolse opvang locaties

In dit kwartaal zijn we van start gegaan met het voorbereiden van diverse activiteiten voor kinderen 

en medewerkers om dit jubileum te vieren.

 

De kinderen van kdv Koelemoes leven zich  

lekker uit op de oude, lege vloeren

Een prachtig eindresultaat!
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De eerste fase naar Samensturing

Kwartaal 2:  
De eerste fase naar Samensturing
Na een enerverend eerste kwartaal, staat het tweede kwartaal in het teken van de eerste stappen 

richting de organisatiecultuurverandering ‘Samensturing’. Het managers team start met een op-

leidingstraject. Op de groepen merken we echt een toename van de werkdruk als gevolg van de 

toegenomen vraag. Arbeidsmarktcommunicatie staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst.

FOCUS OP ONTWIKKELING EN KWALITEIT
Alle Teammanagers, Unitmanagers en de directeur-bestuurder zijn met een opleidingstraject  

‘Samen op weg naar Samensturing’ gestart. Ook is er een start gemaakt met het herschrijven van 

ons pedagogisch beleidsplan.

Samen op weg naar Samensturing
Een organisatie waarin eenieder werkt vanuit hetzelfde collectieve doel, vanuit gelijkwaardigheid en 

vanuit eigen talenten en kwaliteiten. Met uiteindelijk resultaat een verhoging van de kwaliteit van de 

dienstverlening en van de medewerkerstevredenheid. 

Een utopie? Volgens Rianca Evers van Saminc, de grondlegger van Samensturing, niet. Geïnspireerd 

door haar boek en lezingen, zijn wij gestart met het opleidingstraject. 

Ons collectieve doel

Tijdens een van onze eerste sessies is er gebrainstormd over onze organisatie en welke waarde wij 

bieden aan kinderen, ouders en ook onze medewerkers.  

Gezamenlijk kwamen wij tot het volgende collectieve doel:

Met dit collectieve doel, krijgt de aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers ook een 

welverdiende plek. Dit collectieve doel vormt de basis voor het herformuleren van de visie en álles 

wat wij gezamenlijk, binnen Kinderopvang Huizen doen.

Kennisfestival met de managers
In lijn met het ontwikkeltraject waar de managers in zaten en ook in het kader van teambuilding,  

is het gehele managersteam samen met de directeur in juni naar het Kennisfestival in Deventer  

geweest. Tijdens dit festival hebben we verschillende inspirerende sessies bijgewoond, met als  

overkoepelend thema ‘innovatief organiseren’. 

ONZE ORGANISATIE IN BEWEGING
Om kinderen, ouders en medewerkers de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen is er veel  

aandacht voor ontwikkelmethode’s, het activiteitenaanbod en trainingen. Ook stonden we  

afgelopen jaar voor de uitdaging van een krappe arbeidsmarkt.

De spel- en leermethode Uk & Puk
Op onze kdv’s en peuteropvang locaties werken wij met de methode Uk & Puk ter ondersteuning 

van de pedagogisch medewerkers bij de ontwikkeling van kinderen. De voorbereiding richting de 

basisschool en het ontwikkelen van vaardigheden vormen hierin belangrijke pijlers.

Aan de hand van zeven aansprekende thema’s verspreid over het jaar werd er aandacht aan verschil-

lende vaardigheden besteed. Ouders werden door middel van leuke werkboekjes en nieuwsbrieven 

geïnformeerd en betrokken. Op de locaties kwamen de thema’s echt tot leven kwam voor de kinde-

ren door diverse aankleding.

In 2019 hebben elf extra medewerkers na een interne training van 12 bijeenkomsten hun Uk & Puk 

certificaat in ontvangst mogen nemen. Ook hebben 65 medewerkers hun hercertificering behaald 

waarin de aandacht lag op ontwikkelingsgericht werken.

“ Wij bieden ruimte voor ontwikkeling  

aan kinderen, ouders en medewerkers”
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De eerste fase naar Samensturing

Onze activiteiten thema’s op de buitenschoolse opvang
Op de bso’s bieden de pedagogisch medewerkers activiteiten aan op vier thema’s:

1. Kunst & Cultuur

2. Theater & Muziek

3. Sport & Spel

4. Natuur & Techniek

Alle bso medewerkers hebben één van deze thema’s als eigen specialiteit gekozen en zijn intern 

opgeleid om uitdagende en ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden. Afgelopen jaar zijn de 

medewerkers verder getraind op hun gekozen thema. En is het beleid geëvalueerd en herschreven 

in kaders in de geest van Samensturing.

EHBO-cursus voor ouders van het kinderdagverblijf en de peuteropvang
In juni is er een EHBO-cursusavond georganiseerd, die ouders tegen een gereduceerd tarief konden 

volgen. Tijdens deze avond werden de meest voorkomende ongelukken bij kinderen besproken en 

werd geoefend in hoe dan te handelen. 

De avond was een groot succes en volledig volgeboekt. Vandaar dat er is besloten om in 2020 extra 

avonden te organiseren en dan ook voor de ouders van de buitenschoolse opvang.

Een krappe arbeidsmarkt en toch vacatures vervullen
Dat de arbeidsmarkt is aangetrokken en de vraag naar kinderopvang is toegenomen, was in 2019 

duidelijk merkbaar. Mooi voor de vraag, maar de keerzijde hiervan was dat het aanbod van goed-

geschoolde, professionele pedagogisch medewerkers steeds schaarser wordt. Om onze vacatures 

toch ingevuld te krijgen, hebben wij onze arbeidsmarktwerving geïntensiveerd. Hierbij is gebruik 

gemaakt van diverse kanalen: 

• De traditionele kanalen als vacaturebanken, wervingsbureau’s en onze eigen online kanalen;

• Extra inzet van een wervingsbureau voor specialistische functies, denk aan de sportbegeleider; 

• Extra communicatie via regiobladen en tijdschriften;

•  Een wervingsactie onder medewerkers en ouders waarbij er € 75,– dinertegoed verdiend kon  

worden bij het aanbrengen van een nieuwe medewerker; 

•  Grote inzet van Beroeps Begeleidende Leerweg stagiaires. Stagiaires die wij opleiden tot  

professionele pedagogisch medewerkers die bij ons aan het werk kunnen. 

