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Heel 2021 hebben we te maken met veranderende 
maatregelen en richtlijnen omtrent corona. We starten 
het jaar zelfs met een complete lockdown. Toch gaan 
we enthousiast aan de slag met onze plannen. Want 
er staat een hoop op de planning. De implementatie 
van ons nieuwe voedingsbeleid, van start met onze 
meerjarenstrategie ‘Zo onderscheiden wij ons’, uitbrei-
dingsplannen en hopelijk ondanks corona toch ook 
nog groei. 

De flexibiliteit van onze medewerkers en klanten maakt dat 
we ons hier goed doorheen slaan en zelfs ruimte zien om 
ons te blijven ontwikkelen.

Samen zijn we in beweging, met hulp van alle medewer-
kers, ouders en samenwerkingspartners.

In samensturing met alle managers en medewerkers wordt 
de meerjarenstrategie ‘Zo onderscheiden wij ons’ vastge-
steld en uitgewerkt. Een mooi traject, waarin we een viertal 
pijlers hebben vastgesteld waarop we ons in de komende 
jaren verder willen onderscheiden richting de kinderen,  
ouders en medewerkers: talentontwikkeling, duurzaam-
heid, samenwerking en digitalisering. 

Met ons aangepaste voedingsbeleid zetten we een vol-
gende stap in onze ambitie voor ‘gezonde kinderopvang’. 

Klanten en medewerkers zijn actief betrokken bij onze 
overwegingen en middels een voedingswijzer weten 
medewerkers binnen welke kaders zij het aanbod kunnen 
presenteren. 

Groei en ontwikkeling maken we door op diverse vlakken. 
Zo hebben we 1 april 2021 de kinderopvangorganisatie 
De BELhamels BV overgenomen, met locaties in Eemnes 
en Laren. Een mooie aanvulling op en uitbreiding van ons 
marktgebied. We professionaliseren ons verder op het aan-
trekken van nieuwe medewerkers, cruciaal in deze periode 
van krapte op de arbeidsmarkt. Met de organisatiecultuur-
verandering ‘Samensturing’ maken we vervolgstappen 
en ons interne Handboek Documenten, leidraad voor 
medewerkers in hun dagelijks werken, wordt verbeterd en 
geactualiseerd.

In juni is er een uitgebreid klant- en medewerkerstevreden-
heidsonderzoek gedaan. Met een gemiddelde score van 
7,9 op tevredenheid kunnen we tevreden zijn, maar zien 
we zeker ook nog ruimte voor verbetering. 

Er zijn vervolgstappen gemaakt met ons meerjarenon-
derhoudsplan. Peuteropvang Spelevanck is voorzien van 
nieuwe vloeren en opgefrist schilderwerk, en alle locaties 
zijn voorzien van nieuwe zitbanken. 

Vanuit ons collectieve doel: Wij bieden ruimte voor ont-
wikkeling aan kinderen, ouders en medewerkers én vanuit 
onze strategische pijler Talentontwikkeling is er afgelopen 
jaar weer veel aandacht geweest voor de professionele 
en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Er is een 
divers aanbod geweest van trainingen, workshops en 
congressen. 

Het bieden van continue kwaliteit en de enthousiaste 
betrokkenheid van onze medewerkers hebben dan ook 
geresulteerd in een omzetgroei van ruim 11% en een 
positief resultaat. Met dit positieve resultaat kunnen we 
ook het komende jaar weer inzetten op de ontwikkeling 
van kinderen, ouders en medewerkers, en de kwaliteit van 
opvang hoog houden.

Kortom, een jaar van beweging! Want Kinderopvang 
Huizen heeft de ambitie om zich altijd te blijven ontwik-
kelen en te bewegen. En dit kunnen we niet zonder onze 
betrokken collega’s, de trouwe klanten en de enthousiaste 
kinderen. Bij deze dank ik iedereen dan ook hartelijk. En 
natuurlijk de Raad van Toezicht, de (Centrale) Oudercom-
missie(s) en de Ondernemingsraad voor hun opbouwende 
feedback, adviezen en steun. 

Louise Klaver – Claassens
Directeur-bestuurder

VOORWOORD 

SAMEN IN BEWEGING

Samen zijn we in beweging, met 

hulp van alle medewerkers, ouders 

en samenwerkingspartners.
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Januari 2021 — we starten het jaar met een lockdown 
en met diverse besmettingen onder de kinderen en me-
dewerkers. Na al bijna een jaar met coronamaatregelen 
merk je bij iedereen dat er coronamoeheid optreedt. En 
ondanks dat we 8 februari weer open mogen voor de 
kinderen van 0 – 4 jaar, duurt het nog tot 19 april voor-
dat ook de buitenschoolse opvang weer open mag.

VAN PROTOCOL NAAR PROTOCOL
In 2021 zijn er twaalf versies van het protocol kinderop-
vang en corona verstrekt door de overheid. De wijzigingen 
worden gecommuniceerd met alle ouders en medewerk- 
ers, en verwerkt in onze werkwijze. 

De continue wijzigingen in de maatregelen en richtlijnen 
voor de kinderopvang zijn moeilijk bij te houden. Ook de 
verschillende beslisbomen voor kinderen volgen elkaar in 
rap tempo op. Respect gaat dan ook uit naar alle mede-
werkers en ouders die zich elke keer hebben verdiept in de 
maatregelen van dat moment.

ONDERSTEUNING VAN SCHOLEN
Net als in de vorige lockdown doen de scholen ook deze 
keer weer een beroep op ons om te ondersteunen bij de 
noodopvang. De medewerkers bieden ondersteuning op 
de scholen in het begeleiden van de aanwezige leerlingen 
bijvoorbeeld met hun schoolwerk en/of het aanbieden van 
activiteiten en momenten van ontspanning.

COMPENSATIE EIGEN BIJDRAGE AAN OUDERS
Vanaf januari 2021 compenseren wij de eigen bijdrage 
boven het maximum uurtarief van de Belastingdienst 
alleen aan ouders die géén gebruik hebben gemaakt van 
de noodopvang. Dit geldt ook voor de eigen bijdrage van 
ouders die gebruikmaken van een subsidieregeling van de 
gemeente.

De kostenpost van de compensatie was minder groot dan 
in 2020; niettemin zijn het kosten die je vooraf niet goed 
kunt incalculeren. 

EIND VAN HET JAAR OPNIEUW IN LOCKDOWN
Na de versoepelingen in de zomer loopt het aantal be-
smettingen na de zomervakantie weer geleidelijk op. Vanaf 
eind september worden de landelijke maatregelen steeds 
verder aangescherpt, met ten slotte weer een sluiting van 
de kinderopvang per 20 december 2021. 

VAN START  
MET EEN CORONALOCKDOWN

De locaties zijn superblij als in april ook de bso’s 
weer open mogen
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Wat brengt de toekomst en waar bereiden wij de kinde-
ren op voor? Dat was de kernvraag voor het formuleren 
van de strategie voor de komende jaren. Op basis van 
een terugblik op de voorgaande jaren en een vooruit-
blik naar de toekomst zijn de pijlers voor de strategie 
2021 - 2025 opgesteld. Als gevolg van corona is de stra-
tegie door middel van online, interactieve presentaties 
gedeeld met de organisatie.

