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Voorwoord
Na een aantal krimpjaren klaart de lucht boven
de kinderopvang weer op. Meer werkende
ouders en een hogere kinderopvangtoeslag
zorgen voor een vraaggroei, de brancheomzet
groeit in 2017 met 6 procent (Bron: ING Kennis
over de economie, 01-12-17). Landelijke cijfers
laten zien dat het aantal kinderen dat gebruik
maakt van de kinderopvang is toegenomen met
bijna 10%. Een dergelijke groei heeft Kinderwoud
in 2017 ook gerealiseerd. Waarbij de groei van
het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang
met 16% ruim boven de landelijke cijfers uitkomt.
De economische groei vertaalt zich dus in
de kinderopvangmarkt. Door de groeiende
arbeidsparticipatie stijgt de vraag naar
kinderopvang. En de verruiming van de
overheidsbudgetten voor de kinderopvangtoeslag
heeft de markt ook weer toegankelijker gemaakt.
Kanttekening hierbij is dat er ook hard gewerkt moet
worden om de effecten van de bevolkingskrimp te
compenseren. Daarnaast hebben veel ouders - ten
tijde van de krimpjaren - oplossingen gezocht in het
informele circuit en in de praktijk blijkt dat het lastig
is deze groep weer terug te winnen voor formele
kinderopvang. Ook ligt in Nederland het aantal
opvanguren per ‘crèchegaand’ kind relatief laag.
Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de
beperkte arbeidsduur van Nederlandse vrouwen.
Voor Kinderwoud heeft dit alles zich vertaald in
een redelijk positief verslagjaar. Zo zagen we het
aantal kinderen in de opvang toenemen van 3900
tot 4250. Door dit alles bedraagt de brutomarge in
2017 12,4 miljoen, ten opzichte van 11,2 miljoen in
2016. Ondanks deze stijging in omzet, hebben we
het jaar 2017 afgesloten met een negatief resultaat
van -€ 98.634. Gelet op een aantrekkende markt
valt dit resultaat in eerste instantie tegen. Afgezet
tegen de begroting 2017 is het nagenoeg conform
de begroting die uitging van een negatief resultaat
van € 81.000. Daarnaast hebben we in 2017 veel
geïnvesteerd om Kinderwoud om te bouwen tot een

toekomstbestendige organisatie, een genormaliseerd
resultaat over 2017 zou uitkomen op € 61.000
positief. Ondanks het verlies blijft Kinderwoud
een gezonde organisatie en goed in control. De
financiële gezondheid van Kinderwoud blijkt
eveneens uit een solvabiliteit van 67%
(2016: 69%) en een current ratio van 2.2
(2016: 2.4). Deze parameters liggen ruimschoots
boven de referentiewaarden van het Waarborgfonds
Kinderopvang.
Kinderwoud is zich bewust van het feit dat we onder
de huidige marktomstandigheden niet mogen
stilzitten en dat we zullen moeten vernieuwen en
investeren in de toekomst. Hiervoor hebben we
in 2017 verder gebouwd op de stappen die we in
2016 al in gang hadden gezet. We hebben extra
ingezet door tijdelijk een zogenaamde ‘Rainmaker’
te benoemen, die zich volop gericht heeft op
het ontwikkelen en aanjagen van innovatie in de
organisatie.
Die innovatie zoeken we om de kinderen nog beter
dan we al doen te begeleiden naar de 21e eeuw.
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om
de kinderen hiervoor klaar te maken. Het is daarmee
belangrijk om de vaardigheden van de kinderen zo
te ontwikkelen dat ze de uitdagingen van de 21e
eeuw aan kunnen.
Omdat uit langdurig internationaal onderzoek
blijkt dat de begeleiding die kinderen in de eerste
levensjaren krijgen cruciaal is voor hun verdere
ontwikkeling, vinden wij het voor elk kind belangrijk
om van elke dag iets moois te maken. 80% van het
brein ontwikkelt zich namelijk voor het 6e levensjaar.
Kinderen die een goede begeleiding hebben gehad,
hebben hier de rest van hun leven profijt van. En
helaas is het omgekeerde even waar. Al het goede
wat een kind op jonge leeftijd krijgt aangereikt, is
dus een verrijking voor de rest van zijn leven. Juist
daarom is elke dag bijzonder en juist daarom staat
het kind centraal in al onze keuzes.
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Daarmee staat eveneens de breinontwikkeling
van het kind voorop. De wetenschappelijke
inzichten over hoe het kinderbrein zich ontwikkelt
veranderen. Het werken aan bewustwording van
onze meerwaarde in de ontwikkeling van jonge
kinderen hebben we in 2017 een flinke impuls
gegeven. Onder de noemer van het project
Brainwave werken we aan de bewustwording bij
onze medewerkers. Zij zijn de experts op het gebied
van de ontwikkeling van het jonge kind. Voorzichtig
zetten we ook verdere stappen in het ontwikkelen
van het expertisecentrum, dat straks zowel intern als
ook extern haar diensten kan aanbieden.
Tevens hebben we het afgelopen jaar investeringen
gedaan in het gebruik van het ouderportaal, deze
is uitgerold over de gehele organisatie. Via ‘Mijn
Kinderwoud’ kunnen zowel ouders als pedagogisch
medewerkers informatie met elkaar delen over
het wel en wee van de kinderen. Ouders kunnen
bijvoorbeeld ook via de geboden digitale snelweg
alle aanvragen voor flexibele of extra opvang
indienen. We verwachten hierbij ook op het gebied
van de efficiency in onze administratieve processen
veel vruchten te plukken in de toekomst. Ook op het
gebied van digitalisering hebben we vooruitgang
geboekt. Contracten met ouders worden voor het
merendeel over en weer voorzien van een digitale
handtekening. Daarnaast hebben we geïnvesteerd
in het ontwikkelen van een intranet, zodat al ons
personeel op een digitale wijze kennis kan nemen
van allerlei informatie, nieuws, procedures en
kwaliteitshandboeken.

Vanessa Weewer
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Directeur/ bestuurder Kinderwoud

De intensivering met het onderwijs hebben we
verder vormgegeven door vooral te investeren in
de organisatiestructuur. De positie van het middle
management is opgewaardeerd en we hebben
geïnvesteerd in een intensief scholingstraject voor
hen, met als doel volwaardige gesprekspartners te
kunnen zijn voor het onderwijs. Kinderwoud wil het
beste uit de werelden van opvang, onderwijs en
andere aanverwante kindvoorzieningen verbinden
en gericht competenties aanvullen in het belang van
de ontwikkeling van het kind. Daarbij hechten wij
veel waarde aan het benutten van elkaars expertise.
Immers, samenwerken is meer dan ieder voor zich!
De samenwerking tussen alle partners rondom de
kinderen vormt een sterke combinatie die meer
ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden voor
kinderen van 0 tot 13 jaar biedt. Hier blijven wij ook
de komende jaren op inzetten, wij zijn hierin een
constructieve en solide samenwerkingspartner.
Kinderwoud is en blijft een gezonde organisatie
welke in staat blijft kwaliteit te leveren en flexibel
door te ontwikkelen gericht op de toekomst. Dat
is een knappe prestatie en een groot compliment
waard voor alle medewerkers van Kinderwoud!

1. De organisatie Kinderwoud
1.1. Statutaire doelstelling

1.2 Organisatiestructuur

Kinderwoud is een onderneming met een
maatschappelijke en ideologische doelstelling. Dit zie
je terug in de wijze waarop Kinderwoud georganiseerd
is. Kinderwoud is namelijk een stichting met daaronder
verschillende BV’s. De statutaire doelstelling van de
Stichting Kinderwoud luidt:

Kinderwoud kent het Raad van Toezicht model
conform de Good Governance Code. De drie leden
van het stichtingsbestuur fungeren als Raad van
Toezicht welke toezicht houdt op het bestuur en
het beleid van de Kinderwoud Beheer BV. De leden
ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding. De
directeur/bestuurder is belast met het besturen van
de Kinderwoud onderneming, Kinderwoud Beheer
BV en onderliggende BV’s.

De stichting heeft ten doel goede en verantwoorde opvang
en ontwikkeling te bieden aan kinderen in de gemeenten
Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Smallingerland,
Súdwest Fryslân en sinds 2017 Harlingen, die binnen
verschillende vormen geplaatst kunnen worden. Ouders/
verzorgers kunnen daarbij gebruik maken van de diensten
van de stichting die er zorg voor draagt dat aan de
kinderen integrale ontplooiingskansen worden geboden
onder begeleiding van deskundig personeel.

Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid
van Kinderwoud streeft de organisatie naar een
rendementsdoelstelling in plaats van naar een
winstdoelstelling. Voor het voortbestaan van de
Stichting is het van belang om een minimum
rendement te halen opdat ook in de toekomst
goede en verantwoorde opvang en ontwikkeling
kan worden geboden. Kinderwoud streeft daarbij
naar een rendement van 5%.

1.3 Diensten Kinderwoud
Anno 2017 verzorgt Kinderwoud voor ruim 4200
kinderen elke dag een mooie dag in de kinderopvang.
Dagelijks begeleiden we de kinderen van 0 tot 13 jaar
in hun ontwikkelingsmogelijkheden en daar zijn we
trots op. Trots omdat wij kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening bieden die door onze ouders hoog
wordt gewaardeerd. Ouders/verzorgers hebben
daarbij de keuze uit alle denkbare vormen van opvang
(peuteropvang, kinderdagopvang, voor-, tussen - en
naschoolse opvang, thuis- en gastouderopvang).
We verzorgen met 311 betrokken en deskundige
medewerkers kinderopvang op 93 locaties in de
gemeenten Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Súdwest
Fryslân, Smallingerland, Opsterland en sinds januari
2017 ook Harlingen. De gastouder- en thuisopvang
wordt geboden in heel Noord-Nederland door 165
gastouders. Kinderwoud hanteert daarbij eveneens de
franchiseformule voor alle opvangsoorten.

Per 1 januari 2014
Stichting Kinderwoud

Kinderwoud Beheer B.V.

Kinderwoud
Kinderopvang BV

Kinderwoud
Gastouderbureau B.V.

Kinderwoud
Peuterspeelzalen B.V.