 

Toegenomen vraag, vollere groepen 
Met de toegenomen vraag lopen sommige locaties/groepen aardig vol en ontstaan er wachtlijsten. 

Dit is om meerdere redenen vervelend:

•  Door de volle groepen kunnen wij ouders minder flexibiliteit bieden in het ruilen van dagen  

of het aanvragen van een extra dag.

•  Tevens ontstaan er wachtlijsten voor sommige locaties/groepen waardoor kinderen niet  

geplaatst kunnen worden. Dit geldt zelfs in sommige gevallen voor broertjes en zusjes. 

•  De volle groepen zorgen ook voor een hogere werkdruk. Niet alleen  door het aantal kinderen 

maar ook door alle door de wet ingegeven administratie.

Dit jaar ook Peuter 4 Daagse
Vanuit de medewerkers van de peuteropvang ontstond het idee om dit jaar, in de week van de 

Avond4Daagse, ook met de peuters iedere dag een rondje te lopen. Enerzijds om hiermee het  

belang van bewegen extra onder de aandacht te brengen en anderzijds vanuit de doorgaande lijn 

met de basisschool.

 

Bakker Kruimer toernooi 

Elk jaar wordt er bij voetbalvereniging s.v. 

Huizen een schoolvoetbal toernooi georgani-

seerd voor de laagste groepen. Een succesvol 

evenement waar een hoop jonge kinderen, 

ouders, broertjes en zusjes op af komen.  

Ieder jaar zijn wij met een informatiestand 

aanwezig en zorgen we voor een leuke  

activiteit voor de kinderen die moeten  

wachten of komen kijken. 

Elke peuter die meeliep kreeg natuur-

lijk ook een mooie medaille cadeau!
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De eerste fase naar Samensturing

Kwartaal 3: Een collectief doel  
en gezamenlijke visie
Een van de pijlers van Samensturing is dat je als organisatie werkt vanuit een gezamenlijk  

collectief doel en visie. Het collectieve doel is vorig kwartaal geformuleerd. Dit kwartaal  

onderzoeken we of de visie nog past bij Samensturing en ons collectieve doel. Samen met  

de managers is de visie daarop geherformuleerd. 

FOCUS OP ONTWIKKELING EN KWALITEIT
Met de herformulering van onze visie en ook met de start van de projectgroep Gezonde voeding. 

Herformuleren van onze visie
Vanuit het collectieve doel “Wij bieden ruimte bieden voor ontwikkeling aan kinderen, ouders en  

medewerkers” is de visie geherformuleerd:

Een sprankelende organisatie waar iedereen 

het naar zijn zin heeft, kinderen, ouders en medewerkers.

Ieder kind heeft een fantastische tijd met ruimte 

om te ontdekken en zich met veel plezier te ontwikkelen.

Dat doen we samen met ouders, die we ruimte bieden 

om met een goed gevoel gezin en werk te kunnen combineren.

En met onze medewerkers die ruimte krijgen voor initiatief, 

eigenheid en ontwikkeling.

Een verrijking voor iedereen.

De kernwaarden die daar voor ons bij horen zijn:

• Ontwikkelingsgericht

• Enthousiaste betrokkenheid

• Gedeelde verantwoordelijkheid 

(Her)formuleren van de eerste kaders met het managersteam

Samensturing is erop gericht om medewerkers meer zeggenschap en beslisruimte te geven.  

Geen top-down beleid, maar werken met maximaal 5 á 6 heldere kaders. In dit kwartaal zijn we  

gestart met kaders voor de Goede Daden actie en het activiteitenbeleid thema’s BSO. 

RESTYLING VAN ONZE LOCATIES
Ook dit kwartaal is er doorgepakt met de restyling. 

Nieuwe vloeren bij sport bso Jump In
In het gebouw van sport bso Jump In zijn de vloeren geheel vervangen. Fijn dat dit grotendeels in het 

weekend kon plaatsvinden, zodat kinderen en ouders hier zo weinig mogelijk last van ondervonden. 

Vloeren bso Kremmerd en peuteropvang ’t Morsje vernieuwd
In de meivakantie stonden de locaties bso Kremmerd en peuteropvang ‘t Morsje op de planning 

voor nieuwe vloeren. Deze locaties bevinden zich beiden in een vleugel van De Flevoschool en  

konden door de indeling van het pand alleen tegelijkertijd vervangen worden. De complete locatie 

ging daarom een aantal dagen dicht.

De kinderen van de bso werden in de vakantie opgevangen op andere locaties. De peuters van  

’t Morsje die deze week opvang nodig hadden, konden bij peuteropvang ’t Houtwurmpje terecht.

Kinderopvang Huizen bestaat 35 jaar
Jaarlijks organiseren wij diverse uitjes en momenten van samenzijn voor alle medewerkers. Eén van 

de tradities is het jaarlijkse organisatie-uitje. Vaak een actief uitje, om elkaar in een ontspannen sfeer 

te ontmoeten, beter te leren kennen en vooral veel lol te hebben.

Dit jaar stond het uitje in het teken van ons 35-jarig bestaan. Dus een iets luxer uitje!

Gezamenlijk met de bus gingen zo’n 75 medewerkers richting Utrecht om daar, door middel van een 

kookworkshop, gezamenlijk een 3-gangen diner te bereiden. 

Het eten was verrukkelijk, de sfeer gezellig en de medewerkers TOP!

 

Ook bij bso Kremmerd en peuter- 

opvang ‘t Morsje is het resultaat 

een heerlijke nieuwe, frisse vloer.
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Een collectief doel en gezamelijke visie

Projectgroep Gezonde voeding
Dit jaar is er onder leiding van een Coach Gezonde Kinderopvang een projectgroep gestart  

‘gezonde voeding’. Deze projectgroep, bestaande uit medewerkers uit verschillende disciplines,  

is gestart met het herzien van ons voedingsbeleid. 

In eerste instantie is gekeken in hoeverre ons voedingsbeleid aansluit of afwijkt van de richtlijnen 

van het voedingscentrum. Vervolgens is er een voorstel gedaan voor een nieuwe voedingslijst met 

gezonde producten. 

De volgende stap is het vastleggen van de  

kaders voor de medewerkers. De intentie is om  

de overstap naar het nieuwe voedingsbeleid  

in de loop van 2020 te maken.