TERUGBLIK STRATEGIE 2016 - 2020: MET OOG OP 
DE TOEKOMST
In de voorgaande jaren zijn er mooie resultaten bereikt, 
waarbij de strategie het middel was om bepaalde doelstel-
lingen te behalen. Hieronder een aantal highlights:
• focus op themagerichte en uitdagende activiteiten ten 
behoeve van de ontwikkeling van kinderen, met behulp 
van:
o DoenKids
o thema’s Natuur&Techniek, Sport&Spel, Kunst&Cultuur 
en Theater&Muziek

o Uk & Puk;
• meerjaren(onderhouds)plan voor de inrichting en 
renovatie van locaties; 
• hoge tevredenheid onder zowel klanten als medewerkers;
• kinderopvang Huizen is zelfstandig gebleven, met een 
platte organisatiestructuur;
• met organisatiecultuurverandering naar Samensturing.

Naast deze highlights, die uiteraard ook in de komende 
jaren gecontinueerd worden, zijn er andere mooie resulta-
ten behaald. Denk hierbij onder meer aan een groeiende 
omzet over de afgelopen jaren, groei van de organisatie, 
juridische fusie met Spelevanck, ontvlechting van Versa 
Welzijn op de peuterarrangementen in combinatie met 
overname en uitbreiding van enkele peuteropvanglocaties 
en invoering Wet IKK en Wet AVG. 

TRENDS VOOR DE KOMENDE JAREN 
Met een uitgebreide trendanalyse, zowel op wereld- als op 
nationaal niveau, is er gekeken waar de kansen en mo-
gelijkheden liggen voor de toekomst, maar ook waar de 
risico’s liggen. Samenvattend komen wij tot de onderstaan-
de conclusies:
• De demografische ontwikkelingen in de regio Huizen en 
Blaricum zijn stabiel; geen grote kansen of risico’s.
• Samenwerking met schoolbesturen en scholen blijft 
belangrijk om in the picture te blijven als samenwerkings-
partner.
• Kinderopvang Huizen heeft de ambitie, ziet de voordelen 
en ook de mogelijkheden om de komende jaren als 
zelfstandige organisatie voort te zetten.
• Duurzaamheid en gezonde lifestyle worden steeds 
belangrijker.
• De technologische ontwikkelingen/digitalisering gaan/
gaat razendsnel; deze bieden kansen, maar iedereen 
moet daar wel stapsgewijs in meegenomen worden.
• Politieke trend is dat kinderopvang voor meer ouders in 
de toekomst (deels) gratis wordt en ouders vragen steeds 
meer flexibiliteit van de kinderopvang in verband met 
flexibele werktijden.
• Krapte op de arbeidsmarkt wordt echt een grote uitda-
ging en daar moeten we op blijven anticiperen.
• Ontwikkelen van bepaalde vaardigheden bij kinderen is 
belangrijk om ze voor te bereiden op de toekomst.
• Medewerkers meenemen in nieuwe digitale ontwikkelin-
gen.

UIT DE STARTBLOKKEN MET DE 
STRATEGIE 2021 - 2025

Op basis van de uitgebreide markt- en trendanalyse zijn 
de 4 pijlers voor de strategie 2021 - 2025 ‘Zo onderschei-
den wij ons’ vastgesteld. 

1. Talentontwikkeling
2. Samenwerking
3. Duurzaamheid
4. Digitalisering

Per pijler zijn er diverse te behalen speerpunten be-
paald, verdeeld over de komende jaren. 

In 2021 lag de focus voor de teams op de volgende 
speerpunten:
• Medewerkers zien, volgen en delen samen de 
ontwikkeling van kinderen tussen de verschillende 
opvangsoorten.
• Wij volgen en stimuleren de talentontwikkeling van 
kinderen.
• Wij bieden medewerkers de ruimte om talenten te 
ontwikkelen en in te zetten binnen de organisatie.
• Medewerkers zijn digitaal vaardig.
• Medewerkers zijn zich bewust van het belang van 
fysieke en mentale gezondheid. Zij zijn hierbij verant-
woordelijk voor zichzelf en hebben hiervoor aandacht 
bij een ander.
• Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de juiste 
balans tussen werk en privé.

Door middel van uitgebreide informatievoorziening 
op verschillende onderwerpen zijn de locaties hiermee 
stapsgewijs aan de slag gegaan, in samensturing met 
hun team.

DE 4 PIJLERS WAARMEE WIJ 
ONS ONDERSCHEIDEN
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Voedingswijzer
Drinken

• Water / fruitwater

• Halfvolle melk

• Karnemelk

• Afgekoelde (vruchten) thee

 zonder cafeïne (=theïne)

Broodbeleg

Mag altijd

• Margarine: dun laagje  

• Zuivelspread: Philadelphia naturel /  

 tuinkruiden

• Peren of appelstroop: Zonnatura / AH 100%

• Humus: Maza of vers van AH; alle varianten

• Pindakaas: 100% pindakaas

• Groentespread: Zonnatura

• Vegetarische smeerworst

• Kipfilet / kalkoenfilet

• Licht gezouten runderrookvlees

• Komkommer / tomaat

• Avocado

• Ei

Dagkeuzes *

• 30+ kaas

• Vruchtenhagel: de Ruijter

• 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

• Fruit: dagelijks

• 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

We mogen en durven te experimenteren met gezonde voeding. Overleg met je team en kom tot een gezonde conclusie

Snij-advies

• T omaatjes, druiven

 en andere ronde 

 etens    waren in vier 

 partjes, tot 5 jaar!

• Pit verwijderen uit 

 groente en fruit

www.kinderopvanghuizen.nl

STAPSGEWIJZE INTRODUCTIE VAN 
GEZONDER VOEDINGSBELEID
In 2020 is er een themagroep gestart, bestaande uit de 
pedagogisch coach, de pedagogisch beleidsmedewer-
ker, een teammanager en verschillende medewerkers. 
Gezamenlijk hebben zij het voedingsaanbod onder de 
loep genomen en een voorstel neergelegd voor aan-
passing van het voedingsaanbod. Ouders zijn uitgeno-
digd om mee te denken.

Na een positief advies van zowel de managers, de Onder-
nemingsraad als de Centrale Oudercommissie, is er vorm-
gegeven aan de implementatie van het nieuwe aanbod. 
Door middel van een dynamische, online presentatie is het 
voedingsbeleid zowel aan de medewerkers als aan alle ou-
ders gepresenteerd. Daarnaast is intern een voedingswijzer 
vormgegeven met richtlijnen voor de locaties waarmee zij 
hun voedingsbeleid kunnen invullen. 

In het eerste kwartaal van 2021 is het nieuwe voedings-
aanbod stapsgewijs geïntroduceerd bij de kinderen. De 
belangrijkste wijzigingen zijn:
• Wij drinken alleen nog water (met en zonder fruit) of thee 
met fruitsmaak.
• De tussendoortjes worden meer verantwoord (meer 
groente en fruit, minder koek of zoutjes).
• Het beleg voor op brood is 
aangepast (minder verzadigde 
vetten, minder zout, etc.).

Gaandeweg blijkt dat er grote 
verschillen zijn tussen de locaties 
hoe zij, aan de hand van de voe-
dingswijzer, het voedingsbeleid 
invullen. Er zijn locaties die zich 
strikt houden aan de voedings-
wijzer, waardoor zij de keuzes 
beperkt vinden. En andere locaties 
nemen de voedingswijzer meer als 
richtlijn en inspiratiebron, en zien 
daardoor meer mogelijkheden. 
De voedingswijzer en kaders zijn 
daarop bijgesteld, met onder-
staande toevoeging:
‘We mogen en durven te experi-
menteren met gezonde voeding. 
Overleg met je team en kom tot 
een gezonde conclusie.’

GEZONDE SMIKKELWEEK OP DE BSO’S 
Om gezond eten onder kinderen te stimuleren, heeft het 
programma Jong Leren Eten, een initiatief van het minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), 
subsidie vrijgemaakt. Samen met Spoony, een organisatie 
die zich inzet voor de stimulering van het eten van groente 
onder kinderen, is de Gezonde Smikkelweek georganiseerd 
voor bso’s.