Stichting Kinderwoud
TSO
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“H

et is onze missie om
voor elk kind, elke ouder/

verzorger en elke medewerker
van Kinderwoud van elke dag
iets moois te maken.”
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2. De missie van Kinderwoud
2.1 Onze missie: Elke dag een mooie dag!

2.2 Het spinmodel als kapstok

Kinderwoud richt zich bewust op één krachtige
kernboodschap: Elke dag een mooie dag!
’Elke dag een mooie dag’ is een mooi en bereikbaar
streven en past goed bij de professionele
kinderopvangorganisatie die Kinderwoud is.
Het is onze missie om voor elk kind, elke ouder en
verzorger en elke medewerker van Kinderwoud van
elke dag iets moois te maken.

Bij het aanbieden van activiteiten in de opvang van
Kinderwoud wordt ons zogenaamde ‘spinmodel’ al
enige jaren als handvat gebruikt. Kinderwoud biedt
kinderen leeftijdsgerichte kinderopvang en gerichte
begeleiding in hun ontwikkeling. Met het spinmodel
koppelt Kinderwoud de activiteiten aan de verschillende ontwikkelfases van kinderen. Zo ontstaat er een
gevarieerd programma voor de kinderen: grove en
fijne motoriek stimuleren, ruimte voor prikkelen van
de fantasie en het ontwikkelen van sociale contacten
en vaardigheden (samen delen, rekening houden
met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal en cognitieve ontwikkeling. Met
deze activiteiten krijgen de kinderen spelenderwijs de
ruimte om te ontdekken en hun eigen voorkeuren te
ontwikkelen. Variatie en uitdaging vinden wij hierbij
belangrijk.

Al het goede wat een kind op jonge leeftijd krijgt
aangereikt, is verrijking voor de rest van zijn leven.
Die gedachte inspireert ons bij Kinderwoud. En
juist daarom vinden wij elke dag bijzonder. Ook
bijzonder voor ouders en verzorgers, want pas als je
kind zich veilig en vertrouwd voelt, kunnen ouders
en verzorgers met een gerust hart aan het werk.
De pedagogische visie van Kinderwoud sluit
naadloos aan bij onze missie. Het kind staat centraal,
zonder de belangen van ouders en verzorgers uit
het oog te verliezen. Kinderwoud heeft oog voor
de eigenheid en persoonlijkheid van elk kind.
Onze deskundige pedagogisch medewerkers
en gastouders bieden een warme, geborgen
sfeer waarin elk kind de ruimte krijgt om zich te
ontwikkelen.
Elk kind wordt GEZien! vat onze visie samen,
waarbij de drie hoofdletters onze kernwaarden
aangeven namelijk Geborgenheid, Eigenheid en
Zelfontplooiing. Deze kernwaarden geven het
onderscheidend vermogen van Kinderwoud aan.

Op deze manier krijgen kinderen vele kansen om
te doen waar ze goed in zijn. Hierdoor wordt het
zelfvertrouwen vergroot en durft het kind nieuwe
uitdagingen aan te gaan. De aangeboden activiteiten
bieden naast vermaak en ontspanning dus ook
spelenderwijs een stimulans in de ontwikkeling.
De kinderen worden door onze pedagogisch
medewerkers en gastouders gestimuleerd in
het zelfstandig uitvoeren van taken, wat hun
zelfredzaamheid op een positieve manier stimuleert.

In een veranderende omgeving heeft Kinderwoud
positie gekozen in de samenwerking met het
onderwijs en haar visie hierop aangepast:
Kinderwoud biedt opvang van hoge kwaliteit; is de
expert op het gebied van opvang en pedagogiek
en daarmee dé partner voor het onderwijs om
juridische samenwerking mee aan te gaan.
Kinderwoud biedt, in samenwerking met anderen,
geïntegreerde ontwikkeling, onderwijs en zorg en is
daarmee marktleider.
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Spinmodel Kinderwoud

Taalontwikkeling
Diertjes zoeken en deze
benoemen, de kleuren
opnoemen die je buiten
allemaal ziet, praten over
het weer.

Creativiteit
Taarten maken in
de zandbak, tenten
bouwen, afdrukken
maken van boombasten.

Cognitief
Beestjes bekijken door een vergrootglas,
spelen met de waterbak (drijven/zinken),
verschillende materialen zoeken.
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Motoriek
Kruipen over oneffen terrein,
klimmen, blotevoetenpad.

Emotioneel
Buiten je zintuigen
gebruiken: wat hoor
ik, wat ruik ik, wat
voel ik? Ergens naartoe
gaan waar je nog
nooit bent geweest.

Sociaal
Speurtocht, buiten
picknicken, samen
een boeket plukken.
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“D

oel is Kinderwoud om

te vormen tot een actief

lerende organisatie...”
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3. Hoogtepunten 2017
Activiteiten en Evenementen
In mei 2017 is de Coördinator Activiteiten en
Evenementen gestart. In samenwerking met de
locaties ontwikkelt zij een uitdagend, aantrekkelijk
activiteitenprogramma voor alle kinderen
van 0 t/m 12 jaar.
Kinderwoud werkt met vier Kinderwoud-brede
thema’s per jaar. De thema’s worden uitgezet in
alle vormen van opvang, alle locaties en groepen
werken gelijktijdig aan hetzelfde thema. De locaties
vullen de vier hoofdthema’s zelf aan met actuele en
seizoensgebonden onderwerpen. De Coördinator
Activiteiten en Evenementen biedt de pedagogisch
medewerkers extra ondersteuning en inspiratie bij het
invullen van de thema’s.
De thema’s van 2017 waren Muziek en Media, Lekker
eten, Er op uit! en Alle kleuren van…. Tevens is in
september met een kort thema aandacht besteed aan
de lancering van het nieuwe voedingsbeleid.
Bij het samenstellen van het activiteitenaanbod
dient het ‘spinmodel’ als handvat, waardoor alle
ontwikkelings- en talentgebieden van het kind aan
bod komen. Voor de doelgroep 0-4 jaar betekent dit
dat de activiteiten bewust worden ingezet om de
breinontwikkeling te stimuleren. De activiteiten op
BSO zijn meer gericht op talentontwikkeling. Het BSOaanbod is onderverdeeld in zes onderwerpen welke
terug te vinden zijn in de BSO spin die hiervoor in
2017 is ontwikkeld.
Uitvinden & Ontdekken

Chillen & Spelen

Natuur & Avontuur

Daarnaast is in 2017 veel aandacht besteed aan
de vakantieprogramma’s van de buitenschoolse
opvang. Kinderwoud vindt het belangrijk om in
vakantieperiodes een leuk en actief vakantieprogramma
aan te bieden om de kinderen ook op de opvangdagen
het vakantiegevoel te geven. Zo is onder andere
de Kinderwoud Camping georganiseerd en zijn
er bezoekjes gebracht aan het theater, de ijsbaan,
Timmerdorp en verschillende musea. Daarnaast zijn
er proefjes en experimenten gedaan, is er gekookt,
gebakken, gesport, gewandeld, gebouwd en
geknutseld. Met veel plezier voor de kinderen en de
medewerkers, waarbij de onderlinge samenwerking
tussen de locaties ook is gestimuleerd en verbeterd.

Kinderwoud TV
In 2017 zijn in Kinderwoud TV modules aangeboden
passend bij een aantal thema’s binnen Kinderwoud.
Er is uitgebreid aandacht besteed aan het werken
met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld. Het stappenplan is aangepast en voor alle
teams is een interactieve bijeenkomst georganiseerd.
Er zijn filmpjes ter ondersteuning van het werken
met het stappenplan Meldcode kindermishandeling
in Kinderwoud TV gezet, met daarbij een afsluitende
kennistoets. Ook de lancering van het nieuwe
voedingsbeleid is ondersteund met de module
‘Voeding en beweging, een gezonde combinatie’.
Tevens hadden alle medewerkers in 2017 een aantal
vrij te besteden credits.

Fit & Fun

Koken & Bakken

Muziek, Theater & Kunst

De nieuwe BSO-spin
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Overnames
Peuteropvang Harlingen
Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied
van Integrale Kindcentra heeft Kinderwoud
Kinderopvang per 1 januari 2017 de voorscholen
(peuteropvang) ’t Wad, Het Noorderlicht en
Middelstein in Harlingen en Midlum overgenomen
van Stichting Peuterspeelzalen Harlingen (SPH).
De voorscholen vormen samen met de openbare
basisscholen en kinderopvang, gehuisvest op één
locatie, integrale kindcentra.
Peuteropvang Boartlik Begjin
Sinds november 2017 verzorgt Kinderwoud de
peuteropvang Boartlik Begjin in basisschool De
Wjukslach in Langezwaag.

Organisatieontwikkeling
Voortbouwend op de strategische keuzes die in
2016 zijn gemaakt, heeft Kinderwoud in 2017 de
strategie vervat in concrete acties. Zo zijn een aantal
functies veranderd, onder andere de functie van
Clustermanager, en is de functie van Pedagogisch
Coach ontwikkeld. Het Management Team (MT)
is uitgebreid, zodat de zeven Clustermanagers,
de Coördinator Gastouderbureau, de Financieel
Controller en de Senior P&O Adviseur permanent
zitting hebben.
De ontwikkeling van Kinderwoud naar een
Lerende Organisatie en een organisatie met
zelforganiserende teams, heeft verder vorm
gekregen. Er is scholing aangeboden waarbij
professionaliteit en ambassadeurschap centraal
stonden. Daarnaast is een campagne ontwikkelt
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voor het personeel, genaamd Brainwave, welke in
2018 start. Met het aannemen van een Rainmaker,
zijn een aantal strategische keuzes projectmatig
opgepakt. Onder andere de verdere ontwikkeling
van het Kinderwoud Expertisecentrum, waarbij het
palet van mogelijke producten en diensten in kaart
is gebracht.