 

Pilot warm eten op kinderdagverblijf Koelemoes

Eind 2018 is op kdv Koelemoes een pilot gestart met warm eten tussen de middag. Verantwoorde, 

(waar mogelijk) biologische en kindgerichte warme maaltijden, waarbij rekening gehouden wordt 

met de leeftijdsopbouw van de kinderen. 

Afgelopen jaar is deze pilot geëvalueerd en besloten om deze service te behouden op kdv  

Koelemoes. 

Belangrijke voordelen van warme maaltijden zijn onder meer dat kinderen vertrouwd raken met  

verschillende smaken en structuren van voeding en zien eten, doet eten; kinderen zijn eerder  

geneigd meer te proeven als zij het anderen zien doen.

Inzet expertise bij Peuterspeelzaal Blaricum
Medio 2019 heeft het bestuur van Peuterspeelzaal Blaricum een beroep op ons gedaan voor de 

ondersteuning in een aantal disciplines:

•  Zo is onze Pedagogisch beleidsmedewerker gestart met een inventarisatie van het  

pedagogisch beleidsplan en huidige protocollen.

•  Het Beleid Veiligheid en Gezondheid is herzien en het protocol vaccineren en het  

scholingsplan zijn opgesteld.

•  De Pedagogische coach is aangevangen met het coachen van de pedagogisch medewerkers  

van psz Blaricum;

•  En onze Unitmanager Personeel en Organisatie & Ontwikkeling heeft de peuterspeelzaal  

geadviseerd over andere aspecten als de Wet AVG en diverse personeelszaken.

ONZE ORGANISATIE IN BEWEGING
Door de zomervakantie is het 3e kwartaal traditiegetrouw relatief rustig. Wel zijn we aanwezig op 

een van de grootste evenementen in Huizen: De Huizerdag!

RESTYLING VAN ONZE LOCATIES
Ook qua restyling een rustigere periode. Wel een make-over bij bso De Brug.

Nieuw meubilair buitenschoolse  
opvang De Brug
De ruimtes van buitenschoolse opvang De Brug 

in de Van der Brugghenschool worden gedeeld  

met de school zelf. Door gebrek aan opslag- 

ruimte in de school, werden er soms materialen 

in de opvangruimtes geplaatst, die daar niet 

thuis horen. 

Daarom zijn er verrijdbare kasten en kasten-

wanden geplaatst. Deze worden gebruikt voor 

opslag en kunnen tevens ingezet worden om 

speciale speelhoeken te creëren. 

Activiteit op het Oude Raadsplein tijdens de Huizerdag

Elk jaar zijn wij aanwezig op de Huizerdag met een informatiestand voor geïnteresseerde 

ouders en potentiële medewerkers. Een uitgelezen moment om bij zo’n 60.000 bezoekers 

zichtbaarheid en naamsbekendheid te genereren. 

Dit jaar kregen wij de gelegenheid om op 

het centrale plein een leuke kinderactiviteit 

te organiseren. Met grote en kleine bamboe-

stokken en elastieken konden kinderen  

naar eigen fantasie een kunstwerk, hut  

of wat je maar kon bedenken bouwen.  

Een activiteit waarmee je aanspraak maakt  

op het oplossendvermogen van een kind,  

de samenwerkingsvaardigheden en de  

eigen fantasie en creativiteit.
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Een collectief doel en gezamelijke visie

KINDEROPVANG HUIZEN BESTAAT 35 JAAR
In het 3e kwartaal zijn we van start gegaan met diverse festiviteiten voor alle kinderen van onze  

opvang in het kader van ons 35-jarig bestaan. Hieronder een impressie van de festiviteiten. 

Feestweek kinderdagverblijven en peuteropvang locaties
Voor de kdv’s en de peuteropvang is er in de week voorafgaand aan de zomervakantie een leuk 

programma georganiseerd. Op de locaties zijn er door de pedagogisch medewerkers in deze week 

leuke, feestelijke activiteiten verzorgd en konden de kinderen en ouders diverse workshops volgen. 

Bovendien kregen alle kinderen tot 4 jaar een tamboerijn cadeau!

Buitenschoolse opvang locaties
In de 1e week van de zomervakantie is er voor alle bso’s, op locatie, een uitgebreid feestprogramma 

georganiseerd in diverse thema’s: Circus, Wild Westen of Ruimtevaart. Elke locatie ontving een  

themakist rondom het betreffende thema, met ideeën en materiaal voor leuke activiteiten. 

Daarnaast toerden we met diverse workshops langs de verschillende locaties: een kookworkshop, 

een workshop reptielen en een percussie workshop. 

Medewerkers in het zonnetje?
Tijdens onze jaarlijkse personeels-bbq, de vrijdag voor de zomervakantie, ontvingen alle  

medewerkers een customized Tony Chocolonely reep en een cadeaubon in het kader van  

ons 35-jarig bestaan. Dit werd erg gewaardeerd door alle collega’s!

 

Workshop peuteryoga

Workshop Muziek op schoot
In de eerste week van de zomervakantie (15 tot en met 19 juli 2019)  

vieren wij tijdens een feestweek samen ons 35 jarig bestaan!

Een hele week leuke, avontuurlijke en uitdagende activiteiten in het  

thema RUIMTEVAART en je kan deelnemen aan leuke workshops, zoals:

• Een kook- of percussie workshop

• Star Wars Bingo

• Raketten maken van lego, kapla of ballonnen

• Een ruimte kijkdoos maken

15 t/m 19 
JULI

THEMA:

Ruimtevaart

www.kinderopvanghuizen.nl

Kinderopvang Huizen bestaat 35 jaar! 
Vier jij dit met ons mee?

In de eerste week van de zomervakantie (15 tot en met 19 juli 2019)  

vieren wij tijdens een feestweek samen ons 35 jarig bestaan!

Een hele week leuke, avontuurlijke en uitdagende activiteiten in het  

thema WILDE WESTEN en je kan deelnemen aan leuke workshops, zoals:

• Een kook- of percussie workshop

• Speren, tipi-tent en totempaal maken

• Leren speerwerpen

• Line dance en optreden voor de ouders

15 t/m 19 
JULI

THEMA:

Wilde  
Westen

www.kinderopvanghuizen.nl

Kinderopvang Huizen bestaat 35 jaar! 
Vier jij dit met ons mee?

In de eerste week van de zomervakantie (15 tot en met 19 juli 2019)  

vieren wij tijdens een feestweek samen ons 35 jarig bestaan!

