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De kracht van samen

voorzien van nieuwe vloeren en van fris schilder-

werk. Bovendien, en daar zijn we heel trots op 

en blij mee, zijn alle locaties voorzien van nieuw 

meubilair.

Een themagroep ‘gezonde voeding’ is aan de slag 

gegaan, om zodoende ons voedingsaanbod beter 

te laten aansluiten bij de wensen en maatstaven 

van deze tijd. Begin 2021 wordt dit aangepaste 

voedingsbeleid stapsgewijs geïntroduceerd op de 

locaties bij de kinderen. 

Met de medewerkers hebben we doorgepakt op 

Samensturing. Ondanks de beperkingen van niet 

meer fysiek kunnen vergaderen, zijn er online 

teamvisies geformuleerd en teamvergaderingen 

geweest, waarbij er meer beslisruimte bij de  

medewerkers lag. 

Daarnaast zijn we met de medewerkers verder 

gegaan met het Beleid ontwikkelen en beoordelen. 

Alle medewerkers hebben hiertoe een Persoon-

lijk ontwikkelplan geschreven. Zo stimuleren we 

intern het eigenaarschap over de persoonlijke 

ontwikkeling.

Naast corona, kwamen we intern ook nog voor een 

andere uitdaging te staan. Door diverse oorzaken 

kregen we afgelopen jaar te maken met uitval  

van verschillende teammanagers. Ook hier zijn 

we met goed overleg en samenwerking doorheen 

gekomen. 

Er is zelfs een start gemaakt met het formuleren van 

de strategie voor 2021–2025 met alle managers.

Trots zijn we dan ook, dat we ondanks dit uitda-

gende jaar een omzetgroei van ruim 4% hebben 

behaald en een positief resultaat. 

Kortom een bewogen jaar, met veel uitdagingen 

en obstakels, die we samen het hoofd hebben 

weten te bieden. U leest in dit directieverslag dan 

ook hoe wij samen enthousiast van start gingen, 

hoe wij  intern met corona zijn omgegaan, hoe 

wij invulling hebben gegeven aan ons collectieve 

doel en visie en onze samenwerking met partners 

wordt beschreven. Maar met trots vertel ik vooral 

over de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers 

en het begrip, vertrouwen en ook de flexibiliteit 

van de ouders en kinderen. 

Bij deze dank ik dan oprecht alle medewerkers 

voor hun inzet, betrokkenheid en bereidheid 

in het afgelopen jaar. De Raad van Toezicht, de 

(Centrale) Oudercommissie(s) en de Onder-

nemingsraad voor hun adviezen en  steun. En 

bedank ik alle ouders voor het begrip en het in 

ons gestelde vertrouwen.

Louise Klaver - Claassens

Directeur-bestuurder

Daar zitten we dan met onze goede wil, jaarplan-

nen en enthousiasme. Pats, boem, alsof er een rode 

streep doorheen ging. 

Maar we hebben ons niet uit het veld laten slaan.  

Samen met de medewerkers, met de ouders en 

met de kinderen hebben we er alsnog een mooi 

jaar van weten te maken. En met een mooi resultaat. 

“Dat is de kracht van samen!”

Ons activiteiten aanbod voor de kinderen is van 

hoge kwaliteit gebleven, ondanks de uitdagingen 

die corona met zich meebrengt. Zelfs de kinderen  

die tijdens de lockdown niet naar de opvang 

konden komen, hebben leuke thuisactiviteiten 

ontvangen en zijn betrokken. 

Samen met de gemeentes en medewerkers is ons 

aanbod voor de voorschoolse educatie verder 

geïntensiveerd en uitgebreid. Enerzijds door een 

ruimer urenaanbod, anderzijds door interne (bor-

gings)trainingen en de inzet van een VE-specialist.

Wij hebben voortgang gegeven aan ons meerjaren 

onderhoudsplan, waarbij meerdere locaties zijn 

Voorwoord: 
De kracht van samen

2020, het jaar van corona een pandemie die ons allen in beslag nam. Onze locaties plotseling 

gesloten, alleen noodopvang aanbieden, kinderen, gezinsleden of collega’s met corona, ouders 

compenseren in hun kosten. Dit hadden we allemaal niet voorzien. 
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De kracht van samen

dit is Kinderopvang Huizen. Met de aanschaf van 

herkenbaar meubilair voor al onze locaties is hierin 

een grote stap genomen. 

Voor elke locaties zijn begin 2020 tafels, stoelen, 

banken en nieuwe ergonomische medewerkers 

stoelen besteld. Alles met accenten in onze her-

kenbare paarse kleur.

EHBO-cursus voor ouders
Vanuit de wens van zowel ouders als medewerkers, 

worden er in maart twee EHBO avonden georgani-

seerd voor ouders, tegen een speciaal tarief.  

Hiermee bieden we ouders de mogelijkheid om in 

de thuissituatie adequate eerste hulp te verlenen.

Per avond is er voor 20 deelnemers plek. Beide 

avonden waren volledig volgeboekt!

Op het moment dat de avonden plaatsvinden, 

heerst er al corona en dus verzorgen we alles op 

1,5 meter afstand. 

Speerpunten 2020
De basis voor de speerpunten voor 2020 is het 

Strategieplan 2016 – 2020  “Met oog op de 

 toekomst”. Veel van de doelen uit dit strategieplan  

zijn al behaald, een aantal speerpunten zijn  

doorlopend. 

De speerpunten die in 2020 nog op de  

planning staan, zijn: 

•   Continue aandacht voor ontwikkelings-
gerichte en uitdagende activiteiten (zowel 

met behulp van de methode Uk & Puk als de 

thema-activiteiten op de bso’s).

 •   Onderzoek naar verbetering of vernieuwing 
kindvolgsysteem voor de opvang (kdv,  

peuteropvang en bso).

•   Website vernieuwen, met gebruik van ont-

wikkelde filmpjes over onze dienstverlening 

en Kinderopvang Huizen als werkgever. 

•   Samensturing met de medewerkers.

•   Gezonde voeding op de locaties.

Deze speerpunten zijn in de jaarplannen per  

locatie en per Unit beschreven en bieden een 

leidraad gedurende het jaar. 

Verder met samensturing
In november 2019 hebben we tijdens een studie-

dag de medewerkers meegenomen in Samen-

sturing:  een organisatiecultuur waarbij er meer 

beslisruimte komt te liggen bij diegene die het 

werk uitvoeren, binnen gestelde kaders.

Gezamenlijk werken vanuit ons collectieve doel: 

“Ruimte bieden voor ontwikkeling aan kinderen, 

ouders en medewerkers.” Waarbij er een gedeeld 

verantwoordelijkheidsgevoel heerst. Met als uitein-

delijk resultaat een hogere medewerkerstevreden-

heid, die resulteert in een hogere kwaliteit van 

onze dienstverlening. 

Aanvang 2020 lagen de plannen klaar om hier met 

de teams mee aan de slag te gaan:

•   Het formuleren van een teamvisie: “Hoe dra-

gen wij als team bij aan het collectieve doel.”

•   Een feedback sessie met de manager

•   Een sessie ‘Effectief vergaderen’ over besluit-
vorming en hoe doe je dat als team.

In het eerste kwartaal zijn de eerste stappen 

hiertoe gezet, echter vervolgsessie werden door 

corona enorm bemoeilijkt. Bij een aantal teams is 

wel de start gemaakt met de teamvisie.

Het gedachtengoed echter begint te leven en  

het is mooi om dit terug te zien in het dagelijks 

handelen van de managers en medewerkers.

Nieuw meubilair
Een van onze lange termijn ambities is om  

Kinderopvang Huizen één herkenbaar gezicht te 

geven,  zodat je bij binnenkomst op een wille-

keurige locatie denkt:  “Ja dit voelt warm en gezellig, 

Samen goed van start!
Aanvang 2020; we gaan enthousiast van start met onze plannen voor het nieuwe jaar.  

De speerpunten zijn vastgesteld, jaarplannen geschreven en we zijn in de eerste fase van 

vernieuwing van onze organisatiecultuur naar ‘Samensturing’. 