Nieuw profiel Clustermanager en
aanpassing besturingsmodel
De Clustermanagers hebben een essentiële rol
in de ontwikkeling van de organisatie. Om een
volwaardige gesprekspartner te zijn voor het
onderwijs in een stelselwijziging is het belangrijk om
het middenkader van Kinderwoud naar een tactisch
en strategisch niveau te begeleiden. Vanaf 2017
zijn de Clustermanagers volwaardig lid van het MT.
De begeleiding van de Clustermanagers is in 2017
vormgegeven met een HBO-leergang. De groei
van de Clustermanagers naar een meer tactisch/
strategisch niveau vraagt om andere werkwijzen
en ondersteuning van de medewerkers in het
primaire proces. Om die reden is het profiel van de
Clustermanager vernieuwd.

Rainmaker
Kinderopvang is een relatief jonge bedrijfstak die in
hoog tempo professionaliseert en van kinderopvang
doorgroeit naar experts op gebied van ontwikkeling
van het jonge kind. Ook de wetenschappelijke
kennis groeit sterk en toont aan dat de ontwikkeling
van het kind grotendeels wordt gevormd in
de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Achterstand in deze
ontwikkeling is moeilijker in te halen naarmate het
kind ouder wordt. Het is duidelijk dat investeren in

de ontwikkeling van het jonge kind erg belangrijk is
en dat hierbij meerdere partijen betrokken zijn. Deze
partijen, de ketenpartners in opvang, onderwijs,
gemeente en diverse zorgaanbieders, integreren
steeds meer. Kinderwoud heeft expertise rondom
de ontwikkeling van het jonge kind waaraan bij
ketenpartners soms grote behoefte is. Naast deze
behoefte bij partners zien wij zelf ook belangrijke
thema’s waaraan wij een betekenisvolle bijdrage
leveren. Kinderwoud treedt als een van de eersten
over de grenzen van de eigen opvangorganisatie
heen door diensten aan te bieden aan de
belangrijkste partners in de keten. Het leveren van
deze bijdrage, in de vorm van onder andere advies,
trainingen en pedagogische werkzaamheden, zien
wij als aanloop naar mogelijke verdere integratie met
ketenpartners. In 2017 is een mooie start gemaakt
met de verkoop van onze expertise rondom het
jonge kind aan gemeentes en primair onderwijs en
daarmee de ontwikkeling van ons Expertisecentrum.
Om ons verder te ontwikkelen naar een
Expertisecentrum is in 2017 ook geïnvesteerd in
het ontwikkelen van een Kinderwoud intranet.
Een professionele, digitale werkomgeving om
eenvoudig actuele kennis en informatie, procedures,
handboeken, nieuws en activiteiten met onze
medewerkers te kunnen delen.

Kinderwoud franchiseformule
Franchiseopvang bij Kinderwoud is een kleinschalige
vorm van kinderopvang. De kleinschaligheid en
flexibiliteit sluiten goed aan op de bestaande
situatie in de kleinere dorpen. Door blijvend
een brede en kwalitatief hoogwaardige

opvangmogelijkheid in de kleinere kernen in de
regio aan te bieden, wordt een kwaliteitsimpuls in
deze kernen bewerkstelligd. Het franchisesysteem
bij Kinderwoud stelt opvangprofessionals in staat
als zelfstandig ondernemer te gaan werken in de
kinderopvang en te profiteren van de voordelen van
een grote organisatie. Zo kan de franchisenemer
gebruik maken van faciliteiten op het gebied van
bijvoorbeeld administratie, publiciteit, pedagogiek,
trainingen en expertise op wet- en regelgeving.
In 2017 hebben we een nieuwe franchise
ondernemer mogen verwelkomen:
• KDV, BSO en POV Tante Jansz in Nij Beets.

Gezamenlijke Masterclass IKC
Tytsjerksteradiel
In 2017 hebben PCBO Tytsjerksteradiel en OPO Furore
beide gekozen om samen met Kinderwoud de IKContwikkeling voor hun scholen in Tytsjerksteradiel in
gang te zetten. In het kader van deze samenwerking
is een gezamenlijke Masterclass IKC gestart voor de
medewerkers van de drie organisaties.
Om in augustus 2018 goed te kunnen starten, wordt
met elkaar de inhoudelijke ontwikkeling van het IKC
vormgegeven. Iedere school maakt een profielschets
van hun toekomstig IKC. Deze profielschets wordt
gebaseerd op een omgevingsanalyse, een heldere
missie en visie, onderwijsconcept en een daarbij
passend programma/ uitvoeringsplan. Het aanbod
van de masterclass is hierin ondersteunend.
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lanten geven
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Kinderwoud een 8!”

4. Kwaliteit
in onze organisatie
Kwaliteit is een belangrijk element in het DNA van
Kinderwoud. Iedere ouder vindt alleen het beste
goed genoeg voor zijn kind en dat vinden wij ook!
We werken voortdurend aan het verbeteren van
de kwaliteit van onze opvang en dienstverlening.
Het kwaliteitsmanagementsysteem is goed
ontwikkeld en er wordt op systematische wijze
zorggedragen voor het beheersen van processen.
Dit wordt mede gerealiseerd door de uitbreiding
en inhoudelijke verbeteringen van de wettelijke
inspecties door de GGD en de onderwijsinspectie
en de interne audits uitgevoerd door de
werkgroep Kwaliteit.

4.1 Klantevaluaties
Ouders waarderen kinderopvang bij Kinderwoud
gemiddeld met een 8!
Gedurende het gehele jaar wordt onze klanten
gevraagd naar hun mening over de kwaliteit
van opvang bij Kinderwoud. Ouders ontvangen
3 maanden na de start bij Kinderwoud een
gewenningsevaluatie om in te vullen. Als de opvang
eindigt bij Kinderwoud ontvangen ouders een exit
formulier. Uit deze exit en gewenningsformulieren
worden verbeterpunten geformuleerd voor de gehele
organisatie. Zo hebben we in 2017 naar aanleiding
van de klantevaluaties een wenbeleid geformuleerd
voor kinderen die nieuw starten op de opvang. Ook
hebben we ons activiteitenaanbod verbeterd voor alle
leeftijdsgroepen, maar met name voor de vakantie
BSO. De communicatie met ouders is in 2017 sterk
verbeterd na invoering van de Kinderwoud App, ook
ouders weten dat positief te waarderen.
In 2018 gaat Kinderwoud de klantevaluaties
digitaliseren, ouders kunnen middels een digitale
enquête de opvang beoordelen.

en ouderrecht. Deze beoordeling vindt plaats tijdens
een observatie en door middel van aanlevering van
actuele documenten zoals het pedagogisch beleid,
risico-inventarisatie en oudercommunicatie, zoals
nieuwsbrieven.
Voor locaties met ‘handhaving’, wordt een
verbeterplan opgesteld en deze wordt gedeeld met
de GGD-inspecteur. Verbeteringen in het begin van
2017 lagen op het gebied van oudercommunicatie en
oudercommissies en het pedagogisch beleidsplan was
niet volledig. Deze verbeteringen zijn in 2017 opgepakt
en vervolgens niet meer onvoldoende beoordeeld.

4.3 Ongevallen registraties
De locaties van Kinderwoud zijn kindvriendelijk en
veilig ingericht. Het spelmateriaal en de inrichting is
afgestemd op de leeftijdsgroep. Door middel van het
inventariseren van risico’s zorgen we dat kinderen en
pedagogisch medewerkers zich in een veilige ruimte
bevinden. Het kan voorkomen dat er een ongeval
plaatsvindt op de locatie, deze ongevallen worden
geregistreerd. De ongevallen worden op locatie
besproken en daar waar nodig wordt een aanpassing
gedaan in de locatie qua inrichting, spelmateriaal
of gedragsregels. Alle ongeval registraties worden
opgenomen in de kwartaalrapportage Kwaliteit.
Trends worden op deze manier inzichtelijk, waardoor
we goed kunnen inspelen op verbeteringen voor de
gehele organisatie.
In 2017 zijn er 111 ongevallen gemeld. In de leeftijdsgroep 0-4 jaar is de gemiddelde leeftijd 2.4 jaar
waarop een ongeval plaatsvindt, in de leeftijdsgroep
4-12 jaar is de gemiddeld leeftijd 6.6.
De meeste ongevallen die gemeld worden zijn letsel
aan het hoofd, met name blauwe plek of bult.

4.2 GGD inspecties
In 2017 zijn bijna al onze locaties bezocht door
de GGD. De GGD kan een locatie beoordelen
met ‘handhaving’ en ‘geen handhaving’. De
inspecteur beoordeelt de locatie op de volgende
onderdelen: pedagogisch klimaat, personeel en
groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie
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4.4 IKK – Innovatie Kwaliteit
Kinderopvang
De kwaliteit in de kinderopvang krijgt een impuls
met invoering van nieuwe kwaliteitseisen. De
nieuwe kwaliteitseisen werden in de loop van
2017 bekend gemaakt. Kinderwoud heeft een plan
van aanpak gemaakt om klaar te zijn voor 2018.
Belangrijke punten uit het IKK zijn de invoering van
het mentorschap, een beleidsplan Veiligheid en
gezondheid per locatie, vaste gezichtencriterium
voor baby’s en inzet van medewerkers met een
kinder-EHBO diploma gedurende de gehele
openingstijd.

4.5 Klachten
Kinderwoud vindt het belangrijk om eventuele
ontevredenheid over de dienstverlening zo spoedig
mogelijk te horen. Kinderwoud streeft er daarbij
naar om klachten voortdurend, persoonlijk en naar
tevredenheid op te lossen. In 2017 zijn er
40 klachten van klanten binnengekomen;
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29 informele klachten en 11 officiële klachten.
Onder klachten worden ook kritische vragen en
uitingen van ontevredenheid verstaan.
In 2017 is het signaleren en registreren van uitingen
van ontevredenheid gestimuleerd omdat we willen
leren en om waar mogelijk de dienstverlening aan te
passen. Daarmee is het aantal registraties gestegen.
Op een aantal van ruim 3700 klanten in 2017 is het
percentage klachten minder dan 1% en daar zijn we
trots op!
De reden voor een klacht is wisselend. Bij de
behandeling van zowel formele als informele
klachten blijkt, dat door een goede communicatie
en argumentatie, de ontevredenheid kan worden
weggenomen en het vertrouwen wordt hersteld.
Alle klachten zijn in goede orde en naar
tevredenheid van de klanten opgelost en indien
van toepassing zijn er maatregelen genomen om
te voorkomen dat een zelfde situatie zich weer zou
kunnen voordoen.