Een hele week leuke, avontuurlijke en uitdagende activiteiten in het  

thema CIRCUS en je kan deelnemen aan leuke workshops, zoals:

• Een kook- of percussie workshop

• Leren jongleren en balanceren

• Workshop clownerie

• Clown cupcakes maken

15 t/m 19 
JULI

THEMA:

Circus

www.kinderopvanghuizen.nl

Kinderopvang Huizen bestaat 35 jaar! 
Vier jij dit met ons mee?

Alle kinderen vanaf 4 jaar 

kregen allemaal een vlieger 

van Kinderopvang Huizen 

cadeau, waarop zij hun 

creativiteit konden uitleven 

door hem mooi te versieren.
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Een collectief doel en gezamelijke visie

Kwartaal 4: Met de medewerkers  
aan de slag met samensturing
Na gedegen voorbereiding was het op 9 november dan zover: De Kick-off Samensturing met alle 

medewerkers. Een geslaagde dag, waarbij we de medewerkers hebben kunnen meenemen in het 

gedachtengoed achter deze cultuurverandering.

FOCUS OP ONTWIKKELING EN KWALITEIT
Dit kwartaal lag de focus hierbij op de medewerkers meenemen in Samensturing. Ook is de  

Quick-scan tevredenheidonderzoek onder klanten en medewerkers uitgevoerd.

Studiedag: Kick off ‘Samensturing’ met alle medewerkers
Op een interactieve studiedag werd Samensturing geïntroduceerd bij de medewerkers. De visie  

achter Samensturing werd voor het voetlicht gebracht evenals wat dit betekent voor medewerkers 

en vooral ook wat het hen oplevert. Uiteindelijk leidt dit tot meer verbinding binnen de organisatie 

en een hogere werktevredenheid.

Samensturing vergt een investering van iedereen. Van managers dat zij durven loslaten en meer 

gaan coachen dan gaan leidinggeven. Van medewerkers dat zij gaan werken als team met kaders 

vanuit het collectief doel en de visie, dat zij initiatief en risico durven nemen en dat zij feedback aan 

het management durven geven.

Volgend jaar gaan de teams aan de slag met het formuleren van een teamvisie: “Hoe dragen wij bij 

aan het bieden van ruimte voor ontwikkeling aan kinderen, ouders en medewerkers?”.

Ouderavond ‘Peuters opvoeden is topsport’
Op woensdagavond 2 oktober was er een ouderavond met als thema ‘Peuters opvoeden is  

topsport’. Met een peuter beleef je veel mooie en grappige momenten. Maar zo’n kleintje kan  

het jou ook knap lastig maken. Het echte opvoeden is begonnen en dat is net topsport!

Deze ouderavond bood handvatten voor het opvoeden van een peuter en werd gegeven  

door gastsprekers van Jeugd en Gezin. Ouders kregen een aan-het-werkboekje mee naar huis,  

met antwoorden op vragen en handige tips. 

Kort klant- en medewerkertevredenheidonderzoek
Naar aanleiding van het uitgebreide klant- en medewerkertevredenheidonderzoek in 2018,  

hebben we dit jaar een Quick Scan uitgevoerd op die aspecten waar verbetering nodig was. 

Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de quickscan klanttevredenheidonderzoek:

•  De klanten waarderen ons met een rapportcijfer van 7,7. Een mooi resultaat maar wel  

een lichte afname ten opzichte van vorig jaar.

• 67% van de klanten waardeert ons met een 8 of hoger

• De onderstaande aspecten zijn stabiel gebleven:

 –  “Hoe tevreden bent u over de mate waarin de pedagogisch  

medewerkers oog hebben voor de ontwikkeling van uw kind” 

 –  “Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt tijdens de  

periodieke gesprek-ken van uw kind”  

•  Er zijn nog een aantal punten die blijvend onze aandacht vragen, zoals de rol van de 

mentor en de zichtbaarheid van oudercommissies.

  

Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de quickscan MTO:

•  Medewerkers beoordelen Kinderopvang Huizen momenteel met 7,5 als werkgever.  

In 2018 was dit een 7,8.

• Van de medewerkers waardeert 67% ons met een 8 of hoger.

•  Medewerkers ervaren meer tevredenheid over de sociale veiligheid. Zij durven meer  

te zeggen en vinden dat fouten en klachten beter bespreekbaar zijn; 

Maar er zijn ook een aantal kritische punten om te verbeteren: 

•  De tevredenheid over de mate waarin medewerkers zich gecoacht voelen, is afgenomen. 

In 2020 hopen we dit te verbeteren met de voortgang van Samensturing en het Beleid 

Ontwikkelen & Beoordelen en de inzet van de Pedagogisch coach.

•  Tevens zien we een toename in de ervaren werkdruk. Dit is ons uiteraard bekend. Wij 

gaan in 2020 op zoek naar mogelijkheden om deze werkdrukbeleving te verminderen. 

Klant- en medewerkertevredenheid onderzoek in 2020.

Voor 2020 staat op de planning dat wij zowel de samenwerking met de organisatie waarmee wij het 

klant- en medewerkerstevredenheid onderzoek doen onder de loep nemen, als ook de vragenlijsten 

en vraagstelling.
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Met de medewerkers aan de slag met Samensturing

ONZE ORGANISATIE IN BEWEGING
Onze organisatie was dit kwartaal letterlijk en figuurlijk in beweging. Letterlijk tijdens de  

Wolfskamerloop met kinderen én medewerkers. En figuurlijk door de implementatie van een nieuwe 

server en de applicatieomgeving windows 365 en door de opnames van bedrijfsfilmpjes.

Nieuwe server:
Onze server was aan vervanging toe. In november is de complete server omgezet naar een nieuwe 

server en werken wij vanaf dat moment in de applicatieomgeving Windows 365.

Goede Daden actie:
Ieder jaar doen we met de organisatie gezamenlijke activiteiten voor een goed doel. Een mooi  

initiatief om maatschappelijk bewustzijn te creëren bij de kinderen. 

Dit jaar was het thema van de actie: 

“Vandaag ben ik er voor jou”

Deze keer geen actie om geld in te zamelen, maar een Goede Daden actie. Elke locatie bedacht  

samen met de kinderen, hoe zij hier invulling aan konden geven. Wat een mooie initiatieven  

ontstonden er!