Bso’s melden zich aan voor de Gezonde Smikkelweek en 
ontvangen een pakket met diverse groenten en kindvrien-
delijke recepten om gezamenlijk gezonde tussendoor-
tjes te maken. In de tweede week van de zomervakantie 
hebben onze bso’s met veel enthousiasme meegedaan. 
Het aanbod in de Gezonde Smikkelweek varieerde van het 
maken van wortel-kwarkbolletjes en soep met vers gepluk-
te kruiden, tot een zintuigenspel waarbij allerlei vreemde 
groenten werden ontdekt van Chioggia biet tot paarse 
wortel. Kinderen ervaren zo hoe leuk, leerzaam en lekker 
het is om met groenten aan de slag te gaan.
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Ondanks de aandacht die corona van ons vraagt, zijn 
er afgelopen jaar ook veel mooie ontwikkelingen 
geweest. Zo is het managersteam versterkt met een 
aantal nieuwe teammanagers, is ons Handboek Docu-
menten verbeterd en geactualiseerd, en zijn we gestart 
met een online wervingscampagne en met activitei-
tenplatform DoenKids voor de kinderdagverblijven en 
peuteropvang.

MANAGERSTEAM WEER OP VOLLE STERKTE
In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met veel 
uitval in ons managersteam. Hierdoor ontbrak stabiliteit 
voor de locaties in de aansturing en was de werkdruk voor 
de overige managers erg hoog. Gelukkig is er sinds het 
eerste kwartaal van 2021 meer stabiliteit gekomen. Er zijn 
twee nieuwe teammanagers aangesteld en vanuit de over-
name van De BELhamels-locaties heeft een extra teamma-
nager zich toegevoegd aan het team. Het resultaat: een 
compleet team, dat flexibel kan reageren op onverwachte 
veranderingen. 

INSPELEN OP DE KRAPPE ARBEIDSMARKT
Waar eerst de focus lag op werving van nieuwe klanten, 
is in de afgelopen twee jaar de focus verschoven naar 
werving van nieuwe medewerkers. Landelijk heerst er 
een enorme krapte op de arbeidsmarkt voor pedagogisch 
medewerkers. Vacatures worden heel moeizaam ingevuld, 
met name die voor kleine contracten. 

Op verschillende manieren proberen we dan ook om vaca-
tures beter onder de aandacht te krijgen. Denk hierbij aan 
bannering en filmpjes via diverse online-mediakanalen, 
vacatures worden online en offline gedeeld en er worden 
een flink aantal BBL’ers opgeleid. Daarnaast doen we er veel 
aan om medewerkers binnen te houden, onder meer door:

• De organisatiecultuur Samensturing geeft medewerkers 
veel ruimte en eigenaarschap in hun functie. En de 
gedeelde verantwoordelijkheid binnen een team zorgt 
voor saamhorigheid.
• Het bieden van ruimte voor ontwikkeling, door middel 
van trainingen, workshops of het bijwonen van een 
interessant congres.
• Waar mogelijk inspelen op de behoefte van de medewer-
ker om binnen de organisatie extra uren te werken of een 
overstap te maken naar een andere locatie of functie.
• Regelmatig een uiting van waardering geven door 
complimenten en attenties.

VERVOLGSTAPPEN SAMENSTURING
Samensturing is een organisatiecultuur die uitgaat van ge-
zamenlijk werken vanuit een collectief doel. Waarbij er een 
gedeelde verantwoordelijkheid is tussen alle medewerkers
en er gewerkt wordt vanuit gelijkwaardigheid. Bovendien 
met meer beslisruimte en zeggenschap voor de medewer-
kers over het uitvoeren van de werkzaamheden, binnen 
gestelde kaders. Met als uiteindelijk resultaat een hoge-
re kwaliteit van onze dienstverlening die aansluit bij de 
wensen en behoeften van de kinderen en ouders, door een 
hogere medewerkerstevredenheid.

We zijn verder gegaan met het vaststellen van kaders en 
werken vanuit die kaders. De teamvisies per locatie zijn 
vastgesteld en teams hebben meer zeggenschap gekre-
gen, bijvoorbeeld over de besteding van locatiebudgetten.

HANDBOEK DOCUMENTEN ONDER DE LOEP 
GENOMEN
Al onze beleidsdocumenten, documenten met betrekking 
tot arbeidsvoorwaarden en ontwikkelen en beoordelen, en 
meer, zijn op intranet te vinden in het Handboek Docu-

ONZE ORGANISATIE  
VERDER IN BEWEGING

menten. Dit Handboek was verouderd en in de loop der 
tijd ook onoverzichtelijk geraakt. 

In samenwerking met medewerkers van verschillende dis-
ciplines uit de organisatie is het Handboek onder de loep 
genomen. De volgende verbeteringen zijn ingevoerd:
•  menustructuur gewijzigd en verduidelijkt;
•  verouderde documenten zijn verwijderd of geactuali-
seerd.

Een hele klus, maar een met een mooi resultaat. Met het 
geactualiseerde Handboek vindt een medewerker makke-
lijk en snel het document dat nodig is. 

INSPIRATIE VOOR AANBOD ACTIVITEITEN MET 
DOENKIDS
De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse 
opvang werken al enige tijd met het activiteitenplatform 
DoenKids. Een inspirerend platform waarop medewerkers 
activiteiten vinden op onderstaande kenmerken:
• leeftijdscategorie;
• ontwikkelingsgebied;
• thema’s; denk hierbij aan de Kinderboekenweek, het WK, 
de Olympische Spelen, etc.

Op de kinderdagverblijven en peuteropvang wordt ge-
werkt met de spel- en leermethode Uk & Puk, waarbij door 
middel van verschillende thema’s en activiteiten gewerkt 
wordt aan de ontwikkeling van kinderen. In aanvulling 
hierop is besloten om ook voor deze doelgroep te gaan 
werken met DoenKids. 

Het programma biedt enorm veel inspiratie en mogelijk- 
heden aan activiteiten, in aanvulling op de thema’s vanuit 
Uk & Puk. 
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In juni 2021 is er opnieuw een uitgebreid onderzoek 
gedaan onder onze klanten en medewerkers. De loca-
ties van De BELhamels zijn hier direct in meegenomen. 
Deze onderzoeken geven ons inzicht in de aspecten 
waarop wij in de ogen van de klant/medewerker goed 
presteren en aspecten die nog voor verbetering in aan-
merking komen.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Voor zowel Kinderopvang Huizen als voor De BELhamels 
geldt dat de klanten onze dienstverlening waarderen met 
een mooi rapportcijfer van 7,9.

Aspecten waarop in beide organisaties goed gescoord 
werd zijn: 
• Ik breng mijn kind met een gerust gevoel naar de opvang.
• Mijn kind en ik worden gezien door de pedagogisch 
medewerkers.
• Mijn kind gaat met plezier naar de opvang.
• Ik ben tevreden over het contact met de mentor van mijn 
kind.

Verbeterpunten bevinden zich voornamelijk op het  
gebied van:
• informatie over en vanuit de oudercommissies van de 
locaties;
• informatie over het activiteitenaanbod;
• terugkoppeling over resultaten uit het kindvolgsysteem.

Wij hebben deze verbeterpunten meegenomen in de jaar-
plannen van 2021 - 2022.

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Medewerkers van Kinderopvang Huizen waarderen ons 
gemiddeld met een 7,8. Dit is een mooie verbetering ten 

opzichte van 2019 waar we nog een 7,5 scoorden.
De medewerkers van De BELhamels waardeerden de 
organisatie gemiddeld met een 7,9; ook een heel mooi 
resultaat!