Bij alle locaties zijn nieuwe tafels, krukjes, banken en medewerkersstoelen geleverd in huisstijl kleuren.
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Samen door Corona

Maatregelen overheid
In de loop van februari beginnen de eerste vragen 

van ouders en medewerkers te komen over het 

coronavirus. Wat doen wij als organisatie eraan om 

risico op besmetting te voorkomen en welk risico 

loop ik als medewerker?

Extra aandacht voor ons hygiëne en  

ziektebeleid

In lijn met de richtlijnen vanuit de overheid, wordt 

iedereen, kinderen, ouders en medewerkers, extra 

alert gemaakt op ons uitgebreid ziekte- en hygiëne-

beleid. Deze volgen de richtlijnen van het GGD en 

de RIVM. Vanuit de overheid waren aanpassingen in 

de richtlijnen een continu proces, wat veel flexibili-

teit en aanpassingen van de medewerkers vergde. 

Kinderopvang en scholen dicht

In de persconferentie van zondag 15 maart 2020 

verplicht de overheid alle scholen en kinder-

opvang om de deuren te sluiten. Wij mogen alleen 

noodopvang bieden aan kinderen van ouders met 

een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen in 

onveilige thuissituaties. De 1,5 meter samenleving 

gaat van start.

Deze beslissing heeft een enorme impact op alle 

ouders, medewerkers en kinderen. Nog diezelfde 

avond komen wij met een plan van aanpak, over 

hoe wij de noodopvang inrichten:

•  Welke locaties gaan open?

•   Hoe verkleinen we het risico op kruisbesmet-

ting op de groepen/locaties?

•  Hoe roosteren wij de medewerkers daarop in?

Alle medewerkers, ouders en scholen worden 

geïnformeerd en vanaf maandag 16 maart is de 

noodopvang geopend. In eerste instantie met lage 

aantallen, maar die lopen al snel op (zie tijdlijn). 

Verzoek voor 24-uurs opvang

De gemeentes Blaricum en Huizen benaderen  

ons al snel met het verzoek of wij 24-uurs nood-

opvang willen en kunnen inrichten. Dit betekent 

ook nood opvang in de avonden, ‘s nachts, weeken-

den en op feestdagen. In goed overleg en  

met grote hulp van de medewerkers wordt dit  

snel ingericht. 

Ondersteuning van scholen bij de nood-

opvang

Ook de scholen weten ons te bereiken voor extra 

hulp. Zij hebben moeite met de combinatie van 

het bieden van thuisonderwijs én noodopvang 

(lesgeven aan kinderen van ouders uit cruciale 

beroepsgroepen). Bovendien hebben zij te maken 

met onderbezetting als gevolg van zieke leerkrach-

ten of collega’s die getest moesten worden.

Onze medewerkers hebben ondersteuning gebo-

den bij huiswerkbegeleiding en het activiteiten 

aanbod aan de kinderen op school.

Mooi om te zien dat er een grote  

verbondenheid, betrokkenheid en  

bereidheid was bij de collega’s om zowel bij de 

scholen als bij de 24-uurs  

noodopvang te ondersteunen.”

Interne en externe evenementen afgelast

Als gevolg van de maatregelen die genomen zijn 

vanuit de overheid, waarbij bijeenkomsten voorlo-

pig niet meer mogen plaatsvinden, zijn alle interne 

en externe evenementen afgelopen jaar niet 

doorgegaan. Normaliter verzorgen wij als actieve 

en betrokken kinderopvangorganisatie bij diverse 

evenementen een leuke activiteit. Hierdoor  

zijn we zichtbaar en tonen onze maatschappelijke  

betrokkenheid. Goed voor de naamsbekendheid  

en het imago. Ook de interne evenementen,  

zoals ons jaarlijkse organisatie-uitje, de studiedag 

en de kerstborrel, konden niet plaatsvinden. 

Evenementen die normaliter bijdragen aan het 

saam horigheidsgevoel binnen de organisatie.

Eerste signalen  

coronavirus

Bericht overheid  

verlenging maatregelen 

tot 11 mei

Eerste besmetting in 

Nederland, 56-jarige 

man uit  Tilburg

kdv en peuter opvang  

volledig open. 

Vso en bso alleen open 

op de dagen dat kinde-

ren naar school gaan

Besmettingen in 

 Nederland nemen toe

Eerste versie  

Handreiking bij neus-

verkoudheid kinderen

Pers conferentie. Over-

heid alle scholen en 

kinder opvang dicht

Bericht overheid vso/

bso mogen vanaf 8 juni 

weer volledig open

Verzoek van de  

gemeentes voor  

24-uurs opvang

Eerste besmettingen  

in omgeving van 

Kinder opvang Huizen

Verzoek scholen voor  

onder steuning  

bij noodopvang

Eerste collega  

positief getest

Bericht overheid  

verlenging maatregelen 

tot en met 28 april

Pers conferentie  

Overheid alle scholen 

en kinderopvang  

opnieuw dicht!

januari 21 april27 februari febr/maart 11 mei 12 mei15 maart 19 mei19 maart 24 augustus23 maart 20 september30 maart 15 december
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Compensatie eigen bijdrage ouders

Nadat de overheid de scholen en kinderopvang in  

maart had laten sluiten, communiceerden zij al snel 

over de compensatieregeling voor ouders. Ieder-

een wordt door de overheid gecompenseerd tot 

aan het maximum uurtarief van de Belastingdienst. 

Ons uurtarief is hoger dan dit maximum uurtarief 

van de Belastingdienst. Daarom hebben wij, net 

als veel andere opvangorganisaties, besloten om 

onze klanten ook voor dit deel van het uurtarief te 

compenseren. 

Dit gold ook voor de eigen bijdragen van klanten 

die gebruikmaken van een subsidieregeling van de 

gemeente.

Deze compensatie zorgde in 2020 voor een enorme 

kostenpost, die vooraf niet begroot was. Echter 

al met al zijn wij blij met de compensatieregeling 

van de overheid, waardoor wij onze vaste kosten 

konden doorbetalen.

Protocol kinderopvang en beslisboom 

Vanaf het moment dat de kinderopvang in mei weer 

open gaat, geldt er een Protocol Kinderopvang. 

Hierin staan de richtlijnen beschreven waaraan de 

kinderopvang en ouders zich moeten houden.  

Elke kinderopvanglocatie stelt op basis van het 

overkoepelende protocol, een locatie protocol op.

De updates aan het Protocol Kinderopvang volgen 

elkaar in rap tempo op, wat betekent dat onze 

locaties hun protocol keer op keer moeten aanpas-

sen. Dit brengt een hoop werk met zich mee.

In de opstartweken rijzen er ook steeds meer  

vragen van ouders en medewerkers over het wél  

of niet toelaten van kinderen met verkoud-

heidsklachten. In dit kader wordt er door BOink 

(Belangen vereniging van Ouders in de Kinder-

opvang) in samenwerking met De Nederlandse 

Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB)  

en AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom  

opgesteld. De eerste versie hiervan verschijnt op 

19 juni. Ook deze wordt in de maanden erna  

meerdere keren aangepast.

Wijzigingen op het Protocol Kinderopvang en de 

beslisboom worden zo snel als mogelijk gecom-

municeerd met medewerkers en ouders.

Besmettingsgevaar voor en door kinderen 

laag

In april geeft het Rijksinstituut voor Volksgezond-

heid en Milieu (RIVM) aan dat de gezondheidsri-

sico’s van corona voor kinderen heel beperkt zijn. 

Uit verschillende onderzoeken is het volgende 

gebleken:

•   Het verloop van de infectie onder kinderen die 
ziek worden, is heel mild.

•   Kinderen met onderliggende medische proble-

matiek lopen geen groter risico dan gezonde 

kinderen.

•   De verspreiding vanuit kinderen naar volwasse-
nen is heel beperkt.

Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter 

afstand te houden, ook niet ten opzichte van peda-  

gogisch medewerkers. Ouders en pedagogisch 

medewerkers moeten onderling wel afstand houden. 

Een onwerkelijk situatie, waarbij ouders hun kind 

bij de deur moeten wegbrengen en weer ophalen.