Hieronder een tweetal leuke initiatieven. 

   

Filmopnamen voor wervingsfilmpjes
Al enige tijd bestond de wens bij de afdeling Communicatie om filmpjes te ontwikkelen ten  

behoeve van klant- en medewerkerwerving. In het 4e kwartaal van 2019 is deze wens in vervulling 

gegaan. Met behulp van een aantal medewerkers met ‘star-quality’, een aantal welwillende locaties 

en onder begeleiding van Videosnacks zijn er negen filmpjes ontwikkeld. Over onze dienstverlening 

en over Kinderopvang Huizen als werkgever. Trots zijn wij op het resultaat en op de medewerkers 

die hieraan bijgedragen hebben! 

In 2020 wordt er een nieuwe website opgezet en worden de filmpjes via de website en via social 

media gedeeld. 

De Wolfskamerloop met kinderen
Bij gezonde kinderopvang hoort ook veel beweging. Onze aandacht hiervoor uit zich  

natuurlijk al in onze sport bso’s en ons thema Sport&Spel , wat op elke reguliere bso locatie wordt 

aangeboden. Daarnaast faciliteren wij ieder jaar dat kinderen van de opvang kosteloos kunnen 

meelopen met de Wolfskamerloop in Huizen. Een loop voor kinderen vanaf 2 tot en met 15 jaar, 

waarbij per leeftijdscategorie een andere afstand geldt. 

Ook dit jaar liepen er weer ruim 35 kinderen met Kinderopvang Huizen mee! Alle kinderen kregen 

na afloop voor hun prestatie een mooie medaille en een presentje van Kinderopvang Huizen.

Jeu de boulen met ouderen.Een lichtje in het duister maken voor iemand die 

een steuntje in de rug  kan gebruiken. 
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Met de medewerkers aan de slag met Samensturing

RESTYLING VAN ONZE LOCATIES
Dit kwartaal verder met het vervangen van de vloeren bij de locaties en naar aanleiding van de 

steeds warmer wordende zomers is er airconditioning geïnstalleerd bij kdv Toethoorn.

Kunstatelier gecreëerd bij bso Kremmerd
Bij buitenschoolse opvang Kremmerd is een uitdagend kunstatelier gecreëerd. Door middel van  

een mooie kastenwand met allerlei creatieve materialen, kunnen de kinderen inspiratie opdoen  

om creatief aan de slag te gaan. De ene keer vanuit een activiteit onder het thema Kunst&Cultuur,  

de andere keer tijdens het vrij spel waarin de kinderen hun creativiteit de vrije loop laten. 

Airconditioning geïnstalleerd bij kinderdagverblijf Toethoorn
Op het kinderdagverblijf Toethoorn is airconditioning geïnstalleerd. Hiermee wordt ingespeeld op 

de toegenomen klimaatschommelingen en kunnen we de kinderen in de hele warme periodes  

betere verkoeling geven.

Voor 2020 staat op de planning dat ook de groepen van kinderdagverblijf Koelemoes voorzien  

worden van airconditioning. 

Kinderopvang Huizen bestaat 35 jaar
Omdat de organisatie dit jaar 35 jaar bestaat is het initiatief vanuit de sport bso Jump In ontstaan 

om met minimaal 35 medewerkers mee te lopen met de jaarlijkse 5km run van de Wolfskamerloop. 

Onze collega Ramon van Zoelen bood daarbij aan om de medewerkers in de weken voorafgaand 

aan de loop te trainen.

Uiteindelijk hebben we niet het doel van 35 medewerkers behaald, maar hebben toch  

15 medewerkers onder de vlag van Kinderopvang Huizen meegelopen. 

Nieuwe vloeren bij diverse locaties

In oktober zijn in twee weken tijd zowel de 

vloeren bij kdv Toethoorn, het Service Bureau  

als ook een deel van de vloeren bij bso  

Marriekolf (zie foto) vervangen. Wat een 

verbetering! Overal is er een mooie houtlook 

vloer gelegd, waardoor de locaties een  

extra frisse uitstraling hebben gekregen en 

ruimtelijker ogen. 
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Met de medewerkers aan de slag met Samensturing

De afsluiting van een mooi jaar!
Afgelopen jaar hebben wij met de gehele organisatie een heel mooi bedrijfsresultaat neergezet! 

De omzet is wederom gegroeid, evenals het aantal geplaatste kinderen. Ook hebben wij  

afgelopen jaar veel nieuwe medewerkers mogen verwelkomen.

Trots!
Met trots presenteren wij de onderstaande groeicijfers. Een blijk van waardering voor de kwaliteit 

van onze dienstverlening en een compliment naar al onze medewerkers!

Groei in omzet
In onderstaande tabel is af te lezen hoe het omzetverloop van Kinderopvang Huizen afgelopen  

jaren is geweest. Na een aantal jaar van enorme teruggang in de omzet, zien we vanaf 2016 weer 

een  mooie omzetstijging.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Percentage omzetgroei -22,96% -9,32% -2,20% 12,84% 16,08% 15,85% 10,04% 

t.o.v. voorgaand jaar

Deze omzetgroei is enerzijds het gevolg van de groei in het aantal klanten, anderzijds doordat  

bestaande klanten meer dagen afnemen. 

In 2019 hebben we daarom flink kunnen investeren in bijvoorbeeld: onderhoud van locaties, groei  

in het personeelsbestand, aanstellen van BBL-stagiaires en opening peuteropvang ’t Luistervinkje  

en het jaar toch kunnen afsluiten met een positief resultaat! 

Groei in aantal kinderen
In onderstaande tabel staat het aantal geplaatste kinderen per opvangsoort aan het begin van 2019 

en aan het eind van het jaar. Er is dus voor iedere opvangsoort een (lichte) groei te zien.

Aantal kinderen Start  2019 Eind 2019

kdv 224 227

peuteropvang 157 181

bso 872 893

Totaal* 1253 1301

*  Het betreft het aantal kinderen per opvangsoort. Dit betekent dat hetzelfde kind bijvoorbeeld zowel op 

een kinderdagverblijf als op een peuteropvang locatie kan zitten. 