Over het geheel genomen zijn de medewerkers (zeer) 
tevreden over:
• Ik kan prettig samenwerken met collega’s.
• Ik haal voldoening en plezier uit mijn werk.
• Ik voel me gewaardeerd door mijn collega’s en  
leidinggevende.
• Ik kan meebeslissen over mijn werk op de locatie waar ik 

werk.

Verbeterpunten bevinden zich voornamelijk op het  
gebied van:
• Ik heb voldoende tijd voor mijn werkzaamheden.
• Ik ervaar coaching vanuit de pedagogisch coach. 
• Mijn leidinggevende coacht mij bij mijn persoonlijke 
ontwikkeling.
• Het is mij duidelijk wanneer en waarover ik mag meebe-
slissen.

Met de verbeterpunten zijn we direct aan de slag gegaan. 
Zo is er een themagroep in het leven geroepen die gaat 
nadenken over verbeteringen in de inzet van niet-groeps-
gebonden uren en werkdruk.

Ook hebben we de inzet en rol van pedagogisch coaching 
opnieuw en uitgebreider gecommuniceerd. In het kader 
van Samensturing zijn er verbeteringen aangebracht in 
het communiceren over de beslisruimte van medewerkers 
en bij genomen besluiten over de argumenten waarop 
een beslissing is genomen. Dit geeft meer draagkracht en 
begrip in de organisatie.

ACTIEF VERBETEREN DOOR 
TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

Een resultaat waar we erg trots op 

zijn. Wat fijn dat ouders zo’n goed 

gevoel over ons hebben!

Mooie positieve punten, waar 

iedereen aan heeft bijgedragen!
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MET ÉÉN GEZICHT 
NAAR BUITEN TREDEN
Een van de speerpunten uit de strategie van de voor-
gaande jaren was dat we als organisatie Kinderopvang 
Huizen als één gezicht naar buiten treden. Een duidelij-
ke huisstijl en inrichting van de locaties, zodat kinderen 
en ouders, ongeacht de locatie waar zij binnenlopen, 
direct het Kinderopvang Huizen-gevoel ervaren. 

Hierbij wordt gebruikgemaakt van één duidelijke lijn in de 
inrichting, bestaande uit natuurlijke, duurzame en lichte 
materialen, waarbij terugkomende materialen en kleuren 
in vloeren, schilderwerk en meubilair de basis zijn. Hier is 
de afgelopen jaren een meerjaren(onderhouds)plan voor 
opgesteld en in geïnvesteerd. En ondanks vertragingen, 
onder meer door corona en problemen met levering van 
meubilair, zijn wij toch al vergevorderd hiermee. Ook in 
2021 zijn er diverse deelprojecten van uitgevoerd.

NIEUWE VLOER EN SCHILDERWERK 
PEUTEROPVANG SPELEVANCK 
Toen het nieuws kwam van de lockdown medio december 
2020, heeft de peuteropvang locatie Spelevanck direct 
actie ondernomen om deze periode goed te besteden. 

De geplande vervanging van de vloer en het schilderwerk 
konden nu mooi plaatsvinden zonder dat kinderen en 
ouders daar last van hadden. 

Met man en macht is er gewerkt om dit in een korte tijd 
voor elkaar te krijgen. De wanden zijn in lichte kleuren 
geschilderd en onze herkenbare houtlook-vloer is gelegd.

NIEUWE BANKEN VOOR ALLE LOCATIES
In 2020 zijn de locaties al voorzien van nieuwe meubels als 
tafels, eetbanken, krukjes, etc. 

Dit jaar is daar voor alle locaties deze prachtige, duurzame 
bank aan toegevoegd. Op deze bank kan lekker voorge-
lezen worden aan kinderen of kunnen kinderen zelf even 
ontspannen met een boekje of iets anders.

De locaties zijn erg enthousiast over deze bank.

AANSCHAF GOCAB ELEKTRISCHE BAKFIETS 
Sinds de Stints niet meer de weg op mogen, hebben we bij 
een aantal locaties knelpunten met het vervoer. Daarom is 
er, na afstemming met de medewerkers, besloten om vier 
GoCabs te bestellen voor vervoer van kinderen. De GoCab 
is een elektrische bakfiets standaard uitgerust met trapon-
dersteuning en fietst hierdoor erg licht en is makkelijk 
bestuurbaar. Kinderen hoeven nu niet meer te lopen van 
en naar de bso, maar worden met de GoCab vervoerd.
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AAN DE WEG TIMMEREN  
MET DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Vanuit ons collectieve doel ‘Wij bieden ruimte voor 
ontwikkeling aan kinderen, ouders en medewerkers’ en 
vanuit onze strategische pijler Talentontwikkeling is er 
afgelopen jaar veel aandacht geweest voor de professi-
onele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

ACTIEF BETROKKEN MET JE PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELPLAN
Vanuit ons Beleid Beoordelen en Ontwikkelen stelt elke 
medewerker, jaarlijks, in overleg met de leidinggevende 
een persoonlijk ontwikkelplan op. Hierin worden ontwik-
keldoelen voor het komende jaar vastgelegd die zowel 
functiegerelateerd kunnen zijn alsook persoonlijk. Op deze 
manier houden we medewerkers actief betrokken bij hun 
persoonlijke ontwikkeling.

DIVERS TRAININGSAANBOD VANUIT 
ORGANISATIE
Kinderopvang Huizen biedt haar medewerkers jaarlijks een 
divers trainingsaanbod, waarvan een deel verplicht is. Dit 
draagt bij aan de (professionele) kennis van de medewer-
kers of aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit jaar zijn de 
volgende trainingen aangeboden. 

Online presentatie meldcode Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling
De meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is 
dit jaar door middel van een verplichte online presentatie 
met de medewerkers doorgenomen. De medewerkers kre-
gen ook een opdracht mee, waarmee de opgedane kennis 
werd getoetst. Zo wordt de meldcode jaarlijkse geborgd en 
onder de aandacht gebracht.

Start training babyscholing voor pedagogisch 
medewerkers
De medewerkers van de kinderdagverblijven en een deel 
van de invalpoolmedewerkers zijn gestart met de, van-
uit de Wet IKK verplichte, babyscholing. De scholing is in 
samenwerking met het MBO College Hilversum tot stand 
gekomen. 

Aanbod congressen
Elk jaar wordt aan de medewerkers aangeboden om naar 
interessante congressen te gaan in de kinderopvangbran-
che. Medewerkers kunnen zich hiervoor aanmelden. Voor-
beelden zijn Jaarcongres Leve het jonge kind of Topspre-
kers in de kinderopvang.

Workshops voor ontspanning en rust in je hoofd
Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat medewerkers 
minder tevreden zijn over de werkdruk. Op verschillen-
de manieren zijn we hiermee aan de slag gegaan. Onder 
andere door het aanbieden van twee workshops waarin de 
medewerker leert meer te ontspannen en rust in het hoofd 
te creëren. Hiermee kan de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers vergroot worden. 

(Verplichte) EHBO-cursus
Ook dit jaar zijn er weer borgings- en starterscursussen 
geweest voor EHBO. Wij hebben ervoor gekozen dat elke 
medewerker een EHBO-certificaat heeft. 