In 2017 zijn er geen klachten vanuit medewerkers
ontvangen. Ook is in 2017 door ouders geen
gebruik gemaakt van één van de externe
klachtenregelingen. Bij de het Klachtenloket
Kinderopvang en de Geschillencommissie
Kinderopvang zijn door ouders van Kinderwoud
geen klachten ingediend.

In de betreffende onderdelen zijn de nieuwe eisen
vanuit de wet IKK verwerkt.

4.6 Pedagogisch beleid
Nieuwe indeling pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid is verdeeld in
drie onderdelen:
• Pedagogisch kader: beschrijving van de missie, visie
en kernwaarden
• Pedagogisch werkplan: vertaling naar
de pedagogische praktijk
• Locatiewerkplan: beschrijving van de werkwijze
op locatieniveau

Overdracht en doorgaande lijn
In 2017 is binnen alle gemeenten waar Kinderwoud
voorschoolse opvang verzorgt, per gemeente
een formulier voor overdracht van voorschoolse
voorzieningen naar basisschool aanwezig. Daarnaast
zijn er afspraken gemaakt over hoe de overdracht
wordt vormgegeven. Tevens is binnen alle
gemeenten aandacht voor het vormgeven van de
doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschoolse
periode en de basisschool. Dit krijgt met de
ontwikkeling naar IKC’s veel aandacht.
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“J

ullie zijn een voorbeeld voor vele andere scholen/

opvang. Zo super blij met mensen zoals jullie! Mensen die

met hun hart werken en plezier hebben in hun werk!”

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Bij Kinderwoud wordt al geruime tijd gewerkt
met VVE op onze voorschoolse peuteropvang
locaties. In 2017 is bij Kinderwoud ruime aandacht
geweest voor het werken met groepsplannen en
het vormgeven van de ouderbetrokkenheid. Voor
alle VVE locaties zijn een aantal bijeenkomsten
georganiseerd om het werken hiermee te
implementeren Dit kan zeker nog verder worden
ontwikkeld en is een blijvend aandachtspunt. Vanuit
de onderwijsinspectie dient er meer aandacht te zijn
voor de resultaatafspraken van het werken met VVE.
Hierin is het overleg met de basisscholen belangrijk,
om afspraken te maken hoe de resultaten aan het
eind van de vroegschoolse periode in kaart moeten
worden gebracht. Dit proces is volop gaande en
wordt binnen elke gemeente op maat uitgewerkt.
Taaleis 3F
Op alle VVE-locaties dienen alle pedagogisch
medewerkers met ingang van augustus 2019
te voldoen aan taalniveau 3F op mondelinge
taalvaardigheid en lezen. Ter voorbereiding hierop
is een traject voor scholing en toetsen opgezet, met
ondersteuning van de IJsselgroep en Mister Dutch.
Dit wordt in 2018 uitgevoerd.
Scholing
Ook in 2017 zijn weer een groot aantal
medewerkers geschoold in het werken met VVE,
zodat zij inzetbaar zijn op een VVE-groep.
Het volgen van kinderen
Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen
volgen, is het werken met een volgsysteem
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belangrijk. Door middel van observatie wordt
de ontwikkeling van elk kind op verschillende
ontwikkelingsgebieden in kaart gebracht.
Tot nu toe werd bij Kinderwoud hiervoor het
ontluikingsvolgsysteem gebruikt. Dit is een papieren
systeem. Op basis van de uitkomsten kunnen
handmatig groepsplannen en handelingsplannen
worden gemaakt. In het kader van de digitale
ontwikkelingen bij Kinderwoud hebben we in
2017 een poging gedaan om ons volgsysteem
te digitaliseren. Dit hebben we afgezet tegen
het overstappen op het digitaal en webbased
volgsysteem KIJK!. Het overstappen op KIJK! levert
zoveel voordelen op, dat besloten is dit in 2018
voor alle voorschoolse locaties in te voeren.
Op de BSO worden kinderen gevolgd met een
door Kinderwoud zelf ontworpen ‘Dit ben ik!’
-formulier. Er wordt met de kinderen zelf een
gesprek aangegaan over het welbevinden op de
buitenschoolse opvang, dus met name gericht op
de sociaal-emotionele ontwikkeling. In 2018 wordt
deze manier van werken geëvalueerd.
Ontwikkelingen IKK
Vanuit de nieuwe wet IKK worden nieuwe eisen
gesteld aan de kwaliteit in de kinderopvang. Dit
heeft ook consequenties voor een aantal inhoudelijk
beleidsmatige zaken. Er is beleid ontwikkeld hoe
we het wennen van kinderen vormgeven en voor
het werken met het mentorschap is een werkwijze
ontwikkeld.
Werken met Pedagogisch Coaches
Het werken met Pedagogisch Coaches gaat vanuit

de wet IKK in per 2019. Ter voorbereiding hierop
is Kinderwoud met ingang van 2018 met een pilot
gestart. Hiervoor zijn in 2017 drie Pedagogisch
Coaches geselecteerd, die naast het werken als
Pedagogisch Medewerker taken als Pedagogisch
Coach gaan vervullen. Op basis van de opgedane
ervaringen werken we toe naar een adequate inzet
van de coaches per 2019.

bij vermoedens rond huiselijk geweld en
kindermishandeling. Professionals zijn sinds 1
juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij
vermoedens van geweld in huiselijke kring. Ondanks
dat organisaties verplicht zijn om volgens de
stappen van de huidige meldcode te werken, komt
de helft van de gevallen van kindermishandeling
nooit aan het licht.

Nieuw voedingsbeleid
Als Kinderwoud willen we ons graag profileren op
het aanbieden van gezonde voeding. Kinderwoud
wil hierin bewuste keuzes maken. Doel is het
stimuleren van kinderen in het aanleren van
gezonde voedings- en eetgewoontes Gezonde
voeding is van groot belang voor zowel de fysieke
als de verstandelijke ontwikkeling van kinderen.

Het bewustzijn van de cruciale rol die je als
Pedagogisch Medewerker hebt in het signaleren van
vermoedens van kindermishandeling en hier ook
daadwerkelijk in handelen, is in het belang van élk
kind.
Daarom is bij Kinderwoud gedurende een periode
van 6 weken extra aandacht besteed aan het werken
met de meldcode. Via Kinderwoud TV werden de
verschillende stappen nogmaals uitgelegd. Ter
afsluiting van het thema hebben medewerkers een
kennistoets gemaakt. Ook is binnen elk cluster een
overleg georganiseerd, waarin de medewerkers met
elkaar aan de slag zijn gegaan met het nut en de
noodzaak van vroegtijdig signaleren, het objectief
registreren en de kennis ten aanzien van het werken
met de meldcode.

De nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum
voor de kinderopvang en het feit dat Kinderwoud
binnen verschillende gemeenten betrokken is bij het
JOGG project (Jongeren op Gezond Gewicht) waren
de directe aanleiding voor het aanpassen van het
voedingsbeleid.
Belangrijke uitgangspunten bij de keuzes in het
voedingsaanbod van Kinderwoud zijn:
• Minimaal gebruik van toegevoegde suikers,
zoetstoffen, kleurstoffen en zout
• Water drinken is lekker en gezond
• Voeding en beweging; een gezonde combinatie!
Aanpassingen in het werken met de meldcode en
implementatie naar de teams
Sinds 2012 werkt Kinderwoud met een meldcode
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5. Ouders, medewerkers
en kinderen praten mee!
5.1 Oudermedezeggenschap
De medezeggenschap van ouders is onder andere
bepaald in de Wet Kinderopvang. Deze wet bepaalt
dat elke locatie een oudercommissie heeft, een
zogenaamde LO Kinderwoud (Lokale Oudercommissie
Kinderwoud). De inbreng van de LO is belangrijk voor
Kinderwoud. Kinderwoud vindt het belangrijk om te
weten wat er speelt onder de ouders en betrekt hen
graag in de opvang van hun kinderen. Het adviesrecht
van de LO is vastgesteld in het reglement. Denk
daarbij aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het
pedagogische beleidsplan, voedingsaangelegenheden,
openingstijden en dergelijke. Met dit adviesrecht
kunnen ouders invloed uitoefenen op de leefomgeving
en de ontwikkeling van hun kind tijdens het verblijf
bij Kinderwoud. Naast de formele taken zet de
oudercommissie zich in bij de organisatie van
feestelijke activiteiten voor de kinderen.
Ouderavonden
De Lokale Oudercommissies van onze locaties
organiseren eens per jaar voor elke locatie een
ouderavond. Deze ouderavonden zijn gezellig
en informatief. Er wordt een thema behandeld,
bijvoorbeeld Opvoeden in een digitale wereld; hoe ga
je er mee om, wat zijn de voorschriften, het belang
van meekijken en begeleiden bij wat kinderen zien.
Centrale oudercommissie
In verband met het grote aantal vestigingen
en daarmee het grote aantal LO’s binnen onze
organisatie, hebben de LO’s de CO Kinderwoud
(Centrale Oudercommissie Kinderwoud) een mandaat
gegeven. Hiermee heeft zij een aantal bevoegdheden
overgedragen aan de CO voor bijvoorbeeld het
algemene kwaliteitsbeleid, de tarieven en andere
locatie overstijgende zaken. (Twee)Jaarlijks vindt er
een overleg plaats tussen de CO en LO’s, met daarbij
ook aanwezig de clustermanagers en leden van het
Management Team.
In 2017 zijn met de CO de volgende zaken aan de
orde geweest:
• Voedingsbeleid
• Meldcode
• Pedagogisch Beleidsplan
• GGD rapportage

• Klachtenregistratie en -reglement
• Tarieven 2017
• Mentorschap
• Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
• Jaarvergadering LO/CO
• Vacatures CO
De samenstelling van de CO ziet er op 31 december
2017 als volgt uit:
• Roy Mulder, voorzitter
• Eelco Zijnstra, secretaris
• Lieke Bakker
• Liesbeth Cuperus
• Marijke Hansma
• Jitty Stuij
• Bianca Buurma

