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Doorstart voor Timpaan Kindercentra en Peuterspeelzalen
Op dinsdag 22 december heeft de rechtbank Noord Nederland het faillissement
uitgesproken van de kindercentra en de peuterspeelzalen van Timpaan. De opvang van de
kinderen en de peuters blijft gewoon doorgaan en de werkgelegenheid van de medewerkers
is goeddeels geborgd.
Vanavond worden de ca. 150 medewerkers van Timpaan Kinderopvang in een besloten
bijeenkomst door het bestuur van de Timpaangroep en de curator mr. Martijn van Rongen
geïnformeerd over het faillissement en de doorstart.
Het betreft een bijzonder faillissement omdat de Timpaan Groep op voorhand, in goede
samenwerking met de rechtbank en de curator, een doorstart van alle opvangactiviteiten
mede mogelijk heeft gemaakt. Voorafgaand aan het faillissement is gezamenlijk gezocht
naar geschikte overnamekandidaten. Deze zijn gevonden voor zowel Friesland als voor
Groningen, respectievelijk Kinderopvang Kinderwoud en KaKa Kinderopvang.
De curator heeft direct na de uitspraak van de rechtbank het bewind en de bedrijfsvoering
van Timpaan Kinderopvang overgenomen, deels in samenwerking met het UWV. Hij zal
binnen zes weken na de uitspraak voor een goede overdracht naar de overnamekandidaten
zorg dragen.
Hierdoor is de continuïteit en de kwaliteit van de opvang van kinderen en peuters in Noord
Nederland stevig geborgd en een belangrijk deel van de werkgelegenheid gered.
Achtergrond
De opvangactiviteiten van Timpaan hebben in de achterliggende jaren zeer te lijden gehad
onder de terugloop van het aantal kinderen. Deze terugloop werd mede veroorzaakt door
de economische crisis, de opvang werd te kostbaar voor gezinnen, maar zeker ook door de
krimp en de leegloop in de Noordelijke regio’s alsmede door een lager aantal geboorten.
De Kindercentra en de Peuterspeelzalen hebben, ondanks eerdere reorganisaties van
Timpaan, onvoldoende kunnen mee-schalen met de neerwaartse ontwikkelingen. De
bestaande infrastructuur was te groot en de kosten waren te hoog in verhouding tot de
activiteiten.
Door een samenvoeging van de activiteiten in Friesland met Kinderopvang Kinderwoud en

die in Groningen met KaKa Kinderopvang ontstaat er een gezonde verhouding en voldoende
volume om de levensvatbaarheid en de continuïteit van de kinderopvang in Noord
Nederland te garanderen.
Voor de andere onderdelen van de Timpaan Groep, Timpaan Welzijn en Timpaan Onderwijs,
verandert er niets. Deze organisaties waar nog ca. 120 professionals werkzaam zijn, zijn
financieel gezond en blijven in de huidige vorm bestaan.
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