Daarnaast zijn de volgende trainingen aangeboden
• Medewerkers hebben de hercertificering gevolgd voor Uk
& Puk, met als onderwerp spraak-taalontwikkeling.
• Een groep medewerkers is gestart met de training Oog
voor interactie, gericht op de interactievaardigheden.
Welke invloed heeft jouw houding als pedagogisch

medewerker op de kinderen?
• Een groep medewerkers is gestart voor de VE-training
Uk & Puk, waarin medewerkers input krijgen om een
ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod te presenteren.
• Een aantal medewerkers heeft de training Praktijkassessor
gevolgd, ter beoordeling van stagiairs.

BESLUIT TOT AANSCHAF KINDEROPVANG 
ACADEMIE
Vanuit de wens om medewerkers de mogelijkheid te 
geven om zich optimaal te ontwikkelen is in het najaar van 
2021 het besluit genomen om te investeren in het online 
e-learning-, ontwikkel- en onboarding-platform Kinderop-
vang Academie (KOA).

KOA biedt een database van meer dan 1.000 digitale online 
trainingen, informatiedocumenten en -video’s en kan 
tevens aangevuld worden met eigen trainingen en infor-
matiedocumenten en -videos. Het is daarmee een mooie 
aanvulling op onze huidige middelen om de ontwikkeling 
van medewerkers te stimuleren, zoals interne trainingen, 
POP-gesprek/-plan, pedagogische coaching, etc.

Middels KOA kan een medewerker gericht gecoacht en 
gestimuleerd worden in het persoonlijke ontwikkeltraject. 
(Verplichte) E-trainingen kunnen gevolgd worden en de 

medewerker kan geïnspireerd en gestimuleerd worden 
tot het lezen/bekijken van interessante documentatie ten 
behoeve van een ontwikkelpunt of interessegebied. De 
teammanager, pedagogisch coach en medewerker kunnen 
binnen het platform online contact hierover hebben.

Bovendien is KOA uitermate geschikt voor een onboar-
ding-cyclus voor nieuwe medewerkers: Welke informatie 
en documenten moet een (nieuwe) medewerker doorne-
men en in welke volgorde? Documenten kunnen boven-
dien meer verdieping krijgen door er een video of een 
artikel aan te koppelen.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gem. aantal werknemers 119 123 132 143 141 141

Gem. aantal werknemers De BELhamels 25,5

Gem. aantal fte’s 65,92 68,86 77,54 89,05 91,56 94,16

Gem. aantal fte’s De BELhamels 15,21

Instroom medewerkers - 21 23 29 18 23

Instroom De BELhamels 1

Uitstroom medewerkers - 9 12 20 27 9

Uitstroom De BELhamels 8

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

Verzuim De BELhamels n.b.

GROEI DOOR UITBREIDING

Onze organisatie is altijd alert op marktontwikkelingen 
in de omgeving en uitbreidingsmogelijkheden. Dat 
heeft ertoe geleid dat wij per 1 april 2021 de kinderop-
vangorganisatie De BELhamels hebben overgenomen 
en dat er eind 2021 een besluit is genomen tot het ope-
nen van een nieuw kinderdagverblijf in het Holleblok 
in Huizen. 

OVERNAME KINDEROPVANG DE BELHAMELS 
Kinderopvang De BELhamels was een organisatie met vier 
locaties:
1. Peuteropvang Binkie in Laren
2. Peuteropvang De Doerakjes in Eemnes
3. Kinderdagverblijf BELhamels in Eemnes
4. Buitenschoolse opvang BELhamels in Eemnes

De organisatie stond bekend om haar klantgerichtheid, 
warme sfeer en levering van enorme flexibiliteit in de 
contracten. Dit laatste heeft er onder meer toe geleid dat 
De BELhamels uiteindelijk niet meer rendabel was, mede 
als gevolg van de coronalockdowns en voortvloeiende 
compensatie-uitbetalingen.

Vanuit hun kwaliteits- en pedagogisch beleid paste De 
BELhamels prima bij Kinderopvang Huizen en zagen wij de 
overname als mogelijkheid om de locaties weer financieel 
gezond te maken en als een mooie uitbreiding van onze 
marktpositie in de omgeving.

Vanaf april hebben wij de medewerkers van beide organi-
saties, alsook de ouders, stap voor stap meegenomen in de 
overname. Per 1 januari 2022 zijn de organisaties volledig 
gefuseerd. 

Ook is er in de tussentijd besloten om in Eemnes, in het 
scholencomplex waar ook het kdv en de bso zich bevin-
den, een derde peuteropvang te openen. De lopende 
‘halve-dagencontracten’ van het kdv zijn overgeheveld 
naar deze nieuwe peuteropvang (vanaf 2 jaar) en de locatie 
biedt ruimte voor (extra) VE-peuteropvang.

DE OPENING VAN EEN GLOEDNIEUW 
KINDERDAGVERBLIJF IN HET HOLLEBLOK
Vanuit onze eerdere interesses en de goede samenwerking 
met de gemeente zijn wij na de zomervakantie gepolst of 
er interesse is in extra ruimte in het Holleblok-complex in 
Huizen voor het opstarten van een kinderdagverblijf. Onze 
organisatie is daar al gehuisvest met peuteropvang ’t Hout-
wurmpje en de buitenschoolse opvang Marriekolf. Met een 

uitbreiding door middel van een kinderdagverblijf kunnen 
wij aan ouders een volledige dienstverlening aanbieden in 
het Holleblok.

Na marktonderzoek, afstemming met de gemeente over 
benodigde vergunningen en interne goedkeuring vanuit 
Raad van Toezicht en Ondernemingsraad is er in december 
2021 een definitieve go gegeven op de verbouwing voor 
dit kinderdagverblijf. Het streven is om in april 2022 de 
deuren voor ouders en kinderen te openen.

UITBREIDING VAN OPVANG VOOR KINDEREN 
VAN SPECIAAL ONDERWIJS
Op onze bso Kameleon, gevestigd in de speciaal-basison-
derwijsschool De Wijngaard, boden wij lange tijd de op-
vang aan in samenwerking met Kwintes. Zes van de twaalf 
opvangplaatsen werden door ons gefaciliteerd. Eind 2020 
gaf Kwintes aan te stoppen met deze vorm van opvang per 
1 april 2022.

Een goed moment voor ons om te reflecteren op deze 
vorm van opvang. Willen wij deze opvang continueren? 
En kunnen wij ons aanbod hierop uitbreiden naar twaalf 
plaatsingen? Het antwoord hierop is positief en per 1 april 
2022 bieden wij hier volledige opvang aan voor kinderen 
uit speciaal onderwijs.

GROEI IN AANTAL KINDEREN, OMZET EN 
MEDEWERKERS
Los van de overname van De BELhamels is onze organisatie 
over het afgelopen jaar gegroeid in aantal kinderen. Op 
zich opmerkelijk, omdat de verwachting was dat door de 
coronacrisis het aantal kinderen wellicht zou afnemen.

Groei in omzet
Net als vorig jaar hebben we ondanks corona een mooie 
omzetgroei laten zien. Dit is deels door groei in aantal 
kinderen, maar ook door uitbreiding van contracten. Het 
resultaat van onze continue kwaliteit en de enthousiaste 
betrokkenheid van onze medewerkers.

Voor DE BELhamels geldt dat zij ook een groei van de om-
zet hebben laten zien van ruim 8,5%.

Ontwikkeling aantal medewerkers 
Het gemiddeld aantal werknemers is gelijk gebleven over 2021. Wel zijn medewerkers wat meer uren gaan werken, waar-
door het gemiddeld aantal fte’s iets is toegenomen. 

Het verzuimpercentage over heel 2021 is met 7,3% gelijk gebleven aan voorgaand jaar. Landelijk ligt het gemiddelde 
verzuimpercentage voor de kinderopvang op 6,9%. Wij liggen hier dus iets boven. Wij zien intern ook een toename van 
kortdurend verzuim, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van het coronavirus. 