Eerste besmettingen binnen Kinder-
opvang Huizen
Eind augustus 2020 bereikt ons het eerste bericht 

dat een kind van een van onze buitenschoolse 

opvang locaties positief is getest op COVID-19.  

Een nieuwe fase in de pandemie breekt voor ons 

aan, met positief geteste kinderen, gezinsleden en 

medewerkers. 

In alle gevallen staan we in nauw contact met de 

regionale GGD en informeren we de betrokken 

medewerkers en ouders zo snel als mogelijk. In 

enkele gevallen moeten medewerkers ‘preventief’ 

in quarantaine, omdat ze nauw samengewerkt 

hebben met een positief getest persoon. Gelukkig 

hebben wij het sluiten van een groep of zelfs een 

hele locatie kunnen vermijden. Mede dankzij de 

medewerking, inzet en alertheid van ouders en 

medewerkers.

Medewerkers hart onder de riem
In zo goed als alle interne communicatie wordt de 

waardering voor de inzet en flexibiliteit van onze 

medewerkers veelvuldig geuit. Het management 

realiseert zich terdege dat zonder deze inzet, 

Kinderopvang Huizen niet zo bestendig door de 

coronacrisis kan komen.

Via een aantal persoonlijke videoboodschappen 

van de directeur-bestuurder wordt deze waarde-

ring nog extra uitgesproken. 

Daarnaast versturen wij in april ook naar alle mede-

werkers een leuke kaart en ontvangen zij eind van 

het jaar, met kerst, een extra attentie voor hun inzet.

Kinderopvang Huizen gaat online  
vergaderen
Aangezien veel geplande (team)bijeenkomsten 

niet kunnen plaatsvinden vanwege de aantallen, 

zijn wij genoodzaakt om deze online te gaan doen.

Verschillende alternatieven worden uitgeprobeerd 

en afgewogen en uiteindelijk wordt besloten om 

met Microsoft Teams te werken.

Het online vergaderen is enorm wennen voor 

iedereen, maar met de inzet van een ieder worden 

we er toch steeds iets handiger en efficiënter in. 

Het sociale contact wordt echter als een enorm 

gemis ervaren.
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Samensturing in tijden van corona
Alle maatregelen rondom corona maken het  

ons moeilijk om geplande bijeenkomsten omtrent  

Samensturing voortgang te geven. Toch zie je  

dat het gedachtengoed leeft en hoeveel je kunt  

bereiken door samen problemen het hoofd  

te bieden:

•   Zo is er tijdens de lockdowns en in de periode 
met de corona besmettingen in Samenstu-

ring veel bereikt, zoals:

   •   Opzetten en inrichting 24-uurs opvang;
   •   Ondersteuning van scholen bij hun 

noodopvang;

   •   Activiteitenaanbod ook voor de kinderen 
die niet naar de opvang kunnen komen;

   •   Diensten van elkaar opvangen, als gevolg 
van quarantaine.

•   Door het management is actief geluisterd 

en gehandeld naar aanleiding van feedback 

vanuit medewerkers met vragen en zorgen 

omtrent corona.

•   Medewerkers zijn middels themagroepen 

betrokken bij trajecten als het nieuwe  

voedingsbeleid, herziening klant- en  

medewerkertevredenheidonderzoek en  

het kindvolgsysteem.

•   Het management heeft beleid herschreven 

naar kaders of nieuwe kaders geformuleerd. 

Waarin feedback vanuit de organisatie zoveel 

mogelijk is meegenomen. 

•   Er is een start gemaakt met het in samen-

sturing formuleren van de strategie voor 

2021–2025 met alle managers. 

Eind van het jaar opnieuw in  
lockdown
Na de versoepelingen in de zomer, loopt het aantal 

besmettingen na de zomervakantie weer geleide-

lijk op. Vanaf eind september worden de landelijke 

maatregelen steeds weer verder aangescherpt, 

met name op de volgende belangrijkste punten:

•   Aantal toegestane bezoekers in een  
huis houden (van 3, naar 2, naar 1 persoon);

•   Max. groepsgrootte van 30 personen vanaf 13 jr;

•   Horeca sluit (eerder).
 

Echter op 15 december volgt dan nog vrij  

onverwachts het bericht dat ook de scholen en 

kinderopvang wederom in lockdown gaan. 

Hetzelfde scenario als in het voorjaar geldt, wij zijn 

alleen geopend voor noodopvang.

Activiteiten aanbod
Dat kinderen zich kunnen ontwikkelen bij ons, is 

voor ons van groot belang. Met plezier de wereld 

ontdekken en diverse vaardigheden op doen, daar 

zetten onze medewerkers zich met enthousiasme 

voor in.

Ontwikkeling 0 – 4 jaar

Voor de jonge kinderen op het kinderdagverblijf 

en de peuteropvang werken wij met de spel- en 

leermethode Uk & Puk. Hiermee bieden we binnen 

aansprekende thema’s, leeftijdsgerichte activi-

teiten aan. Kinderen ontwikkelen zich zo op een 

speelse manier op het gebied van taalvaardigheid, 

motoriek, zelfstandigheid en probleemoplossend 

vermogen.

De vrolijke gekleurde handpop Puk biedt hierbij 

vertrouwen en houvast. Hij ‘praat’ met de kinde-

ren en zorgt op een laagdrempelige manier voor 

interactie. Er zijn dit jaar ook weer 10 medewerkers 

getraind voor het VE certificaat van Uk & Puk  

(deels online en deels fysiek). De hercertificering 

van Uk & Puk hebben we geheel online gedaan.

Start VE-specialist

In juni is ook onze interne VE-specialist van start 

gegaan. Deze collega houdt zich bezig met de 

kwaliteit van het VE-aanbod en volgt de kinderen 

op de peuteropvang  met een VE-indicatie.  

Regelmatig vinden hiertoe pedagogisch kind 

overleggen plaats.

Ontwikkeling 4 – 12 jaar

Voor de ontwikkeling van de kinderen op de bso’s 

werken wij onder meer met een uitdagend en  

verdiepend activiteiten aanbod op vier thema’s:

Natuur & Techniek

•    Wandelen in de natuur

•    Insecten- bladeren zoeken
•   Timmeren

•   Robots maken

•   ‘huisdieren’ op de opvang

Sport & Spel

•   Levens stratego of boter kaas 
en eieren

•   Freerunnen/ lasergamen

•   Diverse sporten
•   Wandelen/ fietsen/ hardlopen

Kunst & Cultuur

•   Kunstwerken maken

•   Herfstbladeren verven
•    Krukken pimpen

•   Exotische dieren maken

•   Werken met brooddeeg

Theater & Muziek

•   Muziek maken

•   Een voorstelling of film 

maken

•   Een voorstelling bekijken

Samen voor ontwikkeling
Vanuit ons collectieve doel: “Wij bieden ruimte voor ontwikkeling aan kinderen, ouders en 

medewerkers” is er ook in 2020 op diverse vlakken aandacht hiervoor geweest. Naast ons 

activiteiten aanbod voor de kinderen en de eerder genoemde EHBO-cursus voor ouders, hebben 

wij ons aanbod voorschoolse educatie uitgebreid, is er een nieuwe website live gegaan en zijn we 

verder gegaan met de ontwikkeling van onze medewerkers.
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De uitgebreide activiteiten database van DoenKids 

biedt hierbij inspiratie en de medewerkers/ locaties 

inspireren elkaar onderling. Ook is het voor ouders 

sinds dit jaar mogelijk om via het Ouderportaal 

wekelijks het activiteitenaanbod te bekijken.

Het belang van (voor)lezen
(Voor)lezen is een belangrijk onderdeel van de 

dagbesteding op de kinderopvang. Het draagt  

bij aan de taalontwikkeling, het concentratie-

vermogen van kinderen en het prikkelt het  

creatieve en fantasievermogen. 