In totaal is het aantal kinderen dat van de opvang gebruik maakt met 4% gegroeid. Dit is een minder 

grote groei dan in 2018. Reden hiervoor is dat ouders enerzijds meer dagen hebben afgenomen,  

dus wel meer omzet, maar niet meer kinderen. Anderzijds zijn groepen vol of is doorstroom niet  

mogelijk. Ook is het niet altijd mogelijk om uit te breiden als gevolg van een tekort aan medewerkers. 

 

Groei in aantal medewerkers
In 2019 is ons medewerkers aantal met 19 gegroeid. Een mooi resultaat in deze tijd van krapte op de 

arbeidsmarkt. 

  2016 2017 2018 2019

Gemiddeld aantal werknemers 119 123 132 143

Gemiddeld aantal FTE 65,92 68,86 77,54 89,05

Instroom medewerkers - 21 23 29

Uitstroom medewerkers - 9 12 20

Verzuimcijfer 3,46% 3,7%* 4,6% 6,1%

Het gemiddelde verzuimpercentage is gegroeid ten opzichte van voorgaand jaar. Gemiddeld  

genomen komen we ook boven het landelijk gemiddelde uit van de kinderopvangbranche.  

Het grootste gedeelte van de ziekmeldingen gaat om langdurende (183-365 dagen) meldingen. 

Vaak niet werkgerelateerd, maar als gevolg van privéomstandigheden. In 2020 blijft het  

ziekteverzuim en preventie een belangrijk agendapunt. We zullen middelen om het verzuim  

te verkorten onderzoeken, denk hierbij aan training en coaching.
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De afsluiting van een mooi jaar!

Advies en toezicht
CENTRALE OUDERCOMMISSIE (COC)
Elke locatie van Kinderopvang Huizen heeft een oudercommissie (OC), met uitzondering van  

kleine locaties waar een ouderraadpleging plaatsvindt. De OC’s geven advies en denken mee over 

onderwerpen als veiligheid, opvoeding, gezondheid, openingstijden, activiteiten en prijsbeleid.  

In 2019 zijn zij drie à vier keer met de Teammanager bijeen gekomen om dit soort onderwerpen  

te bespreken.

De Centrale Oudercommissie (COC) bestaat uit afgevaardigden (meestal de voorzitters) van alle 

OC’s. De COC adviseert de directeur-bestuurder op organisatiebreed niveau. Zij ontvangen voor 

iedere vergadering naast agenda en notulen ook een directieverslag.

Adviesaanvragen
In 2019 heeft de COC één adviesaanvraag ontvangen en daarop een positief advies afgegeven.

• Tariefwijziging 2020

Andere actiepunten
Februari

Uit het klanttevredenheidonderzoek in 2018 bleek dat ouders veelal niet bekend waren met de OC’s 

of weinig tevreden waren over de communicatie. Daarom heeft de COC in februari gebrainstormd 

over het verkrijgen van meer zichtbaarheid. Naar aanleiding daarvan is een aantal verbeteracties 

uitgevoerd:

•  Er zijn formats ontwikkeld voor een wervende flyer waarmee (andere) ouders geworven worden 

en voor een poster ‘voorstellen Oudercommissie’; 

•  Binnen het Ouderportaal is per locatie een informatiepagina vanuit de OC ingericht. Via deze  

pagina kan de OC communiceren met de ouders. Denk hierbij aan agenda en notulen van  

vergaderingen en wervingsoproepen;

•  Om de onderlinge communicatie tussen OC-leden te verbeteren is er een online platform in het 

leven geroepen voor de OC’s, waarop informatie gedeeld kan worden tussen de OC-leden. zoals 

de verslagen, reglementen en mandateringen. Daarnaast zijn ook de formats op het platform 

beschikbaar.

De mandateringen voor de OC’s 2019-2021 zijn opnieuw getekend door de OC-voorzitters.  

Hiermee is bevestigd dat de huidige werkwijze van raadpleging tussen OC’s en COC prima werkt.

Tevens is er een toelichting gegeven over de inzet Pedagogisch beleidsmedewerker en Pedagogisch 

coach.

Mei

Tijdens de vergadering van mei is een presentatie gehouden over het project Gezonde Kinderop-

vang,  naar aanleiding waarvan de COC vervolgens tips heeft gegeven. In dezelfde bijeenkomst  

is de Raad van Toezicht aangehaakt en is informatie uitgewisseld, onder andere over het Kindvolg- 

systeem, kernwaarden Kinderopvang Huizen en punten uit het klanttevredenheidsonderzoek 2018.

September

De stand van zaken rondom de Stint is in iedere vergadering wel even kort besproken, maar in  

die van september is dit onderwerp door de directeur-bestuurder wat uitgebreider toegelicht.  

Kinderopvang Huizen wil pas na een definitief advies van het Ministerie van SVW een gedegen  

afweging maken omtrent het gebruik van de Stint. Verdere onderwerpen waren vaccinatie en  

voortgang Tariefbespreking 2020.

November

In de laatste vergadering van het jaar is een vaste voorzitter benoemd voor de COC, Jacqueline 

Sluijsmans. Dit wordt van harte toegejuicht door zowel de directeur-bestuurder als de COC-leden.

De reglementen van de Oudercommissie zijn aan de orde geweest, deze worden in het komende 

jaar verder geactualiseerd. De Quick Scan klanttevredenheidsonderzoek is besproken, welke in het 

najaar is uitgevoerd. Verder is het plan van aanpak voor de tariefbespreking 2021 afgestemd, zodat 

er volgend jaar vroegtijdig opgestart kan worden.

Iedere vergadering worden er ook ervaringen en nieuws uitgewisseld van de verschillende locaties. 

Zo krijgen de COC-leden tips en trics van elkaar en kunnen tegelijkertijd de directeur-bestuurder 

informeren en raadplegen. Dit wordt als bijzonder prettig ervaren.

Vooruitblik 2020
Voor de eerste vergadering in 2020 staan de volgende punten op de agenda:

• Adviesaanvraag Wijzigingen Pedagogisch beleid

• Samensturing, visie en kernwaarden

• Speerpunten KOH 2020

• Besluit aangepaste reglementen C(OC)

De COC kijkt terug op een mooi jaar in goede samenwerking met de OC’s en de directeur- 

bestuurder.
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ONDERNEMINGSRAAD (OR)
Kinderopvang Huizen heeft een ondernemingsraad (OR) die in 2019 bestond uit zeven leden.  