5.2 Kinderparticipatie
Op de kinderopvang leren kinderen allerlei
vaardigheden die hen later helpen in hun
maatschappelijk functioneren. Kinderwoud hecht
grote waarde aan de democratische vaardigheden
van kinderen en werkt daarom op alle grote
buitenschoolse opvang locaties met een kinderraad.
Kinderparticipatie is een recht van kinderen. Met de
ondertekening van het VN-Verdrag voor de Rechten
van het Kind hebben kinderen recht gekregen op
informatie, participatie en bescherming. Participatie
stimuleert betrokkenheid van de kinderen en is goed
voor de ontwikkeling van de kinderen. Bijkomend
effect is dat de Pedagogisch medewerkers op deze
wijze ook andere informatie verkrijgen, welke kwaliteit
verhogend is voor de opvanglocatie.
Waar mogelijk, is op de BSO’s een kinderraad gevormd. De kinderraad bestaat uit minimaal 3 en
maximaal 7 leden. Vanaf 7 jaar kan een kind aan de
kinderraad deelnemen. Elke BSO-groep heeft een
vertegenwoordiger, de kinderen die in de kinderraad
zitten fungeren als aanspreekpunt voor hun groep/
locatie. De kinderraad vergadert een keer per kwartaal
tezamen met een Pedagogisch medewerker en/of de
Clustermanager. Waar het niet lukt om een kinderraad
te vormen, bijvoorbeeld vanwege verloop van de
kinderen, worden kinderen wel regelmatig betrokken
bij onderwerpen.
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Het afgelopen jaar hebben de kinderen zo bijvoorbeeld meebeslist over de aanschaf van speelgoed,
activiteiten en invulling van de vakantieperiodes.

5.3 Ondernemingsraad
De samenstelling van de OR ziet er op 31 december
2017 als volgt uit:
• Hilda van der Schuit, voorzitter
• Elly van Bergen, vicevoorzitter
• Linda Muizelaar, secretaris
• Monique Kamp
• Lodien Samplonius
• Anita Cuperus
• Sandra Nijholt
• Tjitske Hof-van Zwol
• Monique van Drogen
Tweemaal in de 6 weken komen de OR-leden bij
elkaar om te vergaderen. Dit gebeurt een week
voor de geplande OV-vergadering en direct na
de OV-vergadering. Tijdens deze vergaderingen
worden punten besproken die door de directie,
medewerkers of door de OR-leden zijn ingebracht.
Vanaf december 2017 vergadert de OR eens in de
3 weken. Na de OV-vergadering houdt de OR een
nabespreking waarin eventuele actiepunten uitgezet
worden. Eens in de zes weken is er een overleg
vergadering met de OR en de bestuurder. Tijdens
deze vergadering wordt informatie uitgewisseld
over de gang van zaken binnen de onderneming.
Ook kan er gevraagd worden advies te geven of
met zaken in te stemmen.
Het afgelopen jaar zijn de volgende punten
besproken in de constructieve overleggen:
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• De POV enquête, hierop is een vervolgplan
gemaakt en wordt in 2018 uitgevoerd.
• Evaluatie OR-uren. De OR uren worden jaarlijks
vastgesteld.
• OR reglement. Het OR reglement is aangepast en
gedeeld met de organisatie en vakbonden.
• Werkkostenregeling (WKR) 2017. De WKR is een
jaarlijks terugkomend onderwerp. Aan het eind
van 2017 zijn hier tijdelijke productgroepen aan
toegevoegd zoals een cadeaubon of een weekend
weg.
• Het Opleidingsplan 2017 is vastgesteld.
• Beleid Social Media, internet en e-mail privé
waarin omschreven wordt wat de verwachtingen
zijn ten aanzien van de medewerkers.
• Werving- en selectiebeleid. Deze heeft enkele
aanpassingen ondergaan ten aanzien van het
werven van kandidaten en de contractvormen.
• Vernieuwing stagebeleid.
• Het functieprofiel van de Clustermanager,
Clusterassistent en Pedagogisch Medewerker zijn
aangepast.
• Het functieprofiel voor de Pedagogisch Coaches is
vastgesteld.
• Het mentorschap is opgenomen in het
functieprofiel van de Pedagogisch Medewerker.
• Organisatieontwikkeling.
• Functie Coördinator Activiteiten & Evenementen.
• Functie Rainmaker.
• Digitalisering P&O.
• Evaluatie beëindigen planner invalpool, functie
Clusterassistent en opening dag na Hemelvaart.
• Klachtenrapportage 2016.
• GGD-rapportage 2016.
• Begroting 2018.

• Wet IKK.
• Wenbeleid.
• Inentingsbeleid.
• Voedingsbeleid.
• Interne audit Ouderportaal.
• Wijzigingen in aanbod op locaties.
Gezien deze onderwerpen heeft de OR dus
een verantwoordelijke rol. Om de OR hierin te
ondersteunen heeft zij in 2017 training van het
CNV ontvangen. Daarnaast heeft de OR een
contactpersoon en aanspreekpunt binnen de Raad
van Toezicht.

In de samenwerking met het primair onderwijs krijgen
de ontwikkelingen en veranderingen steeds duidelijker
contouren. Kinderwoud juicht die ontwikkelingen toe.
Kinderwoud is ambitieus en wil haar expertise
inbrengen in de samenwerking en gesprekken met haar
samenwerkingspartners en stakeholders. Kinderwoud
wil koploper zijn op haar vakgebied en heeft in 2017
fors geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van haar
management en medewerkers.

Voor Kinderwoud was 2017 een druk en goed jaar.
Eind 2016 is Timpaan overgenomen en het
samengaan van beide organisaties is in 2017 succesvol
doorgevoerd. De ingezette kwaliteitsslag op de
bedrijfsvoering is voortgezet, en er is een begin
gemaakt met het in kaart brengen van Kinderwoud
3.0. Hiermee is een aftrap gegeven voor een
ontwikkeling naar de kinderopvang van de toekomst.

Een belangrijke pijler onder de ontwikkeling van
kennis en deskundigheid is de oprichting van het
Expertisecentrum van Kinderwoud. Daar krijgt onder
meer de kennis over de ontwikkeling van de hersenen
van het (jonge) kind vorm en inhoud. Kinderwoud
wil hierin een expert zijn en laat zich bijstaan en
opleiden door verschillende wetenschappers die
op dit vakgebied vooraanstaand zijn. Het ligt voor
de hand om voor de verdere ontwikkeling van het
Expertisecentrum een vorm van samenwerking aan
te gaan met andere kinderopvangorganisaties en
het onderwijs.

Kinderwoud heeft de overtuiging dat kinderopvang
in de komende jaren een enorme ontwikkeling en
verandering zal doormaken. De samenwerking met
het primair onderwijs zal steeds verder toenemen en
intensiever worden. De vraag naar kinderopvang zal
veranderen en maatwerk zal in toenemende mate
nodig zijn. Dit vraagt van Kinderwoud een groot
ontwikkelpotentieel, enthousiaste en toegewijde
medewerkers, een professionalisering van de
organisatie, slagkracht en wendbaarheid en een open
blik naar buiten en naar de ontwikkelingen in de markt.

Financieel
Ook in financieel opzicht was 2017 een goed jaar. Door
de vele investeringen en kwaliteitsimpulsen, alsmede
een paar beargumenteerd aanvaarde overschrijdingen
is de begroting enigszins overschreden, met
instemming van de Raad van Toezicht.
De organisatie kreeg hiermee de ruimte om binnen
de begroting nadrukkelijk investeringen in de kwaliteit
en de toekomst te doen. Omdat winstoptimalisatie
voor Kinderwoud geen doel is, ontstaat ook de
mogelijkheid een 0-begroting te presenteren met

5.4 Raad van Toezicht
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daarin voldoende budget voor betreffende innovatie en
verandervermogen.
Werkzaamheden van de Raad van Toezicht
De Raad heeft zich ook in 2017 beziggehouden met
het integraal toezicht, met haar werkgeverstaken, en
met het fungeren als adviseur en klankbord van de
bestuurder. Zowel binnen de reguliere vergaderingen
als tijdens informele bijeenkomsten.
De aard en omvang van de werkzaamheden van de
Raad zijn in 2017 verder geïntensiveerd. Dit is met
name gebeurd om meer tijd en ruimte te creëren
voor strategische bespiegelingen en het vormgeven
van Kinderwoud 3.0. In dit kader was het ook de
wens van de Raad om een aantal malen met het
MT en ook met de clustermanagers om de tafel te
gaan zitten. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen
vooral thema’s als innovatie en het intensiveren van
samenwerkingsverbanden aan de orde.
Tijdens de reguliere vergaderingen van de Raad
werden structureel de navolgende onderwerpen
geagendeerd; kwartaalrapportage, Governance
jaaragenda, stakeholders, Kinderwoud 3.0, visie
uitwerking en samenwerking, organisatie inrichting,
uitvoeringsorganisatie, risicomanagement, vigerende
wet- en regelgeving, klachten en incidenten. Van
de besluiten die door de directeur bestuurder en de
Raad zijn genomen zijn besluitvormingsdocumenten
gearchiveerd. De belangrijkste besluiten van de Raad
in 2017 betroffen: goedkeuring begroting en jaarplan,
goedkeuring jaarverslag.
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Daarnaast zijn in specifieke vergaderingen de
navolgende onderwerpen geagendeerd, het
jaarverslag, het gesprek met de accountant, de
begroting, de zelfevaluatie van de Raad, de strategie,
de inrichting en beheersing van de organisatie en het
functioneren van de directeur/ bestuurder. Verder
heeft de voorzitter van de Raad overleg gehad met de
oudervertegenwoordiging en de OR.
Met de directeur/ bestuurder heeft in het kader van
remuneratie een gesprekkencyclus plaatsgevonden,
zowel in het formele kader van functioneren als in
het licht van coaching op bestuurlijk en Governance
thema’s. In 2017 is een remuneratiecommissie
ingesteld.
De Governance structuur is vastgelegd in verschillende
documenten, zoals statuten, reglement Raad van
Toezicht en directiereglement. Deze vormen samen
met algemene wet - en regelgeving, vigerende
overeenkomsten, strategisch kader en de (meerjaren)
begroting het toezichtkader. Dit kader is gedurende
het verslagjaar geactualiseerd met de vigerende
jaarbegroting. De overige documenten van het
toezichtkader bleven onveranderd.
Informatievoorziening
Van de directeur/ bestuurder ontving de Raad
de reguliere kwartaalrapportage en onderwerp
gerelateerde informatie. Vanaf het begin van 2017
heeft periodiek overleg plaatsgevonden tussen de
Raad en het MT, en met hen is een themasessie over
strategie ingevuld. De Raad haalt haar informatie voorts
uit de gesprekken met de vertegenwoordiging van
de ouders en de OR en via personeelsbijeenkomsten