 

Wij werken regelmatig samen met de bibli-

otheek van Huizen voor leuke activiteiten 

om trent (voor)lezen en nieuwe boeken. Ook 

hebben wij intern een groep enthousiaste  

medewerkers die als ‘Taal- en voorleescoördi-

nator’ het (voor)lezen op locatie op de kaart 

zet. Deze groep medewerkers heeft in septem-

ber tijdens een intervisiebijeenkomst elkaar 

geïnspireerd en doelstellingen geformuleerd 

voor komend jaar. Zo zijn er ‘kamishibai’ vertel-

kasten door locaties besteld, is er een nauwe 

samenwerking met de bibliotheek van Huizen 

en wordt de aanvoer van nieuwe boeken, 

woordkaarten en ander bevorderlijk (voor)lees 

materiaal meer centraal geregeld.

Uitbreiding uren peuteropvang met 
VE- indicatie of kostwinner 
Vanuit de gedachte dat ieder kind dezelfde kansen  

moet hebben, wordt er door de overheid veel 

geïnvesteerd in voorschoolse educatie en opvang- 

mogelijkheden voor iedereen. Vanuit dit oogpunt 

krijgen peuters met een ontwikkel achterstand 

of van ouders die geen recht hebben op kinder-

opvangtoeslag, met een subsidie vanuit de  

gemeente, de mogelijkheid zich voor te bereiden 

op de basisschool.

In 2020 zijn de gemeentes verplicht gesteld het 

urenaanbod uit te breiden naar gemiddeld 16 uur 

per week voor VE en 8 uur per week voor kost-

winner kinderen. Voor beide doelgroepen geldt 

naast de subsidie van de gemeente een ouder-

bijdrage voor de kosten van opvang.  

In Blaricum is deze maatregel vanaf 1 maart 

ingegaan. In Huizen zijn we 1 augustus hiermee 

gestart. Deze maatregel betekent voor alle peuters 

die gebruikmaken van een subsidie een uitbrei-

ding van het aantal uren ter voorbereiding op de 

basisschool. 

Ontwikkeling van ons voedingsbeleid
In 2019 zijn wij gestart met het opleiden van twee 

collega’s tot gezonde kinderopvangcoach. Mede 

hiermee is ook de aanzet gedaan tot het aanpassen 

van ons voedingsbeleid. Zodat het beter past bij 

de maatstaven en wensen van ouders van deze tijd. 

Afgelopen jaar is er een themagroep opgestart, 

bestaande uit de pedagogisch coach, de pedago-

gisch beleidsmedewerker, een teammanager en 

verschillende medewerkers. Gezamenlijk hebben 

zij het voedingsaanbod onder de loep genomen 

en vergeleken met adviezen van het voedings-

centrum. Er een voorstel neergelegd voor aanpas-

sing van het voedingsaanbod. Na het positieve 

advies is er vorm gegeven aan de implementatie 

van het nieuwe aanbod. Er is een online, dyna-

mische presentatie gemaakt voor medewerkers 

en ouders en voor de medewerkers is er ook een 

voedingswijzer vormgegeven. 

In het eerste kwartaal van 2021 wordt het nieuwe 

voedingsaanbod stapsgewijs geïntroduceerd bij 

de kinderen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

•   Wij schenken  water (met en zonder fruit) of 

thee met fruitsmaak;

•   Er worden meer verantwoorde tussendoortjes 

gegeven (meer groente en fruit, minder koek

    of zoutjes).

•   Het beleg voor op brood is ook onder de loep 
genomen en aangepast (minder verzadigde 

vetten, minder zout, etc).

Onderzoek met themagroep warme maaltijd

Ook is er een thema groep opgestart om het 

aanbod van een warme maaltijd op het kinderdag-

verblijf te onder zoeken.  

Een evaluatie van een eerdere pilot op kdv Koele-

moes met het aanbod van warm eten in plaats van 

een broodmaaltijd wees het volgende uit:

•   Kinderen proeven meer, leren meer smaken 

ontdekken;

•   Zien eten, doet eten bij de kinderen;
•   Een gevarieerd aanbod is mogelijk.

Omdat tijdens de pilot bleek dat de porties en de 

kwaliteit niet altijd constant waren en de gehan-

teerde methode veel extra handelingen voor de 

medewerkers inhield, is deze gestopt.

De themagroep ‘warme maaltijd’ richt zich dan ook 

op het zoeken naar een geschikte leverancier die 

kan voorzien in onze wensen t.a.v. het aanbieden 

van de warme maaltijd. Dit project loopt door  

in 2021.

Restyling locaties
Naast het nieuwe meubilair dat er begin van het 

jaar is gekomen voor alle locaties, zijn we dit jaar 

ook verder gegaan met uitvoering van ons Meer-

jarenonderhoudsplan. Een aantal locaties zijn dit 

jaar dan ook gerestyled.

Verbouwing Vrom en tom en ’t Krekeltje  

in de zomervakantie

In de zomervakantie is er hard gewerkt aan de 

locatie Vrom en tom en peuteropvang ’t Krekeltje. 

De vloeren zijn vernieuwd, de muren geschilder  

er is een nieuwe keuken geplaats en enkele andere 

verbouwings- en renovatiewerkzaamheden  

hebben plaatsgevonden. 

Voedingswijzer
Drinken

• Water / fruitwater

• Halfvolle melk

• Karnemelk

• Afgekoelde (vruchten) thee

Broodbeleg

Mag altijd

• Margarine: dun laagje

• Zuivelspread: Philadelphia naturel / tuinkruiden

• Peren of appelstroop: Zonnatura / AH 100% 

• Humus: alle merken AH 

• Pindakaas: 100% pindakaas

• Groentespread: Zonnatura                    

• Vegetarische smeerworst

• Kipfilet / kalkoenfilet

• Licht gezouten runderrookvlees

• Komkommer / tomaat (oppassen velletje)

• Avocado

• Ei

Dagkeuzes *

• 30+ kaas

• Vruchtenhagel

• Fruitspread

*  Vallen buiten de Schijf van Vijf.  

Binnen het aanbod mag een kind 1 keuze maken per dag. 

Tussendoortjes

Mag altijd

•  Groente en rauwkost: dagelijks.  

Oppassen met velletje (snack)tomaatjes

• Fruit: dagelijks. kdv geen druiven

• Crackers: evt. met broodbeleg

• Rijst- / maiswafels

• AH Luchtige crackers tarwe 

• AH Knäckebröd volkoren

• Gedroogde vruchten

• Volkoren soepstengel

• Babymaisfingers: kdv

Bij uitzondering bso

• Tarwebiscuit

•  Kookactiviteiten minder gezonde ingrediënten 

(in afstemming met het team)

Bij warm weer

• Tuc-koekje of zoute stokjes

• Waterijs

• Extra water

Incidenteel (vakanties) bso:

• Popcorn

• Chips

www.kinderopvanghuizen.nl

Een impressie van het resultaat

Een mooie, frisse nieuwe locatie!
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Nieuwe vloeren en schilderwerk voor  

peuteropvang Spelevanck

Toen het nieuws kwam van de lockdown medio 

december, is er direct actie ondernomen om deze 

periode goed te besteden. 

De geplande vervanging van de vloer en schilder-

werk bij Spelevanck, kon nu mooi plaatsvinden 

zonder dat kinderen en ouders daar last van  

hebben. Met man en macht is er gewerkt om dit 

voor elkaar te krijgen

 

Warmte terugwin en airco installaties  

geplaatst

In het kader van verduurzaming en verbetering 

van de luchtkwaliteit zijn er bij kdv Toethoorn, het 

Service Bureau en bso Kremmerd wtw-installaties 

geplaatst. 

Deze zorgen voor afvoer van vuile lucht en blazen 

schone lucht terug. De schone lucht krijgt via  

een warmtewisselaar de warmte van de vervuilde  

lucht. Zo zorgt een wtw-installatie voor een 

gezond binnenklimaat; van groot belang voor het 

welbevinden van de kinderen en medewerkers.

Bij kdv Koelemoes zijn ook airco’s geplaatst, om 

beter bestand te zijn tegen de steeds warmer  

wordende zomers. Alle nieuw airco’s zijn voorzien 

van speciale luchtfilters. 

Nieuwe iPads voor alle locaties

Eind van dit jaar zijn er voor alle locaties nieuwe 

iPads besteld. Met de locaties is afgestemd welke 

programma’s hierop beschikbaar moeten zijn en 

de installatie heeft plaatsgevonden.