Het verloop van de cijfers van De BELhamels is niet bekend; wel zijn de eindcijfers van 2021 bij ons bekend (zie ook de tabel).

Ontwikkeling aantal kinderen over 2021
Onderstaande tabel geeft de groei van het aantal geplaatste kinderen per opvangsoort weer over 2021.

Percentage omzetgroei t.o.v. voorgaand jaar

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kinderopvang Huizen -22,96 % -9,32 % -2,20 % 12,84 % 16,08 % 15,85 % 10,04 % 4,05 % 11,4 %

De BELhamels 119,49 % 8,58 %

Aantal kinderen Kinderopvang Huizen

Aantal kinderen* Eind 2020 Eind 2021 Groei in %

Kdv Kinderopvang Huizen 210 234 11,4%

Kdv De BELhamels 60 65 8,3%

Peuteropvang Kinderopvang Huizen 207 252 21,7%

Peuteropvang De BELhamels 54 56 3,7%

Bso Kinderopvang Huizen 869 902 3,8%

Bso De BELhamels 63 77 22,2%

Totaal* 1473 1586 8,4%

* Het betreft het aantal kinderen per opvangsoort. Dit betekent dat hetzelfde kind bijvoorbeeld zowel op een kinderdagverblijf- als op een 
peuteropvanglocatie kan zitten.
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Met verschillende partners in de regio hebben wij 
mooie samenwerkingen. Deze samenwerkingen dragen 
bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening, maar 
zorgen ook voor maatschappelijke betrokkenheid in 
de regio. Denk hierbij aan onze samenwerking met de 
scholen, met de gemeentes Huizen en BEL, de consulta-
tiebureaus en met de buurtsportcoaches van Sportief 
Huizen. 

IN SAMENWERKING MET SCHOLEN DE 
WOORDENSCHAT VAN PEUTERS UITBREIDEN
In samenwerking met de Kamperfoelieschool en de mon-
tessorischool De Gouden Kraal in Huizen, zijn wij op twee 
peuteropvanglocaties gestart met de LOGO 3000-metho-
de. Deze methode biedt ondersteuning bij het uitbreiden 
van de woordenschat van kinderen. Een perfecte methode 
die bijdraagt aan de taalvaardigheid voor (VE-)peuters.

Bovendien wordt deze methode ook gebruikt op beide 
scholen en ontstaat er hierdoor een natuurlijke doorgaan-
de leerlijn naar de basisschool.

HET BELANG VAN (VOOR)LEZEN ONDER DE 
AANDACHT BRENGEN
(Voor)lezen is een belangrijk onderdeel van de dagbeste-
ding op de kinderopvang. Het draagt bij aan de taalontwik-
keling en het concentratievermogen van kinderen, en het 
prikkelt het creatieve en fantasievermogen. 

Wij werken regelmatig samen met de bibliotheek van Hui-
zen voor leuke activiteiten omtrent (voor)lezen en nieuwe 
boeken. Ook hebben wij intern een groep enthousiaste 
medewerkers die als ‘taal- en voorleescoördinator’ het 
(voor)lezen op locatie op de kaart zet. 

De medewerkers van deze groep hebben in juni tijdens 
een intervisiebijeenkomst elkaar geïnspireerd en doelstel-
lingen geformuleerd voor komend jaar. Zo is er de wens 
voor een themabijeenkomst in de bibliotheek van Huizen 
met aandacht voor digitale (prenten)boeken en inspiratie 
voor (voor)lezen op de bso.

SPORTIEVE ACTIVITEITEN KIDZ MOVE
Kinderopvang Huizen heeft als één van haar speerpunten 
om kinderen uit te dagen meer te bewegen.

Vandaar dat wij in 2021 wederom de actieve samenwer-
king zijn aangegaan met de sportadviesgroep. Onder de 
noemer Kidz Move bieden wij sportieve activiteiten aan 
voor kinderen in Huizen. Gratis of tegen een zeer geringe 
kostenvergoeding:
• Drie keer per week worden er op verschillende schoolplei-
nen in Huizen sportieve activiteiten aangeboden waaraan
kinderen uit de buurt gratis kunnen deelnemen.
• Twee keer per jaar bieden wij een achtweekse peuter- 
gymcyclus aan.
• Daarnaast worden er evenementen georganiseerd zoals
de knikkerfinale en het pietengymfestijn rond sinterklaas-
tijd.

Ook sponseren wij het Summer Day Camp van de sportad-
viesgroep in de zomervakantie. Een week lang diverse 
activiteiten voor kinderen. 

ZIJ AAN ZIJ MET ONZE 
SAMENWERKINGSPARTNERS
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Wij proberen zoveel mogelijk op elke locatie een actieve 
Oudercommissie (OC) te hebben. De leden van de OC’s 
geven advies en denken mee over onderwerpen als veilig-
heid en risico’s op locatie, groepsindeling, locatiebeleid en 
activiteiten. Het streven is om zo’n drie à vier keer per jaar 
met de teammanager van de locatie overleg te hebben.

Daarnaast overlegt de Centrale Oudercommissie (COC), be-
staande uit afgevaardigden van de OC’s, jaarlijks een aantal 
keer met de directeur-bestuurder over onderwerpen op 
organisatiebreed niveau. In 2021 zijn tijdens deze overleg-
gen onderstaande onderwerpen aan bod gekomen.

Adviesaanvragen
In 2021 heeft de COC een adviesaanvraag ontvangen en 
daarop een positief advies afgegeven.
• Tariefwijziging 2022

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 organisa-
tie, ontwikkelingen betreffende kinderopvang en kwaliteit, 
financiën, marktontwikkeling en PR. 

Februari
Tijdens deze (online) vergadering wordt uitgebreid gespro-
ken over hoe ouders de noodopvang en communicatie 
tijdens de coronaperiode en -lockdown ervaren. Het direc-
tieverslag wordt besproken en ideeën en actiepunten voor 
werving van nieuwe OC-leden. 

Mei
Tijdens deze vergadering zijn ook twee leden van de Raad 
van Toezicht aanwezig. De situatie rondom corona in com-
binatie met opvang wordt besproken. Overwegend is er 
positieve feedback van ouders. Ook worden er een aantal 
waardevolle tips gegeven.

Een aantal beleidspunten worden behandeld, zoals het 
voedingsbeleid en de overdrachten tussen locaties en 
van locatie naar basisschool. En tot slot wordt besproken 
welke aandachtspunten de COC ziet voor de aankomende 
periode.

September
Corona blijft een terugkomend agendapunt. Er zijn zorgen 
van ouders of we opvang kunnen blijven garanderen. DB 
geeft aan dat we er altijd alles aan doen om continuïteit 
van de opvang te waarborgen. We maken daarbij gebruik 
van onze eigen invalpool, extra inzet van medewerkers en 
uitzendkrachten. Waar mogelijk worden groepen (met toe-
stemming van ouders) samengevoegd. Heel de organisatie 
werkt hier met man en macht aan mee.

Verder is terugkoppeling van ouders over communicatie en 
beleid rondom corona positief. En worden de resultaten uit 
het klanttevredenheidsonderzoek besproken.

November
Naar aanleiding van het overleg met de RvT zijn er een 
aantal onderwerpen die tijdens dit overleg uitgebreider 
besproken worden, zoals: ouderbetrokkenheid (ook rol 
voor OC’s/COC), communicatie omtrent corona en ruilda-
gen/extra dagen aanvragen.

De strategie voor 2021-2025 ‘Zo onderscheiden wij ons’ 
wordt door de directeur-bestuurder gepresenteerd. 