Marc Kuipers
Voorzitter Raad van Toezicht

waarvoor de Raad een uitnodiging ontvangt. De Raad
heeft vanuit haar eigen verantwoordelijkheid ook
aanvullende informatiebronnen benut.
Samenstelling Raad
De Raad bestond in 2017 uit:
• Marc Kuipers, voorzitter
• Bettina de Jong, vicevoorzitter
• Harry Poort
De leden van de Raad zijn benoemd aan de hand van
een algemene en specifieke profielschets. Daarbij is
rekening gehouden met de uitgangspunten van good
governance.
Conform het rooster van aftreden zouden Bettina de
Jong en Harry Poort per 1 januari 2018 hebben moeten
terugtreden als lid van de Raad van Toezicht van
Kinderwoud.
In 2017 is uitvoerig overlegd over de situatie
die hierdoor zou ontstaan. Gewogen zijn de
ophanden zijnde ontwikkelingen in de organisatie,
de besprekingen die worden gevoerd omtrent
samenwerking, en de daarmee gemoeide kennis
van Kinderwoud en haar omgeving en stakeholders.
Hieruit is geconcludeerd dat het op dit moment niet
verstandig is dat de Raad (die uit drie mensen bestaat)
ineens twee-derde van haar leden zou kwijtraken, en
daarmee een belangrijk stuk kennis en ervaring.
Op dit moment kiest de Raad daarom nadrukkelijk voor
continuïteit in Bestuur en Toezicht en daarmee voor
stabiliteit en continuering van de huidige beleidslijn
alsmede de realisatie van alle ambities.

Governance en permanente educatie
De Governance jaaragenda is gevolgd hetgeen
ondermeer betekent dat alle geplande noodzakelijke
documenten herijkt zijn. Dit heeft inhoudelijk niet tot
aanpassing geleid. Verder wordt zo gerealiseerd dat
alle noodzakelijke onderwerpen in de vergadercyclus
geagendeerd zijn.
De leden van de Raad hebben hun eigen
verantwoordelijkheid tot het zich voortdurend
bijscholen en actualiseren van de relevante kennis en
ervaringen individueel ingevuld.
Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een
vergoeding van 6.000 euro per jaar. De voorzitter
ontvangt een toeslag van 50%.
Tegenstrijdige belangen
Er hebben zich in 2017 geen situaties voorgedaan
waarin sprake was van tegenstrijdige belangen.
Tot slot
De Raad van Toezicht wil alle ouders bedanken voor
hun vertrouwen in de organisatie, de stakeholders voor
hun betrokkenheid en de medewerkers voor hun inzet.
Marc Kuipers
Voorzitter Raad van Toezicht
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“K

inderwoud wil
een lerende

organisatie zijn.”
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6. Onze medewerkers
6.1 Arbeidsmarkt
In 2017 is de opgaande lijn van 2016 in de
kinderopvangsector bevestigd. Dit begint ook z’n
weerslag te krijgen op de arbeidsmarkt. Samen
met de verscherpte eisen die de overheid stelt aan
medewerkers in de kinderopvang, zorgt dit ervoor
dat goed gekwalificeerd personeel steeds lastiger te
vinden is. Ook hetgeen andere opvangorganisaties
in de regio aanbieden aan sollicitanten draagt
hieraan bij.
We hebben hierop geanticipeerd door Kinderwoud
aantrekkelijker te maken als werkgever. Hierbij
helpt onder andere het implementeren
van zelforganiserende teams, waarbij
verantwoordelijkheden lager in de organisatie
komen te liggen, en functiedifferentiatie, waarbij
specifieke (pedagogische) kennis en vaardigheden
van belang zijn, hoger gekwalificeerd personeel aan
te trekken en te behouden. Daarnaast hebben we het
aannamebeleid op enkele punten verruimt, zoals de
mogelijkheid om tegelijkertijd in- en extern te werven
en het loslaten van het standaard aannemen van
nieuw personeel op een tijdelijk oproepcontract.

6.2 Deskundigheidsbevordering
Kinderwoud wil een lerende organisatie
zijn. Ook in 2017 is ruim geïnvesteerd in de
opleidingsmogelijkheden voor het personeel.
Medewerkers breed inzetbaar houden, ook voor
de toekomst, is daarbij het uitgangspunt. Met het
programma Brainwave, is de breinontwikkeling van
het jonge kind een belangrijk speerpunt geworden.
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
De medewerkers die werken op de peuteropvang zijn
allemaal geschoold in een VVE-programma. In 2017
zijn de laatste trainingen op dit gebied afgerond,
zowel het basisprogramma van zes bijeenkomsten
als het plusprogramma van twaalf bijeenkomsten,
waarmee de meeste medewerkers volledig zijn
gecertificeerd. Voor de medewerkers die alleen de
basistraining hebben afgerond en nieuwkomers op
de peuteropvang blijven we het programma Uk&Puk,
ons leidende programma, aanbieden. Ook coaching
on the job wordt gecontinueerd.

Kinderwoud TV
Kinderwoud TV is hét instrument om permanente
educatie vorm te geven binnen Kinderwoud. Ook
in 2017 hebben we het gebruik van Kinderwoud
TV voortgezet. Aan de hand van thema’s waarmee
de Pedagogisch medewerkers te maken hebben in
hun dagelijkse werk, hebben we een online aanbod
van videocolleges, interviews, praktijkfilms, etc.
gecreëerd.
BHV
Bedrijfshulpverlening is gericht op ontruiming van
het Facilitair Bureau en locaties met kinderen/baby’s
en vindt plaats op een locatie van Kinderwoud. In
2017 hebben 102 medewerkers de herhalingstraining
Brand & Ontruiming gevolgd, 92 van hen hebben
daarnaast ook de BHV avond levensreddend
handelen bijgewoond. 2 medewerkers hebben een
basistraining BHV gevolgd.

6.3 Stagiaires
In 2017 hebben we ruim 190 stagiaires mogen
verwelkomen. Dit is vergelijkbaar met 2016. Bijna
al onze stagiaires liepen stage in het kader van hun
MBO opleiding tot pedagogisch medewerker. In
een aantal situaties was de vraag naar stagiairs van
onze zijde groter dan het aanbod van de scholen.
Op het Facilitair Bureau hebben op de afdeling
P&O twee stagiairs een stage gedaan. Eén van de
strategische acties, die in 2017 verder is uitgewerkt,
is het meer betrekken van de wetenschap bij onze
opvang. Hiertoe willen we universitaire studenten
uitnodigen om onderzoek bij Kinderwoud te komen
doen. Dit kan in de vorm van een stage of een
afstudeerscriptie.
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Verzuim peildatum 31-12-2017
2014 2015 2016 2017
%

3,6

3,5

4,5

2,7

1-7

65%

72%

63%

54%

8-42

19%

16%

15%

14%

> 42

16%

12%

22%

32%

Frequentie

0,92

1,02

0,88

0,59

Duur in dagen

6.4 Verzuimbeleid
Net zoals in de voorgaande jaren, is ook in 2017 het
ziekteverzuim van Kinderwoud onder het sectorgemiddelde van iets boven de 4,5% gebleven. We
kunnen constateren dat met een percentage van
2,67% het historisch laag percentage is. Vergeleken
met 2016 (4,5%) hebben we een flinke verbetering
gezien. Veruit de meeste ziekmeldingen zijn niet
werk-gerelateerd.
Het aantal langdurige ziektegevallen is niet echt
verminderd, de daling is vooral gelegen in het
kleinere aantal kortdurende verzuimen.
Ook de gemiddelde meldingsfrequentie van
0,59 is historisch laag. Hieraan kunnen we zien
dat het kortdurend verzuim ten opzichte van
het langdurende verzuim is afgenomen, want
een lage meldingsfrequentie duidt op relatief
meer langdurig verzuim. Dit is ook te zien aan de
gemiddelde verzuimduur. Het gemiddeld aantal

Ziekteverzuimpercentage per maand

verzuimdagen per ziekmelding is verder gestegen
van 24,9 naar 34,7 dagen. Dit is ook af te lezen
aan de onderstaande tabel, waar je kunt zien dat
de verhouding van de verzuimduur in dagen is
verschoven en in 2017 32% van de ziektegevallen
langer dan 42 dagen duurde.

6.5 Overzichten P&O
In 2017 is het aantal medewerkers opnieuw
gegroeid. Eind 2016 hadden we 311 medewerkers
in dienst, eind 2017 waren dit er 334. Dit is met
name te danken aan autonome groei. De rapportage
in Fte’s is vanaf dit jaar inclusief de oproepuren, ook
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de voorgaande jaren zijn hierop gecorrigeerd. Hier
zien we een groei van 9 Fte, naar 177,4 Fte in totaal.
In 2017 hebben ons aanname beleid iets gewijzigd
en hebben we meer ruimte gecreëerd om op basis
van een aantal vastgestelde criteria medewerkers
een vast contract te bieden.
In totaal hebben we er in 2017 65 medewerkers

bijgekregen. Hiervan zijn 10 medewerkers
ingestroomd als gevolg van de overname in
Harlingen. Zowel een aantal nieuwe medewerkers
als een aantal zittende medewerkers heeft een vast
contract ontvangen. Het aantal oproepkrachten is
licht gedaald naar 64, van 70 in 2016.
In totaal zijn 42 medewerkers uitgestroomd in 2017.