Begin 2021 worden alle Ipads van de locaties 

vervangen.

Nieuwe website live per 1 juli 
Onze website was toe aan vernieuwing. In de loop 

van de jaren had de oude website een wildgroei 

aan pagina’s doorgemaakt, wat ten koste ging van 

overzichtelijkheid. 

Op basis van een wensen- en eisenpakket is de 

afdeling Marketing & Communicatie, samen met 

het reclamebureau Onyva en technisch beheerder 

Megabite aan de gang gegaan met een nieuw 

framework voor de website. De voornaamste doel-

stellingen waren daarbij:

•   Gemak voor de bezoeker;

•   Duidelijk overzicht van ons aanbod;
•   Visueel aantrekkelijk, door gebruik van zowel 
video als beeld.

Dit framework is vervolgens ingevuld met korte en 

krachtige teksten, beelden en video.

Ontwikkeling van onze medewerkers
Naast de ontwikkeling van de kinderen, staat de 

ontwikkeling van onze medewerkers bij ons hoog 

op de agenda. In 2019 zijn we daarom al gestart 

met een nieuw beleid op ontwikkelen en beoorde-

len, waarbij de medewerkers gestimuleerd worden 

om na te denken en actie te ondernemen op de 

eigen ontwikkeling. Het persoonlijke ontwikkel-

plan is hier een onderdeel van.

Als gevolg van corona konden geplande trainingen 

van ‘oog voor interactie’ en ‘knap lastig’  

niet plaatsvinden. Evenals alle trainingen voor de 

bso thema activiteiten. Bij deze trainingen is  

fysieke deelnemen voor de interactie een belang-

rijke onderdeel.

De pedagogisch coach biedt ondersteuning 

op de werkvloer

Binnen de mogelijkheden is er door de pedago-

gisch coach gecoacht op interactievaardigheden, 

onder andere door middel van video interactie 

begeleiding. Binnen de coaching gesprekken was 

‘balans’ toch wel het woord van 2020. Balans tus-

sen werk en privé, tussen mogelijkheden en  

uitdagingen en tussen (gezond) verstand en  

gevoel als gevolg van corona.

Webinars meldcode Huiselijk geweld en  

kindermishandeling

Alle medewerkers hebben afgelopen jaar ook een 

webinar gevolgd inzake de meldcode Kindermis-

handeling. Een belangrijk punt, om medewerkers 

alert te houden/maken op signalen die kunnen 

duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Financiën gaat voor digitalisering
Tot 2020 verwerkten wij de financiële administra-

tie slechts gedeeltelijk digitaal. Met de plannen 

al in ons hoofd, maar door corona in versnelling 

gekomen, zijn we afgelopen jaar op het boekhoud-

programma Exact Online overgestapt. Met dit pro-

gramma is direct ook onze papieren factuurstroom 

komen te vervallen en worden facturen nu sneller, 

efficiënter, gemakkelijker en duurzamer verwerkt.

De nieuwe website: www.kinderopvanghuizen.nl
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Herverdeling peuteropvang locaties
Eind 2019 is met de managers de afweging gemaakt 

of de peuteropvang locaties los of gekoppeld 

dienden te worden aan de teammanagers bso. 

Gekozen is voor een herverdeling van alle peuter-

opvang locaties in combinatie met de bso’s en de 

school waarin zij gevestigd zijn.

Voordelen van de herverdeling: 

•   De combigroepen po/bso krijgen na de herver-

deling met slechts één teammanager te maken 

in plaats van twee. Hierdoor één duidelijke lijn 

voor de locatie, voor medewerkers, ouders, 

kinderen en de school.

•   Voor sommige pedagogische medewerkers  

die zowel op de po als op de bso werken, geldt 

dat zij in plaats van twee teammanagers (1 van 

po en 1 van bso) nu vallen onder één team-

manager po/bso. 

•   Verbetering van de efficiëntie door een logi-

schere geografische verdeling van de locaties 

onder de teammanagers.

•   Eén aanspreekpunt voor schooldirecteuren. 
Hierdoor kan relatie met school verstevigd 

worden.

•   Facilitaire zaken van de peuteropvang en  
buitenschoolse opvang in één school aange-

stuurd door één teammanager.

Samen sterk
Naast de Coronacrisis hadden wij intern ook te maken met een “ forse uitdaging” in het 

managementteam. Als gevolg van uiteenlopende redenen, privé en zakelijk, hebben wij te maken 

gehad met bovenmatig veel verloop en uitval onder de team- en unitmanagers. In samensturing 

is met de managers al het mogelijke gedaan om de teams stabiliteit te blijven bieden en de 

werkzaamheden en plannen door te laten gaan.

Extra ondersteuning teammanagers door me-

dewerker administratieve ondersteuning

Met de herverdeling van de locaties, gaan een 

aantal teammanagers aan meer locaties leiding 

geven. Zij krijgen hiervoor ondersteuning van een 

Administratief ondersteuner.

Start VE-specialist en zorgcoördinator

De teammanagers die ook peuteropvang onder 

zich kregen, worden ondersteund door de VE-

coach en zorg coördinator.  

De voormalige teammanager peuteropvang, is per 

1 juni 2020 in deze functie gestart. Hiermee is  haar 

expertise op VE-gebied  geborgd.

Afscheid unitmanagers 
Afgelopen jaar hebben we ook afscheid genomen 

van de unitmanager Financiën en de unitmanager 

Kwaliteit & Pedagogiek. 

De unitmanager Financiën, Yvonne Lagerburg, 

is met pensioen gegaan. Zij heeft 25 jaar voor 

Kinderopvang Huizen gewerkt en was een enorme 

stabiele factor binnen de organisatie en het service 

bureau. Wij zijn enorm dankbaar voor haar jaren-

lange inzet voor Kinderopvang Huizen.  

Per 1 mei is Soesila Fatingan, een vaste medewer-

ker van de afdeling, aangesteld als haar opvolger.

De unitmanager Kwaliteit & Pedagogiek, heeft 

in augustus aangegeven een nieuwe uitdaging 

gevonden te hebben. Haar directe collega, onze 

pedagogisch beleidsmedewerker heeft haar  

opgevolgd in de functie van unitmanager. 

Wisselingen bij de teammanagers
Als gevolg van verschillende redenen hebben we 

afgelopen jaar te maken gehad met langdurig  

uitval van teammanagers en hebben we ook 

afscheid moeten nemen van een aantal team-

managers. In totaal ontstonden er in het jaar drie 

vacatures die door de coronaperiode moeilijk in te 

vullen waren. In september is één van de vacatures 

gelukkig ingevuld en hebben we daar een zeer 

ervaren en vaste teammanager kunnen inzetten. 

De verdere uitval van teammanagers hebben we  

in eerste instantie getracht intern op te vangen, 

maar met de toenemende werkdruk als gevolg van  

corona en de langdurigheid van de uitval, is uitein-

delijk besloten om een interimmanager in  

te zetten. Deze is in augustus gestart en blijft tot 

1 april 2021 werkzaam. In de tussentijd zijn wij op 

zoek gegaan naar nieuwe geschikte kandidaten 

om de twee openstaande vacatures op te vullen. 
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Steunen scholen bij onderwijs-
staking januari 2021
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 heeft 

zowel het basis- als het voortgezet onderwijs 

gestaakt. Zij staken voor betere salarissen en tegen 

de kortingen op de financiering en de torenhoge  

werkdruk. Allereerst vanuit onze zorg voor de ouders  

en kinderen, maar ook vanuit onze steun richting 

het onderwijs, hebben wij de kinderen die opvang 

nodig hadden deze dagen opgevangen op de bso. 

Opvang in scholen 
Veel van onze buitenschoolse- en peuteropvang 

locaties zijn gevestigd in scholen in de omgeving. 

Fijn voor de peuters, die zo al vertrouwd raken met 

de schoolomgeving. Maar ook fijn voor de kinde-

ren van de bso die in hun vertrouwde omgeving 

kunnen blijven ná school. Voor ouders biedt het 

vaak gemak met het naar school en de opvang 

brengen van meerdere kinderen.