De OR voert uit naam van het personeel overleg met de directeur-bestuurder over het dagelijkse 

beleid, de strategische koers en de personeelsbelangen.

De Ondernemingsraad heeft in 2019 negen keer vergaderd, afwisselend met en zonder aanwezig-

heid van de directeur-bestuurder. Aanvullend daarop hebben de Voorzitter en Vicevoorzitter van de 

OR zeven keer Dagelijks Bestuur overleg gehad met de directeur-bestuurder, ter bespreking van de 

dagelijkse lopende zaken. Tevens is er twee keer overleg geweest met de Raad van Toezicht.

Het afgelopen jaar heeft de OR advies uitgebracht over de volgende adviesaanvraag

• initiatief voorstel ingediend fietsplan (onderbouwd afgewezen)

Overige zaken besproken

• Interne communicatie en Intranet;

• De procedures met betrekking tot vacatures en aanstellingen;

• Mogelijke overname Versa Welzijn

• Organisatiestructuur

• Zichtbaarheid OR vergroten door:

• Antwoordkaart voor medewerkers, waarop zij ideeën en vragen konden insturen;

• Eerste editie magazine HistORy.

Cursus
De Ondernemingsraad is in mei 2019 op cursus geweest bij FNV Formaat. Onder leiding van  

Gerlanda Dirksen hebben zij een verdiepende cursus gehad over de rol van de OR. Zichtbaarheid 

stond centraal omdat veel leden nieuw zijn binnen de OR. Gezamenlijk is er gebrainstormd over de 

strategie en de manier van communiceren met de RvT, de directeur-bestuurder en de achterban. 

OR gaat gluren 
Omdat de OR graag feeling wil houden met de achterban, zijn zij ook in 2019 gaan ‘gluren bij de 

buren’. Op locaties is er gesproken over werkdruk, de gang van zaken op locatie, aspecten waarbij de 

OR betrokken kan worden en bereikbaarheid van de OR. Het was leerzaam voor iedereen en het is 

als zeer positief ervaren. 

Vooruitblik 2020
Alle leden zullen in maart 2020 een cursus volgen ter professionalisering van hun rol. De OR wil 

graag mee gaan in de ontwikkeling naar Samensturing. Het ‘gluren bij de buren’ wordt gecontinu-

eerd, dit keer bij locaties die vorig jaar niet aan bod zijn gekomen. 

De OR wil graag laten weten dat de samenwerking met de directeur-bestuurder altijd zeer prettig 

verloopt en dat zij tijdig betrokken worden bij ontwikkelingen binnen Kinderopvang Huizen.
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De RvT heeft haar eigen functioneren geëvalueerd in een aparte vergadering waarbij de directeur- 

bestuurder deels aanwezig was. De raad is zich ervan bewust dat de toezichthoudende rol  

professioneel en deskundig moet worden uitgevoerd. Daarom nemen de leden van de raad jaarlijks 

deel aan een professionaliseringsactiviteit. 

De RvT heeft geconstateerd dat Kinderopvang Huizen op voldoende en adequate wijze invulling 

heeft gegeven aan haar doelstellingen en de maatschappelijke taakstelling op een goede wijze 

heeft vervuld.

Een overzicht van relevante bestuursbesluiten in 2019:

• Goedkeuring jaarverslag inclusief jaarrekening 2018, décharge bestuurder

• Kennisgenomen van de Financiële rapportages Q1, Q2 en Q3 2019

• Kennisgenomen van Rooster van aftreden

• Voorstel tarieven 2020 goedgekeurd

• Begroting 2020 goedgekeurd

• Goedkeuring netto beloning alle medewerkers 

• Update risico inventarisatie vastgesteld voor 2019

• Goedkeuring collectief doel, aangepaste visie en kernwaarden 

• Kennisgenomen van Jaarplan 2020

• Kennisgenomen van de directieverslagen over 2019.

• Besluit over te gaan naar een andere accountant.

De jaarrekening over 2019 wordt gecontroleerd door bureau MTH.

Haar werkgeversrol heeft de Raad van Toezicht vervuld door het voeren van een jaargesprek met de 

directeur-bestuurder en door regulier overleg te hebben over de diverse lopende zaken. 

De organisatie van Kinderopvang Huizen is in 2019 in meerdere opzichten gegroeid. In de eerste 

plaats toonde de groei zich in het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang. Die groei heeft 

in de krappe arbeidsmarkt gezorgd voor een tekort aan personeel, waar adequaat op is gehandeld. 

Klanten hebben soms meer wisselende gezichten gezien, maar er is te allen tijde opvang  

aangeboden. 

Maar ook de organisatie en de medewerkers zijn gegroeid. Door professionalisering kunnen de 

medewerkers steeds beter aansluiten op de behoeften van de kinderen en de ouders. De organisatie 

heeft een traject van Samensturing ingezet, waardoor grotere samenhang wordt ervaren en men 

meer gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. Dit zal in 2020 verder vorm krijgen.

De raad wil alle medewerkers van Kinderopvang Huizen bedanken voor hun inzet in 2019 en hoopt 

dat 2020 voor de organisatie en haar medewerker.

RAAD VAN TOEZICHT (RVT)
Met ingang van 1 januari 2019 bestaat de Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Huizen uit  

vier leden. Bij het werven voor een vierde lid is gezocht naar kennis op het gebied van marketing en 

ICT, bij voorkeur uit het werkgebied van Kinderopvang Huizen. Dat laatste bleek op dat moment niet 

mogelijk. De raad is vanaf januari aangevuld met Caroline Keeman. Haar expertise ligt op het gebied 

van marketing en ICT. 

Samenstelling Raad van Toezicht in 2019
• Anne-Marie van den Dungen (voorzitter) 

• Taco Hendriksz

• Leendert-Jan Veldhuyzen

• Caroline Keeman

In de raad is kennis en deskundigheid aanwezig met betrekking tot de sector kinderopvang,  

onderwijs, marketing, ICT, strategie, financiën, personeel & organisatie.

De Raad van Toezicht heeft een aantal rollen. In de eerste plaats toezicht op de afgesproken  

strategie en beleid, zowel inhoudelijk als financieel. Door rapportages, bezoeken aan locaties en  

gesprekken met OR, Centrale Ouderraad, managers en medewerkers houdt de raad de vinger  

aan de pols. Daarnaast fungeert de raad als werkgever van de bestuurder en fungeert gevraagd  

en ongevraagd als klankbord voor de bestuurder.   