Personeelsbestand peildatum 31-12-2017
Dec 2014

Dec 2015

Dec 2016

Dec 2017

54

47

84

72

aantal onbepaalde tijd

207

200

227

262

Aantal medewerkers

261

247

311

334

121,9

115,6

137,1

148,5

13,6

14,5

31,3

29,0

135,5

130,1

168,4

177,4

Aantal bepaalde tijd

Aantal Fte vast
Aantal Fte oproep
Aantal Fte totaal

Verdeling formatie in fte’s peildatum 31-12-2017
Dec 2015

Dec 2015

Dec 2016

Dec 2016

Dec 2017

Dec 2017

Fte

%

Fte

%

Fte

%

9,3

7,1

11,4

6,8

15,6

8,8

Facititair Bureau

11,5

8,8

16,0

9,5

15,6

8,8

Gastouderbureau

3,6

2,8

3,6

2,1

3,6

2,0

Groepswerk

105,7

81,2

137,5

81,7

142,6

80,4

Totaal

130,1

Management

168,4

177,4
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Ondanks de kleine verruiming in ons aannamebeleid is de gemiddelde leeftijd van alle medewerkers
werkzaam bij Kinderwoud verder opgelopen. In lijn
met de trend die we de laatste jaren waarnemen. De
gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Kinderwoud was op 31 december 2017 42,5 jaar. Dit is
een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Het is
te vroeg om te concluderen dat de stijgende trend is
gebroken, maar van een afvlakking lijkt zeker sprake.
In onderstaande grafiek is te zien dat bijna alle categorieën stijgen. Dit komt natuurlijk door de toename
van het aantal medewerkers, maar de categorie
36-45 stijgt relatief het meest en blijft de categorie
met de meeste medewerkers.

“W

De afvlakking van de stijging van de gemiddelde
leeftijd lijkt ook terug te komen in het gemiddelde
aantal dienstjaren van onze medewerkers. Dit daalt
licht van 11,0 naar 10,8 in 2017. De sterke toename
van het aantal medewerkers in de categorie 1 tot
4 dienstjaren suggereert dat we medewerkers beter
hebben kunnen binden in 2017. Dit wordt onder
andere veroorzaakt door het aanbieden van meer
vaste contracten aan medewerkers, met specifieke
kennis en vaardigheden, die aan het eind van hun
3-jarige contractcyclus waren.

at hebben jullie een snelle service en
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wat zijn jullie allemaal toch super vriendelijk!”

Leeftijdsopbouw- aantal medewerkers per leeftijdscategorie
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“H

et bieden van

kwalitatief

hoogwaardige ontwikkelingsmogelijkheden blijft onze
primaire drijfveer.”
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7. De activiteiten van
Kinderwoud
7.1 Capaciteit & bezetting
Kindplaatsen
Het afgelopen jaar is de gemiddelde capaciteit bij de
naschoolse opvang en de peuteropvang toegenomen.
Bij de gastouderopvang is er sprake van een daling.

Kindplaatsen
2013

2014

2015

2016

2017

mutatie 2017-2016

Kinderdagopvang

348

346

342

397

394

-1%

Naschoolse opvang

679

639

666

806

971

21%

Gastouderopvang

505

545

569

600

526

-12%

Peuteropvang

482

942

945

1308

1543

18%

Bezetting per opvangsoort
Door een steeds grotere flexibiliteit in het aanbod voor
kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt de vergelijking gemaakt op het aantal werkelijk verkochte opvanguren.

Bezetting per opvangsoort (verschil 2017-2016)
2013

2014

2015

2016

2017

in uren

in %

Kinderopvang

515199

526443

451.844

521.936

554.549

32.613

6,2%

Naschoolse opvang

338604

341685

345.154

454.736

535.230

80.494

17,7%

Opvanguren

In onderstaande tabel is het verloop van de bezetting per
opvangsoort voor peuteropvang en gastouderopvang
zichtbaar gemaakt.

Kindplaatsen
2013

2014

2015

2016

2017

mutatie 2017-2016

Gastouderopvang

500

545

569

600

526

-12%

Peuteropvang

426

796

776

1086

1234

14%
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7.2 Verklaring per opvangsoort
Kinderdagopvang en naschoolse opvang
In 2016 was er voor het eerst een kentering in de
neergaande lijn van de jaren daarvoor. Door verruiming van het overheidsbeleid met betrekking tot de
kinderopvangtoeslag, is de vraag naar kinderopvang
licht toegenomen. Deze kentering heeft zich in 2017
voortgezet. Hierbij is vooral de BSO sterk gegroeid.
Voor 2018 verwachten we een verdere omzetstijging
ten opzichte van 2017 voor zowel KDV als BSO.

Gastouderopvang
De gastouderopvang is in 2017 afgenomen als gevolg van veel concurrentie in de gastouderopvang.
Peuterspeelzaal
De bezetting binnen de peuterspeelzalen handhaaft
zich over het algemeen op een goed niveau. Vanaf
2017 zijn alle peuterspeelzalen geharmoniseerd.

Gastouderopvang

Aantal koppelingen gemiddeld
Aantal opvanguren
Gemiddelde omvang per koppeling
per maand in uren
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2013

2014

2015

2016

2017

505

545

569

600

526,25

295.603

311.183

324.855

344.387

247.081

49

48

48

48

46

7.3 Aantal locaties en groepen Kinderwoud

Aantal locaties en groepen

per 31-12-2017

locaties

groepen

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Kinderopvang

12

14

14

18

18

28

28,5

28,5

33,5
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Naschoolse opvang

19

21

21

30

32

33

33

33

42

50

1

1

1

1

1

Peuteropvang

13

30

31

38

42

32

66,5

63,5

87

98

Totaal

45

66

67

87

93

93

128

125

163

181

Gastouderopvang

7.4 Aantal kinderen in de opvang

Aantallen kinderen

per 31-12-2017
mutatie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

818

604

576

584

573

636

697

61 9,6%

1179

1107

1128

1123

1266

1589

1848

259 16,3%

Gastouderopvang

523

503

505

570

577

566

491

-75 -13,3%

Peuteropvang

213

384

374

661

667

1076

1201

125 11,6%

2733

2598

2583

2938

3083

3867

4237

370 9,6%

26

104

Kinderopvang
Naschoolse opvang

Totaal
Aantal kinderen bij F&F

2017-2016

in %

78 300,0%
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7.5 Winst & Verlies
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017
2017
e
Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Bruto marge

e

2016
e

e

12.246.896

11.113.453

141.739

122.292

12.388.635

11.235.745

Kosten
Gastoudervergoedingen

1.361.062

1.519.707

Personeelskosten

8.395.434

7.355.796

304.607

301.039

Afschrijvingen
Huisvestingskosten

1.456.965

1.285.691

Verzorgingskosten

360.815

307.083

Kantoorkosten

331.788

251.315

Algemene kosten

392.790

280.418

Diverse baten en lasten

-84.409

228
12.519.052

Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten

11.281.277

-130.417

-45.532

4.046

14.030

-126.371

-31.501

27.737

7.797

-98.634

-23.705

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat na belastingen
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7.6 Toekomstverwachting
Op basis van de gerealiseerde groei in 2017 is enig
optimisme in de branche wel gerechtvaardigd. Er
klinken steeds meer geluiden over een aantrekkende
markt. De eerste cijfers over 2018 bevestigen dit
beeld. Toch menen wij dat enige reserve in deze
ook wel op zijn plaats is. Klanten, die in de crisis
een alternatief gezocht hebben keren niet op stel
en sprong terug. Daarnaast is de bevolkingskrimp in
Friesland een onomkeerbaar feit, waar we rekening
mee zullen moeten blijven houden.
Hoewel er positieve tekenen zijn van herstel in de
markt, geldt bovenstaande nog steeds. Met name
de instroom van de allerjongste kinderen tussen 0 en
2 jaar blijft achter, waardoor de exploitatie van de
Kinderdagopvang zwaar onder druk blijft staan. Voor
de Buitenschoolse opvang en de Peuteropvang zijn
we optimistischer. De gastouderopvang heeft zich
lang goed kunnen handhaven, maar daar zien we
sinds enige tijd een daling in het aantal koppelingen.
Kinderwoud heeft voor 2018 een klein positief
resultaat begroot. Vanuit de vaste overtuiging dat
we moeten blijven investeren in kwaliteit, is ook
binnen deze begroting veel ruimte ingebouwd voor
investeringen in kwaliteitsverbetering, scholing en

innovatie. Gelukkig zijn wij als organisatie financieel
zo gezond dat we ons dat kunnen permitteren.
Daarnaast wil Kinderwoud een betrouwbare partner
voor het onderwijs zijn en blijven wij ons inzetten
om gezamenlijk op te trekken met als doel een
sterke doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen
van 0-12 jaar. Op verschillende plekken ontstaan
hier interessante kansrijke initiatieven tussen
Kinderwoud en het onderwijs.
Met al deze ontwikkelingen liggen er volop
uitdagingen in de branche. Kinderwoud heeft
in de afgelopen jaren bewezen zich op een
adequate manier door te kunnen ontwikkelen
dankzij of ondanks deze uitdagingen. Wij
zullen ook in de toekomst blijven inspelen op
kansen die zich voordoen om de organisatie
te versterken. Hierbij zullen wij ons niet zozeer
laten leiden door de omvang van de organisatie,
maar juist door de kwaliteit van onze opvang.
Het bieden van kwalitatief hoogwaardige
ontwikkelingsmogelijkheden blijft immers onze
primaire drijfveer!
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8. Personalia

Personalia per 31 december 2017
Managementteam

Raad van Toezicht

• Vanessa Weewer, Directeur/bestuurder
• Marrie de Jonge, Manager Kinderopvang
• Simone Luchtmeijer, Clustermanager
• Sandra de Vries, Clustermanager
• Jitske de Boer, Clustermanager
• Alma Dedic, Clustermanager
• Tjitske Koopman, Clustermanager
• Belinda Veen, Clustermanager
• Jenneke Koopman, Clustermanager
• Frederika Couperus, Coördinator Gastouderbureau
• Marcel Poulisse, Financieel Controller
• Arjan Slagter, Senior P&O Adviseur

• Marc Kuipers, voorzitter
• Bettina de Jong, vicevoorzitter
• Harry Poort

Ondernemingsraad
• Hilda van der Schuit, voorzitter
• Linda Muizelaar, secretaris
• Elly van Bergen, vicevoorzitter
• Lodien Samplonius
• Sandra Nijholt
• Anita Cuperus
• Monique Kamp
• Monique van Drogen
• Tjitske Hof van Zwol
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Centrale Oudercommissie Kinderwoud
• Roy Mulder, voorzitter
• Eelco Zijnstra, secretaris
• Lieke Bakker
• Liesbeth Cuperus
• Marijke Hansma
• Jitty Stuij
• Bianca Buurma