Ook zorgen wij ervoor dat we goed geïnformeerd 

zijn over activiteiten op school en sluiten waar 

mogelijk aan met ons aanbod. En zoals eerder 

benoemd, hebben wij tijdens beide lockdowns 

ondersteuning met medewerkers geboden tijdens 

de noodopvang op scholen.

 

Peuteropvang ’t Kraaltje in  

Montessorischool De Gouden Kraal

In het 1e kwartaal van 2021 kregen wij berichtgeving  

van Versa Welzijn dat zij zouden stoppen met 

exploitatie van hun peuterspeelzalen. Helaas vonden 

zij geen overnamekandidaat voor alle locaties en heb-

ben zij trapsgewijs de peuterspeelzalen opgeheven.

Montessorischool De Gouden Kraal zocht een part-

ner voor een montessori peuteropvang en heeft 

ons daarbij benaderd. Met een nieuwe peuterop-

vang gebaseerd op de montessori waarden, zagen 

wij een mooie verbreding van ons peuteropvang 

aanbod. Met Versa Welzijn zijn wij vervolgens tot 

een goede overname-overeenkomst gekomen. 

In het nieuwe schooljaar (start 17 augustus) zijn  

wij in deze school gestart met Peuteropvang  

’t Kraaltje. Wij hebben daar twee enthousiaste  

en ervaren medewerkers van Versa Welzijn verwel-

komd in ons team. 

Op de specialistische bso  
samenwerken met Kwintes
Kwintes is een welzijnsorganisatie die zorg op 

maat biedt aan onder andere jongere met  

psychische en gedragsproblemen. Kwintes is onze 

samenwerkingspartner bij de specialistische bso 

De Kameleon. Hier vangen wij kinderen op die 

voornamelijk uit het speciaal onderwijs komen of 

die bij een reguliere, vaak drukkere bso, niet goed 

tot hun recht komen.

Samen met Kwintes bieden wij deze kinderen op-

vang in kleine groepen, met een duidelijke structuur 

en aangepast aan hun wensen en behoeften. 

Kwintes heeft ons helaas laten weten de vorm van 

opvang per 1 april 2021 te moeten beëindigen. 

Wij hopen dat het voor die tijd lukt om een goede, 

alternatieve partner te vinden.  

Onze samenwerkingen
Ons netwerk en samenwerkingen met instanties in de omgeving is iets waar we ontzettend  

trots op zijn. Denk hierbij aan onze samenwerking met de scholen, met de gemeentes Huizen en 

Blaricum, de consultatiebureaus en met de buurtsportcoaches van Sportief Huizen.

Kidz Move  sportieve activiteiten
Kinderopvang Huizen heeft als één van haar 

speerpunten om kinderen uit te dagen meer te 

bewegen.

 

Vandaar dat wij in 2020 een actieve samenwerking 

zijn aangegaan met de sportadviesgroep. Onder 

de noemer Kidz Move bieden wij sportieve activi-

teiten aan voor kinderen in Huizen. Gratis of tegen 

een hele geringe kostenvergoeding:

•   Drie keer per week worden er op verschillende 
schoolpleinen in Huizen sportieve activiteiten 

aangeboden waaraan kinderen uit de buurt 

gratis kunnen deelnemen.

•   Twee keer per jaar bieden wij een acht-weekse 
peutergym cyclus aan.

•   Daarnaast worden er evenementen georga-

niseerd zoals: het stoeprandentoernooi, de 

knikkerfinale en het pietengymfestijn rond de 

sinterklaastijd. 

Ook hebben wij dit jaar het Summer Day Camp 

van de sportadviesgroep gesponsord. Twee weken 

lang in de zomervakantie een hele dag of week 

meedoen met een divers activiteitenprogramma. 

Dit jaar was de eerste editie. De wens is om dit een 

jaarlijks terugkerend evenement te laten worden. 

Bibliotheek van Huizen
Met de bibliotheek van Huizen is er van oudsher 

al nauw contact. Zo vinden er in samenwerking 

trainingen en themalunches voor de voorlees-

coördinatoren plaats, haken kinderen van de 

opvang regelmatig aan bij een workshop van de 

bibliotheek of worden nieuwe workshops gepilot 

onder onze kinderen. 

Tijdens het nationale voorleesontbijt van de 

Nationale voorleesweken zijn onze locaties altijd 

aanwezig bij de bieb en medewerkers van de bieb 

komen dan ook regelmatig voorlezen op locatie.

Helaas kon dit jaar de peutermarkt niet plaats-

vinden als gevolg van corona: het jaarlijkse evene-

ment gericht op peuters en ouders, waarbij diverse 

organisaties zichzelf kunnen presenteren. 
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Ontwikkeling medewerkers

  2016 2017 2018 2019 2020

 Gemiddeld aantal werknemers 119 123 132 143 141

 Gemiddeld aantal FTE 65,92 68,86 77,54 89,05 91,56

 Instroom medewerkers - 21 23 29 18

 Uitstroom medewerkers - 9 12 20 27

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

Groei in omzet
Wij hebben dit jaar, ondanks corona, toch mogen 

afsluiten met een bescheiden omzetgroei.  

Hier hebben we hard voor gewerkt en zijn we dan 

ook ontzettend trots op.  

Het resultaat van een solide organisatie die staat 

voor continue kwaliteit.

Ontwikkeling aantal kinderen
Onderstaande tabel geeft het aantal geplaatste 

kinderen per opvangsoort weer aan het begin van 

2020 en aan het eind van het jaar. 

•   Op de kinderdagverblijven is een afname van het 

aantal geplaatste kinderen van – 8,7% te zien. 

•   De peuteropvang laat een groei zien van het 
aantal kinderen van 21,8%. 

•   De buitenschoolse opvang laat een afname van 

het aantal kinderen van -3,6%.

De omzetgroei is mede het gevolg van groei peu-

teropvang en uitbreiding van contracten.

Ontwikkeling aantal medewerkers
Ondanks een hogere uitstroom en een lagere 

instroom van medewerkers over 2020 ten opzich-

te van het voorgaande jaar, is ons het gemiddeld 

aantal FTE toegenomen.  

Medewerkers zijn meer uren gaan werken

Mede door corona en de grotere contracten heb-

ben we veel kosten kunnen besparen op de inzet 

van uitzendkrachten. 

Samen een mooi resultaat bereikt!
Ondanks alle uitdagingen van afgelopen jaar is het ons toch gelukt om een  

mooi resultaat neer te zetten.

Percentage omzetgroei t.o.v. voorgaand jaar

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 -22,96% -9,32% -2,20% 12,84% 16,08% 15,85% 10,04% 4,05%
 

Aantal geplaatste kinderen per opvangsoort

 Aantal kinderen* Start 2020 Eind 2020

 KDV 230 210

 Peuteropvang 170 207

 BSO 901 869

 Totaal* 1301 1286

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

kinderdagverblijf als op een peuteropvang locatie kan zitten.

Het gemiddelde verzuimpercentage is gestegen 

ten opzichte van voorgaand jaar.  

Gemiddeld genomen komen we ook uit 

boven het landelijk gemiddelde van de 

kinderopvangbranche. Dit wordt grotendeels 

veroorzaakt door corona.  

Echter een groot deel van de ziekmeldingen gaat 

ook om langdurende ziekte (92-730 dagen).  

Het langdurig verzuim is vaak niet 

werk gerelateerd, maar als gevolg van 

privéomstandigheden.  

In 2020 zijn we gestart met de inzet van een 

wandelcoach bij het langdurig verzuim.  

Komend jaar staat preventie  hoog op de agenda.
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De Centrale Oudercommissie (COC)
Kinderopvang Huizen streeft naar een oudercom-

missie (OC) op elke locatie, met uitzondering van 

kleine locaties waar een ouderraadpleging plaats-

vindt. De OC’s geven advies en denken mee over 

onderwerpen als veiligheid, opvoeding, gezond-

heid, openingstijden, activiteiten en prijsbeleid.  

In 2020 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 organisatie-breed niveau. Zij ontvangen voor 

iedere vergadering naast de agenda en notulen 

ook een directieverslag.

Adviesaanvragen

In 2020 heeft de COC twee adviesaanvragen ont-

vangen en daarop een positief advies afgegeven.