Activiteiten en besluiten van de Raad van Toezicht
De raad volgt bij de uitoefening van haar toezichthoudende rol de Governancecode Kinderopvang.  

Dat betekent dat zij goed geïnformeerd wordt en actief betrokken is bij Kinderopvang Huizen. 

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder staan vaste onderwer-

pen op de agenda, op basis van een jaarplanning waarin de planning- en control cyclus centraal 

staat. Door kwartaalrapportages wordt de voortgang- en sturingsinformatie met de leden gedeeld. 

Daarnaast staat regelmatig een aantal ontwikkelingen op de agenda: kwaliteit van de opvang, de 

ontwikkelingen in de markt, de personele- en organisatie ontwikkeling, bedrijfsvoering, locaties.

De raad heeft in 2019 tweemaal overleg gehad met de Ondernemingsraad, tweemaal met de  

Centrale Oudercommissie en eenmaal met de Teammanagers. De leden van de raad hebben ook 

onaangekondigd verschillende locaties bezocht.

Er is in 2019 vier keer vergaderd. Tussentijds is er met regelmaat overleg geweest met de directeur- 

bestuurder.. De samenwerking is goed. De raad wil, met respect voor de verantwoordelijkheid van 

de directeur-bestuurder, gesprekspartner zijn voor onderwerpen die relevant, dan wel bepalend zijn 

voor de toekomst van Kinderopvang Huizen.
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En toen… toen was het 16 maart…
De coronapandemie slaat om zich heen. Tijdens de afronding van dit jaarverslag moeten  

onze locaties als gevolg van de ‘lockdown’ van de een op de andere dag sluiten. Twee locaties 

blijven open voor noodopvang;  kdv Toethoorn en bso Vrom en tom. 

Met de inzet, flexibiliteit en durf van de medewerkers is deze noodopvang, maar ook de  

24/7 opvang voor de avonden, nacht, weekenden en feestdagen opgestart. Tevens hebben 

diverse medewerkers tot 20 april de scholen in de omgeving ondersteund bij de noodopvang 

aldaar. Onze dank aan alle medewerkers is groot en mooi ook om te zien dat dit proces echt in 

Samensturing is opgepakt.

Gelukkig mogen op 11 mei de locaties weer open. Kinderdagverblijven en peuteropvang  

volledig en opvang op de bso locaties alléén op dagen dat de kinderen naar school gaan  

(met een maximum van het aantal contractdagen). Een en ander onder strikte RIVM  

voorwaarden, aangevuld met locatie specifieke maatregelen.

Het is nog niet te voorzien welke invloed de Coronacrisis heeft op ons uiteindelijke resultaat 

over 2020. Wel weten we dat de instroom van nieuwe klanten heeft stilgelegen, dat we de 

eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief van de Belastingdienst moeten  

compenseren en zijn veel activiteiten en evenementen afgelast of uitgesteld. Gelukkig  

hebben we in de afgelopen jaren een goede financiële buffer opgebouwd, die in deze tijden 

van crisis goed van pas komt.

Voor alle ouders, kinderen en medewerkers kan ik alleen maar hopen dat de economie snel 

weer op gang komt en de schade beperkt blijft.

En wij… wij blijven ons volop inzetten voor kwalitatief goede dienstverlening met als  

uitgangspunt ons collectieve doel: “Ruimte bieden voor ontwikkeling aan kinderen, ouders  

en medewerkers.”

Directeur-bestuurder

Louise Klaver-Claassens

Vooruitzicht 2020
Het komende jaar ligt de focus op Samensturing en het continu in lijn brengen van onze dienst-

verlening met ons collectieve doel en de visie: “Hoe blijven wij bijdragen aan de ontwikkeling van 

kinderen, ouders en medewerkers?”

De herformulering van ons pedagogisch beleid en de implementatie hiervan onder de  

medewerkers vormt hierbij een belangrijke pijler. Hierin beschrijven we onze visie op het  

pedagogisch handelen vanuit het collectieve doel en de organisatie visie. 

De implementatie van Gezonde Kinderopvang, met in 2020 de focus op gezonde voeding,  

wordt verder uitgewerkt. Hiermee dragen we bij aan de bewustwording van gezonde voeding  

onder kinderen, ouders en medewerkers. 

Om een meerwaarde in ons activiteitenaanbod te blijven leveren, met uitdagende en ontwikkelings-

gerichte activiteiten voor de kinderen, staat de verdieping hiervan op de planning. Hierin willen we 

ook onze natuurlijke tuinen en schoolpleinen meer betrekken. 

Voor de peuteropvang aan kinderen met een Voorschoolse Educatie indicatie (achterstand in de 

ontwikkeling) geldt dat wij zullen uitbreiden met het uren aanbod. Zo krijgen deze kinderen nog 

beter de mogelijkheid om zich leeftijdsgericht en richting de basisschool te ontwikkelen.

Voor een goede overdracht naar scholen, maar ook in het kader van de communicatie naar ouders 

over de ontwikkeling van hun kind(eren), nemen we komend jaar ons kindvolgsysteem onder de 

loep. Voldoet dit aan de wensen en behoeften van klanten en medewerkers? En welke verbeterings-

slagen zijn noodzakelijk? 

We gaan met de teams verder aan de slag met Samensturing, zij gaan hun eigen  teamvisie  

formuleren: “Hoe bieden wij als team ruimte voor ontwikkeling aan kinderen, ouders en collega’s en 

hoe creëren we meer eigenaarschap en beslisruimte?” Op deze manier krijgt onze dienstverlening 

een boost en draagt Samensturing positief bij aan de medewerkertevredenheid. 

Door middel van ons klant- en medewerkerstevredenheid onderzoek hopen wij dit positieve resul-

taat ook terug te zien. Komend jaar nemen we onze huidige manier van tevredenheidsonderzoek 

onder de loep en bepalen we welke thema’s voor ons belangrijk zijn om uit te vragen.  

Hoogstwaarschijnlijk blijft de arbeidsmarkt een uitdaging komend jaar. Wij blijven ons actief en 

op verschillende manier inzetten om nieuwe medewerkers te werven. De vernieuwing van onze 

website die gepland staat, maar ook de wervingsfilmpjes voor nieuwe medewerkers zullen hieraan 

bijdragen. 