Iedere vergadering worden er ook ervaringen en nieuws 
uitgewisseld van de verschillende locaties. Zo krijgen de 
COC-leden tips en tricks van elkaar en kunnen zij tegelijker-
tijd de directeur-bestuurder informeren en raadplegen. Dit 
wordt als bijzonder prettig ervaren.

Vooruitblik 2022
Voor het komend jaar staan de volgende onderwerpen op 
de agenda:
• Mei: meeting gepland tussen COC en (delegatie van) de
Raad van Toezicht
• September: voortgang strategie 2021-2025 ‘Zo onder-
scheiden wij ons’ 
- Speerpunten 2023-2025
• November: adviesaanvraag tariefwijziging 2023

De COC kijkt terug op een mooi jaar in goede samenwer-
king met de OC’s en de directeur-bestuurder.

ADVIES EN TOEZICHT CENTRALE  
OUDERCOMMISSIE (COC)
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In januari is de Ondernemingsraad begonnen met een 
nieuw team; ondanks de lockdown zijn wij goed online 
gestart met elkaar. 

De OR bestaat in 2021 uit de volgende leden:
• Ramon van Zoelen, voorzitter
• Josta van Blaricum, vicevoorzitter
• Rabia Yalim, secretaris
• Marloes Klein, lid
• Jolanda van der Veer, lid
• Gisela van Agterveld, lid
• Sharon van Essen, lid

De eerste vergadering was een kennismaking met de nieu-
we leden. In maart mochten wij weer fysiek vergaderen en 
is de indeling van het nieuwe team besproken.

In augustus kreeg de OR het nieuws dat de directeur ver-
vroegd met pensioen gaat. Twee van onze leden hebben 
deelgenomen aan de sollicitatieprocedure. Samen met de 
RvT en het management hebben onze leden een profiel 
opgesteld voor de sollicitanten. De organisatie K+V heeft 
de werving aangestuurd. 

In september heeft de OR een tweedaagse training ge-
volgd. Onder leiding van Ariane Simons heeft de OR de 
volgende onderwerpen besproken:
• de Wet op de ondernemingsraden
• werkdruk
• rechten, plichten en taken van OR
• samensturing

De tweede termijn van Raad van Toezicht-lid Anne-Marie 
van Dungen liep per 1 januari 2022 af. Daardoor is er een 
vacature uitgegaan voor een nieuw lid. Anne-Marie van 

Dungen nam contact met de voorzitter van de OR op over 
de verdere procedure. Het voorzitterschap werd per 1 janu-
ari 2022 overgenomen door Leendert-Jan Veldhuyzen.

De OR heeft vier keer een instemmingsaanvraag gekregen. 
Hiervan zijn er drie positief ingestemd en is er één nog 
in behandeling. Ook kwamen er drie adviesaanvragen 
binnen. Hiervan zijn er twee positief ingestemd en is er één 
nog in behandeling.

1. Instemmingsaanvraag Vertrouwenspersoon 2021 van 6 
mei 2021

2. Instemmingsaanvraag Inzet en gebruik van zelftesten 
van 6 mei 2021

3. Instemmingsaanvraag Bedrijfsarts van 18 juni 2021
4. Adviesaanvraag kdv het Holleblok van 2 juli 2021
5. Adviesaanvraag Juridische fusie De BELhamels van 10 
augustus 2021

6. Adviesaanvraag Aanpassing organogram van 2 novem-
ber 2021

7. Instemmingsaanvraag Aanpassing overlegstructuur 
2022 van 2 november 2021

De plannen van de OR voor volgend jaar zijn onder andere: 
zichtbaar en bereikbaar blijven voor de achterban, een 
frisse start maken met de nieuwe directeur, samensturing 
en werkdruk binnen de organisatie blijven monitoren aan 
de hand van de WOR. 

ADVIES EN TOEZICHT 

ONDERNEMINGSRAAD (OR)
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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 zijn taak zijn de 
statuten van de stichting, het goedgekeurde strategisch 
beleidsplan en de Governancecode Kinderopvang. De 
werkwijze is vastgelegd in het reglement van de Raad van 
Toezicht.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT IN 2021
In 2021 heeft de Raad van Toezicht van Stichting Kinderop-
vang Huizen een wijziging doorgemaakt. In maart namen 
wij na het uitdienen van twee termijnen afscheid van Taco 
Hendriksz en heetten wij Rolf Burrekers welkom als nieuw 
lid.

Anne-Marie van den Dungen (voorzitter)
Hoofdfunctie: zelfstandig organisatieontwikkelaar voor 
maatschappelijke organisaties
Nevenfunctie: bestuurslid Vereniging Palliatieve en Termi-
nale Zorg Geldermalsen-Neerijnen

Taco Hendriksz (tot 14 maart)
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 Con-
federation of Principals (ICP), lid Raad van Commissarissen 
Bea Zorg Amsterdam, lid bestuur Vereniging OSVO

Caroline Keeman
Hoofdfunctie: account executive VWware

Rolf Burrekers (vanaf 1 maart)
Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Coöperatie 
Accent, lid Raad van Commissarissen 
Landelijke vereniging van crematoria, lid bestuur Stichting 
Orchestre Partout

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 en personeel & organi-
satie. 

De leden hebben geen nevenfuncties die strijdig zijn met 
het belang van de SKH.

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 
deskundigheidsbevordering voor de RvT vergoed, alsmede 
het lidmaatschap van de NVTK/VTOI.

ADVIES EN TOEZICHT 

RAAD VAN TOEZICHT
ACTIVITEITEN EN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN 
TOEZICHT
2021 heeft net als het voorafgaande jaar veel in het teken 
gestaan van de gevolgen van de coronapandemie. De hele 
organisatie heeft zich van haar beste kant laten zien om de 
opvang van aan ons toevertrouwde kinderen dagelijks mo-
gelijk te maken. De Raad van Toezicht heeft grote waarde-
ring voor alle medewerkers van Kinderopvang Huizen die 
onder de druk van corona de kwaliteit blijven leveren waar 
we als organisatie trots op zijn. Ook de RvT-leden hebben 
heeft elkaar steeds waar mogelijk fysiek en anders digitaal 
ontmoet om daarmee de toezichthoudende taak naar 
beste vermogen uit te oefenen. In de vergaderingen van de 
Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder staan vaste 
onderwerpen op de agenda, op basis van een jaarplanning 
waarin de planning-en-controlcyclus centraal staat. 

Aan de hand van kwartaalrapportages van de directeur- 
bestuurder wordt de voortgang- en sturingsinformatie met 
de leden gedeeld en besproken. Eveneens staat vast op de 
agenda de kwaliteit van de opvang, de ontwikkelingen in 
de markt en personele en organisatieontwikkeling. 

Aan het begin van 2021 heeft de directeur-bestuurder aan-
gegeven in het voorjaar van 2022 met vervroegd pensioen 
te willen gaan. De raad heeft daarmee ingestemd en is als 
gevolg daarvan op zoek gegaan naar een geschikte opvol-
ger. We hebben daartoe het bureau K+V ingeschakeld voor 
de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. In nauwe 
samenwerking met de OR en staf is een Benoemingsad-
viescommissie samengesteld die een profiel heeft opge-
steld op basis waarvan de werving is gestart. De procedure 
is direct na de zomer gestart en heeft geleid tot de benoe-
ming van Irene van den Haak-Bos als nieuwe bestuurder 
per 1 februari 2022. Over de benoeming en procedure zijn 
alle betrokkenen buitengewoon tevreden en we kijken met 
vertrouwen naar de toekomst. 