•   Wijzigingen pedagogisch beleid

•   Tariefwijziging 2021

Wat verder besproken:

Vooraf aan iedere vergadering ontvangen de 

COC-leden een kort directieverslag over diverse 

zaken die aan de orde zijn geweest of nog spelen 

op het gebied van de organisatie, ontwikkelingen 

betreffende kinderopvang en kwaliteit, financiën, 

marktontwikkeling en PR. 

Februari

•   Tijdens de vergadering in februari 2020 heeft 
de directeur-bestuurder een presentatie 

gegeven over samensturing, het collectieve 

doel: “Wij bieden ruimte voor ontwikkeling aan 

kinderen, ouders en medewerkers en de daaruit 

voortvloeiende visie en kernwaarden. Compli-

menten van de COC over de aanpak. 

•   De pedagogisch beleidsmedewerker heeft een 

toelichting gegeven op de adviesaanvraag over 

het gewijzigde pedagogisch beleidsplan. 

•   De OC reglementen zijn doorgenomen en voor-

gestelde wijzigingen goedgekeurd.

Mei

Tijdens de vergadering van mei vond er een 

gesprek met een delegatie van de COC en de RvT 

plaats. Het onderwerp corona en hoe ouders de 

kinderopvang in deze tijd ervaren werd uitvoerig 

besproken. 

De COC vraagt bij de Raad van Toezicht (RvT) na 

hoe zij de financiële impact op lange en korte 

termijn inschatten van corona. De RvT geeft aan 

hier goed over geïnformeerd te worden door de 

directeur-bestuurder en dat Kinderopvang Huizen  

een gezonde organisatie is, die eventuele financiële 

tegenvallers kan opvangen.

September

•   De Covid-19 situatie wordt weer kort door-
genomen. Ondertussen hebben we intern ook 

te maken met positief geteste medewerkers. 

Een aantal collega’s moeten (preventief ) in 

quarantaine. 

•   Kinderopvang Huizen heeft te maken met 

(langdurig) uitval van teammanagers. Wij zijn 

opzoek gegaan naar interim/vaste vervanging. 

•   Versa Welzijn is gestopt met alle peuterarrange-

menten, veel ouders stappen over naar ons.  

De peuteropvang in Montessorischool  

De Gouden Kraal wordt door Kinderopvang 

Advies en toezicht
Samen met de (centrale) oudercommissie(s)

Huizen gestart, twee medewerkers Versa  

worden voor ‘t Kraaltje overgenomen. 

•   Verder is de voortgang Tariefstelling 2021 
besproken.

November

In de laatste vergadering van het jaar werd weder-

om kort de stand van zaken rondom Covid-19 

besproken: spelen met zand, klei en koken met de 

kinderen kan weer onder bepaalde voorwaarden.

De pedagogisch beleidsmedewerker heeft een 

presentatie gegeven over het nieuwe voedings-

aanbod. Tevens is de presentatie die voor alle 

ouders gemaakt is, gedeeld met de COC voor 

feedback. 

Een COC-lid heeft ouderbetrokkenheid op de 

agenda gezet. Het valt haar op dat er soms weinig 

animo is, of dat mensen niet komen opdagen bij 

vergaderingen. Wat te doen? De directeur-bestuur-

der legt idee voor van andere organisaties om  

(C)OC-leden een vergoeding te bieden per bijge-

woonde vergadering. Dit vindt de COC op dit  

moment nog te ver gaan. Eerst weer meer  

aandacht voor werving vanuit teammanagers en 

Kinderopvang Huizen. Zo wordt ook het idee  

geopperd om een wervingsfilmpje te maken.

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 2021

Voor het komend jaar staan de volgende onder-

werpen op de agenda:

•   Mei – meeting gepland tussen COC en (delega-

tie van) de Raad van Toezicht

•   September -Strategie 2021-2025   

‘zo onderscheiden wij ons’

•   Speerpunten 2021-2022
•   November- Adviesaanvraag tariefwijziging 2022

De COC kijkt terug op een mooi jaar in goede samen-

werking met de OC’s en de directeur-bestuurder.
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De Ondernemingsraad heeft in 2020  

meerdere keren vergaderd:

•   acht keer regulier, afwisselend met en zonder 

aanwezigheid van de directeur-bestuurder. 

•   zes keer Dagelijks Bestuurs overleg tussen 
Voorzitter en Vicevoorzitter van de OR met de 

directeur-bestuurder, ter bespreking van de 

dagelijkse lopende zaken. 

•   twee keer overleg met de Raad van Toezicht.

Het afgelopen jaar heeft de OR advies uitge-

bracht over de volgende adviesaanvraag

•   Overname peuteropvang De Vlinder in montes-

sorischool De Gouden Kraal.

Overige zaken besproken

•   Interne communicatie

•   De procedures met betrekking tot vacatures en 

aanstellingen

•   Voedingsbeleid
•   Organisatiestructuur
•   Verkiezingen OR

Cursus

De Ondernemingsraad is in maart 2020 op cursus 

geweest bij Saminc. Onder leiding van Saminc 

hebben zij een verdiepende cursus gehad over de 

rol van de OR. Samensturing stond centraal omdat 

de OR het belangrijk vindt hierin ook te ontwikke-

len en mee te bewegen in de organisatie. 

Gezamenlijk is er gebrainstormd over hoe de OR 

samensturing toe kan passen en hoe dit past in de 

organisatie.

Verkiezingen OR

Tussentijds hebben wij afscheid genomen van 

één van de OR-leden. Hierdoor was er een vaca-

ture ontstaan en zijn er tussentijdse verkiezingen 

geweest. 

Eind van het jaar was het tijd voor de algemene 

verkiezingen voor de OR. De 3 jaarstermijn zat er 

weer op en dus tijd voor een nieuwe verkiezings-

ronde. De nieuwe samenstelling wordt begin 2021  

bekend gemaakt via intranet.

OR gaat gluren 

Omdat de OR graag feeling wil houden met onze 

achterban zijn zij ook in 2020 gaan ‘gluren bij de 

buren’. Dit in het teken van de coronacrisis.  

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 2021

In maart 2021 zal de nieuwe samenstelling van de 

OR starten en word er afscheid genomen van een 

aantal leden. Alle leden zullen in 2021 een cursus 

volgen ter professionalisering van hun rol. De OR 

wil graag mee gaan in de ontwikkelingen binnen 

Kinderopvang Huizen, hier zal een te plannen 

cursus op afgestemd worden. 

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.

Samen met de Ondernemingsraad
Kinderopvang Huizen heeft een ondernemingsraad (OR) die in 2020 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.
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uit voor alle medewerkers van Kinderopvang 

Huizen die in dit lastige jaar op een zeer flexibele 

manier ervoor gezorgd hebben dat de (nood-)

opvang op een zo veilig mogelijke manier plaats 

kon vinden.

Er is in 2020 vier keer vergaderd. Tussentijds is er 

met regelmaat overleg met de directeur-bestuur-

der geweest. De samenwerking verloopt prettig: 

kritisch opbouwend. De raad wil, met respect voor 

de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuur-

der, gesprekspartner zijn voor onderwerpen die 

relevant, dan wel bepalend zijn voor de toekomst 

van Kinderopvang Huizen.

De raad heeft in 2020 tweemaal overleg gehad 

met de Ondernemingsraad, eenmaal met de 

Centrale Oudercommissie en eenmaal met de 

Teammanagers. De leden van de raad hebben ook 

onaangekondigd verschillende locaties bezocht.

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 pro-

fessioneel 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 maat-

schappelijke taakstelling op een goede wijze heeft 

vervuld. Haar werkgeversrol heeft de Raad van 

Toezicht vervuld door het voeren van een jaarge-

sprek met de directeur-bestuurder en door regulier 

overleg te hebben over de diverse lopende zaken. 