Samenwerkingspartners

Andere samenwerkingspartners

Kinderwoud participeert in vele netwerken en werkt
met veel organisaties structureel of incidenteel
samen als partners in de keten rondom het kind.
Intensief wordt samengewerkt met het onderwijs:

• ROC Friesland College
• ROC Friese Poort
• Omnyacc – Synergie
• Rabobank
• ADV Pedagogische en Educatieve
• Dienstverlening
• IJsselgroep Educatieve Dienstverlening
• Talant
• Meriant
• Thuiszorg De Friese Wouden
• Wijkcentra
• WoonFriesland
• Accolade
• Bibliotheken
• NIVO Noord
• Vyvoj
• Vdp Architecten
• Accent Automatisering
• Snakeware
• HHBrainware
• Amnesz Telecom
• AON
• Vdw&VdW arbeidsjuristen
• EduXart
• WM Veenstra Drukkerij
• Groenewegen advocaten en Notarissen
• Stichting Veldwerk Nederland
• Kinderopvang Academie

• Ambion
• CBO Meilân
• De Tjongerwerven
• Bisschop Möller Stichting
• OPO Furore
• PCBO Tytsjerksteradiel
• Gearwurkingsskoalle
• Master Frankeskoalle
• Odyssee
• Palludara
• St.Comprix
• PCBO Smallingerland
• Openbaar Onderwijs Harlingen
Kinderwoud is partner in de Brede school en de
Integrale Kindcentra.

Gemeenten
• Heerenveen
• Tytsjerksteradiel
• Súdwest Fryslân
• Smallingerland
• Opsterland
• Harlingen

Andere partners
• Caleidoscoop
• KeArn
• MOS
• Calibris
Kinderwoud maakt deel uit van de Centra voor
Jeugd en Gezin waarin met diverse partners wordt
samengewerkt aan een sluitende zorgketen rondom
het kind en de ouders (GGD, Bureau Jeugdzorg,
Praktijk voor logopedie, JGZ enzovoort). Wanneer
er zorgen zijn over een kind dan wordt hiervan
melding gemaakt in de Verwijsindex.
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9. Bezoekadressen

Locaties per 31 december 2017
Kinderdagverblijf
• ’t Arendsnêst, v. Weerden Poelmanstraat 2C,
Hurdegaryp
• De Barte, Ds. Veenweg 10a, De Knipe		
• De Bijenkorf, Cyclamenstraat 1, Heerenveen
• De Bosplaats, Schoterplein 23, Heerenveen
• Bunderbos, Lavendelheide 21-014, Drachten
• Duinterpen, Keizersmantel 1, Sneek
• De Kubus, Fockema Andreaelaan 92, Beetsterzwaag
• Us Kubus, Barten 11, Heerenveen
• Loevestein, Berend Wapstrastrjitte 3, Gorredijk
• Mearkelân, Frisiastate 23, Oentsjerk
• Oeps, Vogelwijk 20, Heerenveen
• De Petteflet, Bloemstraat 17a, Sneek
• Piipba, Reidfjild 54, Tytsjerk
• De Poppestien, Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 7,
Burgum
• t Protternêst, van Cronenburgweg 1, Noardburgum
• De Spil, de Skeauwen 16, Ureterp
• Het Zonnetje, Mr. C.P.M. Rommestraat 6, Sneek

Peuteropvang
• De Akkers, Veluwelaan 47, Heerenveen
• Albertine Agnesschool, Prins Bernhardweg 33,
Oranjewoud
• ‘t Arendsnêst, van Weerden Poelmanstraat 2D,
Hurdegaryp
• It Berneroefke, Jancko Douwamastraat 35, Sneek
• ’t Boartersplak, Knilles Wytseswei 11, Sumar
• Boartlik Begjin, de Klamp 12, Langezwaag
• De Bosplaats, Schoterplein 23, Heerenveen
• De Bijenkorf, Cyclamenstraat 1, Heerenveen
• De Bistebus, Lauermanstraat 21B, Burgum
• AZC Burgum, Elingsloane 63, Burgum
• ’t Centrum, Hendrik Ringenoldusstraat 49, Gorredijk
• De Doerak, 1e Woudstraat 57, Sneek
• Drie Turven Hoog, Reidfjild 54, Tytsjerk
• Duinterpen, Keizersmantel 1, Sneek
• De Einekoer, Gruttostraat 13, Heerenveen
• Ekke de Haanschool, Zegge 2, Heerenveen
• It Healtsje, Wolfsklauw 25, Jubbega
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• Hummelhof, Kjellingen 18, Eastermar
• St. Jozefschool, van Dekemalaan 2, Heerenveen
• De Kameleon, Gonggrijpstraat 52, Sneek
• Het Kompas, Jol 38, Heerenveen
• ’t Krobbenêst, van Cronenburgweg 1, Noardburgum
• Us Kubus, Barten 11, Heerenveen
• Het Kwetternest, Fockema Andreaelaan 92,
Beetsterzwaag
• Loevestein, Berend Wapstrastrjitte 3, Gorredijk
• Lyts Grut, Gravinneloane 1J, Garyp
• De Lytse Bearkes, Molenweg 29, Nieuwehorne
• De Lytse Kompanjon, Ds. Veenweg 10A, De Knipe
• Middelstein, Fonteinstraat 1, Midlum
• Noorderlicht, Nieuwenhuisstraat 81, Harlingen
• De Petteflet, Bloemstraat 15, Sneek
• ’t Pjutteplak, Buurtlaan 2, Jistrum
• De Poppestien, Mr.W.M. Oppedijk van Veenweg 7,
Burgum
• ’t Protternêst, Heermawei 5, Ryptsjerk
• De Skoatterkes, van Leeuwenhoekweg 8, Oudeschoot
• De Spil, De Skeauwen 16, Ureterp
• De Springplank, Eilansgrien 17, Earnewâld
• Tommie, Louw Doniastraat 1, Sneek
• Het Vogelnest, Tureluurstraat 20, Heerenveen
• ’t Wad, Midlumerlaan 13, Harlingen
• De Wâldpykjes, Frisiastate23, Oentsjerk
• De Windbreker, Hugo de Grootstraat 2, Sneek

Buitenschoolse opvang
• De Akkers, Veluwelaan 47, Heerenveen
• Albertine Agnesschool, Prins Bernhardweg 33,
Oranjewoud
• ’t Arendsnêst, v. Weerden Poelmanstraat 2C,
Hurdegaryp
• De Barte, Ds. Veenweg 10a, De Knipe
• De Bijenkorf, Cyclamenstraat 1, Heerenveen
• De Bistebus, Lauermanstraat 21B, Burgum
• De Bosplaats, Schoterplein 23, Heerenveen
• ’t Centrum, Hendrik Ringenoldusstraat 49, Gorredijk
• Duinterpen, Keizersmantel 1, Sneek
• De Einekoer, Gruttostraat 13, Heerenveen

F&F locatie

• Gytsjerk, S. Kloostermanstrjitte 44, Gytsjerk
• St. Jozefschool, van Dekemalaan 2, Heerenveen
• Julianaschool, Bloemstraat 15, Sneek
• Het Kompas, Jol 38, Heerenveen
• De Kompenije, Wolfsklauw 25, Jubbega
• De Kubus, Fockema Andreaelaan 92, Beetsterzwaag
• Us Kubus, Barten 11, Heerenveen
• Loevestein, Berend Wapstrastrjitte 3, Gorredijk
• Mearkelân, van Haersmasingel 6, Oentsjerk
• Mijnheer Nilsson, Middelwyk 2, Drachten
• De Petteflet, Bloemstraat 17a, Sneek
• Piipba, Reidfjild 4, Tytsjerk
• ’t Protternêst, van Cronenburgweg 1, Noardburgum
• De Reinbôge, Iikmounewei 61, Burgum
• De Roerganger, Vogelwijk 21, Heerenveen
• De Spil, De Skeauwen 16, Ureterp
• Thomas, Louw Doniastraat 1, Sneek
• Tijnje, Master Roordawei 1a, Tijnje
• Het Vogelnest, Tureluurstraat 20, Heerenveen
• De Windbreker, Hugo de Grootstraat 2, Sneek
• Het Zonnetje, Mr.C.P.M. Rommestraat 6, Sneek

Kinderdagverblijf
• Tante Jansz, Tj. Nawijnstraat 2, Nij Beets
• Inky Pinky, Sélânswei 2, Raerd
Peuteropvang
• ’t Krielhoekje, Gorredijksterweg 16A, Jubbega
• Tante Jansz, van der Brugghenstraat 9A, Nij Beets
Buitenschoolse opvang
• Inky Pinky, Sélânswei 2, Raerd
• Tante Jansz, van der Brugghenstraat 9A, Nij Beets

Dokkum

Stiens

Gytsjerk
Midlum

16

24
20

Oentsjerk

LEEUWARDEN

15

Burgum

Leek

19
Garyp

Rypstjerk

23

Harlingen

28

Earnewald

25

21

22

Eastermar
Hurdegaryp

26

Tytsjerk

12

Bolsward

9

17

13

Lippenhuizen

7 Gorredijk
De Knipe

Joure

2
1

Heerenveen

Ureterp

Beetsterzwaag

Tijnje

IJlst

Gebouw Werkstate, Trambaan 1E, Heerenveen

11

Nij Beets

10

Sneek

Facilitair Bureau en Gastouderbureau

Sumar

14

Raerd

Hindeloopen

Noardburgum

30

29

Drachten

18

Workum

Jistrum

27

Franeker

8

Oosterwolde

Langezwaag

5 Jubbega
3 Oranjewoud
4
6 Nieuwehorne
Ouderschoot

Balk
Stavoren
Lemmer

Wolvega
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Kinderwoud Kinderopvang
Trambaan 1E - Heerenveen
Postbus 304 - 8440 AH Heerenveen
T 0513 - 610 825

kinderwoud.nl