De raad is met het oog op het naderende vertrek van de 
voorzitter per 1 januari 2022 (aflopen tweede termijn) te-
vens op zoek gegaan naar een nieuw lid van de raad. Deze 
procedure hebben we in eigen hand gehouden en heeft 
geleid tot twee geschikte kandidaten en de benoeming 
van Tilly Kerstens als nieuw lid van de raad per 1 februari 
2022. De rol van voorzitter zal per 1 januari overgenomen 
worden door Leendert-Jan Veldhuyzen.

Er is in 2021 vijf keer vergaderd. Tussentijds is er met re-
gelmaat overleg met de directeur-bestuurder geweest. De 
samenwerking verloopt prettig: kritisch opbouwend. De 
raad wil, met respect voor de verantwoordelijkheid van de 
directeur-bestuurder, gesprekspartner zijn voor onderwer-
pen die relevant, dan wel bepalend zijn voor de toekomst 
van Kinderopvang Huizen.

De raad heeft in 2021 tweemaal overleg gehad met de 
Ondernemingsraad, eenmaal met de Centrale Oudercom-
missie en eenmaal met de teammanagers. Daarnaast is er 
veel contact geweest met alle geledingen in het kader van 
de wervingsprocedure directeur-bestuurder. Door de co-
ronamaatregelen was het helaas niet mogelijk voor leden 
van de raad om in 2021 een locatiebezoek af te leggen. We 
hopen dit in 2022 weer als vanouds op te pakken.

Op grond van de nieuwe Wet bestuur en toezicht, welke op 
1 juli 2021 is ingegaan, heeft de RvT, in samenwerking met 
de bestuurder en een notaris, de statuten aangepast en in 
lijn gebracht met deze nieuwe wetgeving. In 2022 zullen 
het reglement Raad van Toezicht en het Bestuursreglement 
in lijn met deze nieuwe statuten en de nieuwe wetgeving 
worden aangepast.

De raad heeft zijn 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 Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat Kinderop-
vang Huizen op voldoende en adequate wijze invulling 
heeft gegeven aan haar doelstellingen en de maatschap-
pelijke taakstelling op een goede wijze heeft vervuld. Zijn 
werkgeversrol heeft de Raad van Toezicht vervuld door het 
voeren van een jaargesprek – tevens eindgesprek – met de 
directeur-bestuurder en door regulier overleg te hebben 
over de diverse lopende zaken. De raad heeft zijn waar-
dering uitgesproken over de wijze waarop door de direc-
teur-bestuurder leiding is gegeven aan de organisatie.

De raad kent een rooster van aftreden:

Naam RvT-lid Aangetreden Herbenoemen/  
aftreden termijn

Aftreden/  
tweede termijn

Anne-Marie van den Dungen (voorzitter per 1 april 2018) 01-01-2014 01-01-2018 01-01-2022

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

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

Caroline Keeman 05-03-2018 05-03-2022

Rolf Burrekers 01-03-2021 01-03-2025
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In het najaar van 2021 is aan alle medewerkers mede-
gedeeld dat Louise Klaver, in overleg met de Raad van 
Toezicht, per 1 februari 2022 met vervroegd pensioen ging. 
De meerjarenstrategie staat, de fusie met De BELhamels 
is bijna geheel afgerond en ook het restylingtraject met 
vervanging van meubilair zit in de afrondende fase. Er staat 
een solide en kwalitatief goede organisatie. Een goed en 
mooi moment om het stokje over te dragen. 

In samenwerking met het werving-en-selectiebureau K+V 
is er een uitgebreide selectieprocedure vastgesteld en uit-
gevoerd, waarbij naast leden van de RvT ook medewerkers 
uit verschillende disciplines betrokken waren. Dit uitge-
breide selectietraject heeft geleid tot de aanstelling van 
Irene van den Haak-Bos als nieuwe directeur-bestuurder 
per 1 februari 2022.

 /

Samen met alle medewerkers zal de nieuwe directeur- 
bestuurder volgend jaar aan de slag gaan met borging en 
vervolgstappen van de samensturingcultuur. Waar staan 
we nu? Wat is de ervaring? En waar liggen de verbeterpun-
ten en vervolgstappen?

Ook gaan we verder met de uitvoering van de meerjaren- 
strategie. Voor de pijler Talentontwikkeling ligt de focus op 
de ontwikkeling van vaardigheden bij de kinderen waar-
mee zij zijn voorbereid op de toekomst (communiceren, 
kritisch denken, creativiteit en samenwerken). Voor mede-
werkers starten we met het online (e-)learning en ontwik-
kelplatform ‘De Kinderopvang Academie’, zowel passend bij 
de pijler Talentontwikkeling als bij digitalisering. Een nieu-
we intranetsite wordt gelanceerd en speerpunten onder 
de pijler Duurzaamheid staan op de planning. Denk hierbij 
aan de duurzame inzet van onze medewerkers en aan het 
bewustzijn voor zorg voor natuur en omgeving. Alles met 
als uitgangspunt ons collectieve doel: ‘Wij bieden ruimte 
voor ontwikkeling aan kinderen, ouders en medewerkers.’ 

Ons gezonde voedingsaanbod wordt geëvalueerd. En ook 
hier bekijken we waar eventuele verbeterpunten liggen. 
We gaan weer actief van start met interne trainingen voor 
de bso-medewerkers rondom de activiteitenthema’s: 
Kunst&Cultuur, Theater&Muziek, Sport&Spel en Natuur& 
Techniek. Zodat we de kinderen weer verder op diverse, 
uitdagende manieren kunnen stimuleren in hun ontwikke-
ling.

Samen met de Centrale Oudercommissie en alle OC’s be-
kijken we verder welke (locatiespecifieke) punten er verder 
opgepakt kunnen worden.

En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar het verdere ver-
loop van de coronapandemie. Wederom zijn we het jaar 
gestart met een (gedeeltelijke) lockdown voor al onze bso-
locaties en bieden we daar alleen noodopvang. Hopelijk is 
het de laatste keer.

Kinderopvang Huizen gaat verder met alle plannen en we 
zijn klaar voor een mooi jaar! Vertrouwend op de inzet, 
het enthousiasme en de professionele kwaliteit van onze 
collega’s moet dat goedkomen. Zo behouden we kinde-
ren die met plezier komen, tevreden ouders én tevreden 
medewerkers.

OP WEG NAAR 2022

“Afgelopen negen jaar heb ik met heel veel plezier 
gewerkt bij Kinderopvang Huizen. Vanuit een 
financieel en organisatorisch moeilijke fase heeft 
de stichting zich weer opgericht en ontwikkeld 
tot een solide organisatie die flexibel reageert 
op marktontwikkelingen. Dit alles gerealiseerd 
met een geweldig team van medewerkers en in 
goede samenwerking met de RvT, COC en OR en 
onze samenwerkingspartners.
 
Met trots kijk ik terug op wat we met elkaar 
bereikt hebben en op de invulling van onze 
maatschappelijke rol. We investeren continu in 
het verbeteren van de kwaliteit, wat zich laat 
zien op pedagogisch vlak met ons uitgebreide 
activiteitenaanbod voor de ontwikkeling van de 
kinderen en continue verdere professionalisering 
van onze medewerkers. Maar ook in de inrich-
ting, huisvesting en uitbreiding van spel- en ont-
wikkelmaterialen. Ik laat de organisatie dan ook 
met een gerust hart achter en ik heb genoten 
van een mooi afscheid. Iedereen enorm bedankt!
 
Voor Kinderopvang Huizen en mij start een nieu-
we fase. Ik wens jullie veel geluk en een mooie 
verdere samenwerking met de nieuwe direc-
teur-bestuurder Irene van den Haak.”  
 
Louise Klaver