Relevante agendapunten en besluiten in 2020:

•   Goedkeuring jaarverslag inclusief jaarrekening 
2019, décharge bestuurder

•   Kennisgenomen van de directieverslagen en 

financiële rapportages Q1, Q2 en Q3 2020

•   Voorstel tarieven 2021 goedgekeurd
•   Begroting 2021 goedgekeurd
•   Goedkeuring netto beloning alle medewerkers 

•   Risico inventarisatie 
•   Maatregelen corona en gevolgen voor de 

organisatie

•   Samensturing: principes en aanpak van de 

samensturing bij Kinderopvang Huizen

•   Vaststelling strategie 2021-2025

De raad wil alle medewerkers van Kinderopvang 

Huizen bedanken voor hun inzet in het door 

corona bijzondere jaar en hoopt dat 2021 voor de 

organisatie en haar medewerkers een jaar zal zijn 

waarin de ontwikkeling die in 2019 is ingezet voor 

de kwaliteit van de opvang en samensturing weer 

kan worden voortgezet.

Samenstelling Raad van Toezicht  
in 2020
In 2020 was de Raad van Toezicht van Stichting 

Kinderopvang Huizen op volle sterkte: vier leden. 

•   Anne-Marie van den Dungen (voorzitter) 

Hoofdfunctie: zelfstandig organisatie ontwikke-

laar voor maatschappelijke organisaties 

Nevenfunctie: bestuurslid Vereniging Palliatieve 

en Terminale Zorg Geldermalsen-Neerijnen

•   Taco Hendriksz 
Hoofdfunctie: zelfstandig ondernemer Breaknet 

adviseur ZZP 

Nevenfuncties: Voorzitter Stichting AC Fonds, 

Voorzitter Vereniging Broodfonds Ongesneden  

•   Leendert-Jan Veldhuyzen 
Hoofdfunctie: College van Bestuur Stichting 

KOLOM 

Nevenfuncties: lid Executive Committee  

International Confederation of Principals (ICP)

•   Caroline Keeman 

Hoofdfunctie: Account executive VWware 

Nevenfuncties: -

Bij de samenstelling van de raad is uitgegaan van 

knowhow die de organisatie kan versterken.  

De leden hebben kennis en deskundigheid met 

betrekking tot de sectoren kinderopvang en  

onderwijs en de vakgebieden marketing, ICT,  

strategie, financiën, personeel & organisatie.

De leden hebben geen nevenfuncties die strijdig 

zijn met het belang van Kinderopvang Huizen.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is 

bezoldigd. Volgens afspraak ontvangen leden een 

vergoeding van € 2.500 per jaar, excl. BTW.  

Daarnaast worden kosten voor deskundigheids-

bevordering voor de RvT vergoed, alsmede het 

lidmaatschap van de NVTK/VTOI.

In het kader van het aftreden van Taco Hendriksz is 

in 2020 een vacature gesteld en hebben sollicita-

tiegesprekken plaatsgevonden. In maart 2021 zal 

Taco vervangen worden door Rolf Burrekers.

Activiteiten en besluiten van de Raad 
van Toezicht
In de vergaderingen van de Raad van Toezicht met 

de directeur-bestuurder staan vaste onderwerpen 

op de agenda, op basis van een jaarplanning waar-

in de planning- en control cyclus centraal staat. 

Door kwartaalrapportages van de directeur- 

bestuurder wordt de voortgang- en sturingsinfor-

matie met de leden gedeeld. Daarnaast staat regel-

matig een aantal ontwikkelingen op de agenda: 

kwaliteit van de opvang, de ontwikkelingen in de 

markt, de personele- en organisatie ontwikkeling, 

bedrijfsvoering, locaties. In 2020 zijn uiteraard de 

maatregelen rond corona regelmatig aan de orde 

geweest. Door de directeur-bestuurder ontwikkel-

de scenario’s zijn besproken en de raad heeft de  

vinger aan de pols gehouden bij de vormgeving van  

de noodopvang. De raad spreekt haar waardering  

Samen met de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van de Stichting Kinderopvang Huizen. 

De belangrijkste focus hierbij is de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door rapportages, 

bezoeken aan locaties en gesprekken met OR, Centrale Ouderraad, managers en medewerkers 

houdt de raad de vinger aan de pols. Daarnaast staat de raad de directeur-bestuurder gevraagd 

en ongevraagd bij met advies. Basis voor de uitoefening van haar taak zijn de statuten van de 

stichting, het goedgekeurde strategisch beleidsplan en de Governancecode Kinderopvang.  

De werkwijze is vastgelegd in een regelement van de Raad van Toezicht.

De raad kent een rooster van aftreden:

 Naam RvT-lid Aangetreden Herbenoemen/ Aftreden
   Atreden 1e termijn 2e termijn

 Anne-Marie van den Dungen 01-01-2014 01-01-2018 01-01-2022

 (voorzitter per 1 april 2018)

 Taco Hendriksz 14-03-2013 14-03-2017 14-03-2021

 Leendert-Jan Veldhuyzen 05-03-2018 05-03-2022

 Caroline Keeman 01-01-2019 01-01-2023
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De eerste aanzet hiertoe is eind 2020 al gedaan. 

We zijn gestart met een terugblik naar wat we 

afgelopen jaren bereikt hebben, zoals: verrijking 

van ons activiteiten aanbod, continue ontwikke-

ling van de kwaliteit van onze dienstverlening en 

samensturing met de medewerkers. 

Vervolgens hebben we de wereld om ons heen 

bekeken en ons de volgende vragen gesteld:

•   Welke trends zien we wereldwijd en in Neder-

land voor 2030 en verder.

•   Waar leiden wij onze kinderen voor op, wat 

bieden wij ze aan?

•   Hoe kunnen wij ons blijvend onderscheiden?
•   En wat wordt dan onze strategie voor 2021-
2025 vanuit ons collectief doel en onze visie.

Voor de strategie 2021-2025 ‘Zo onderscheiden wij 

ons’  hebben we een viertal pijlers geformuleerd:

1.  Talentontwikkeling

2.  Samenwerking

3.  Duurzaamheid

4.  Digitalisering

Aan de hand van speerpunten, afgeleid van deze 

pijlers gaan de teams in 2021 aan de slag met 

hun eigen locatie strategieplan. In samensturing 

gaat iedere locatie haar eigen invulling geven aan 

HOE zij het resultaat op de speerpunten wil gaan 

behalen.

Gezonde voeding, de implementatie van het nieuwe  

voedingsbeleid staat voor begin van het jaar op 

de planning. Stapsgewijs worden de kinderen 

hierin meegenomen. Op hun eigen tempo, beetje 

bij beetje meer leren eten en bewust worden van 

gezonde voeding. 

Dit jaar is  al een aanzet gedaan om het kindvolg-

systeem te actualiseren, in 2021 nemen we ons 

hele kindvolgsysteem onder de loep. Voldoet dit  

aan de wensen en behoeften van klanten en mede- 

werkers? En welke verbeteringsslagen zijn nood-

zakelijk? Voor een goede overdracht naar scholen, 

maar ook in het kader van de communicatie naar 

ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren).

Ook blijven we ons activiteitenaanbod ontwikke-

len, voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  

Hoe dragen wij bij aan het ontwikkelen van vaar-

digheden en talenten? En bovenal hoe zorgen wij 

ervoor dat de kinderen dit met veel plezier doen?

Samensturing als organisatiecultuur. De teams 

meer beslisruimte geven en eigenaarschap over 

hun eigen werk en ontwikkeling. Hier draagt ons 

beleid ontwikkelen en beoordelen aan bij, maar 

ook de kaders die wij opstellen, waar binnen de 

medewerkers ruimte krijgen om hun werk zelf in te 

vullen. 

Helaas hebben we ook nog te maken met  

corona. Tijdens het schrijven van dit directieverslag 

zijn we net weer open na de tweede lockdown.

Met de wendbaarheid van onze organisatie, de 

inzet van onze medewerkers en het vertrouwen 

van de ouders, zie ik 2021 met vertrouwen te ge-

moet. Samen bouwen we verder aan een mooie 

en gezonde toekomst voor onze kinderen. 

Samen op weg naar 2021
Volgend jaar staat voor ons in het teken van vormgeven van onze strategie voor de komende 

jaren. Met als uitgangspunt ons collectieve doel: “Wij bieden ruimte voor ontwikkeling aan 

kinderen, ouders en medewerkers.”


