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Voorwoord
Wat kunnen we terugkijken op een mooi jaar
met een hoog gewaardeerde klanttevredenheid
(8!), een prettig financieel resultaat door
gerealiseerde groei en bovenal met mooie
ontwikkelingen welke ten dienste staan aan
de ons toevertrouwde kinderen. Veel van
die ontwikkelingen kunt u teruglezen in dit
jaarverslag. Ik pik er hier één uit, namelijk ons
project Brainwave. Een project gericht op de
ontwikkeling van (het brein) van het jonge kind.
De wetenschappelijke inzichten over hoe een
kind(erbrein) zich ontwikkelt veranderen de laatste
jaren behoorlijk. Hoe we een jaar of tien geleden
wetenschappelijk dachten over de ontwikkeling
van een baby is inmiddels achterhaald. Het is
belangrijk deze actuele kennis in onze organisatie
te brengen en eveneens te delen met onze
samenwerkingspartners. Om die reden zijn we
het project Brainwave gestart. “Brain” voor het
kinderbrein en “wave” omdat het om een actieve
beweging vraagt in onze organisatie en we dit graag
samen willen doen (ook extern), een wave kun je
niet in je eentje doen.
Brainwave richt zich op:
• wetenschappelijk onderzoek
• het vergroten van de bewust bekwaamheid
van onze medewerkers
• het ontwikkelen van een actief
evenementenprogramma voor medewerkers,
ouders en relaties om kennis te verspreiden
en te delen
We hebben inmiddels meerdere congressen
georganiseerd. Begin 2018 zijn we afgetrapt
met Mark Mieras voor alle medewerkers
van Kinderwoud. Eind 2018 hebben we een
evenement georganiseerd met Steven Pont en
Erben Wennemars. Naast onze medewerkers waren
hierbij ook al onze ouders uitgenodigd. Bijna
700 mensen hebben dit succesvolle evenement
bijgewoond en uit de evaluatie bleek dat aanwezige
ouders en medewerkers zeer tevreden waren over
de organisatie en inhoud van het evenement.
Het evenement werd met gemiddeld een 8,5
beoordeeld!

door al onze medewerkers gevolgd moeten worden
en eveneens aangeboden kunnen worden aan
andere belangstellenden. Kinderwoud kiest bewust
voor deze thema’s omdat deze effectief bijdragen
aan de ontwikkeling van de kinderen. Met deze
thema’s voegen we – vanuit een spelende invalshoek
– waarde toe aan de ons toevertrouwde kinderen.
Ook doen we actief mee aan wetenschappelijk
onderzoek, op dit moment doen we dit samen met
de Universiteit van Amsterdam onder supervisie
van prof.dr. Ruben Fukkink. Ruben Fukkink doet
onderzoek op het terrein van de kinderopvang,
van dagopvang tot en met buitenschoolse
opvang en de voor- en vroegschoolse educatie.
Een rode draad in zijn werk is het meten en
verbeteren van de pedagogische kwaliteit en de
verdere professionalisering van de kinderopvang.
Het onderzoek richt zich op relaties die
basisschoolleerlingen hebben met hun pedagogisch
medewerkers in de buitenschoolse opvang en hun
leerkrachten op school.
80% van het brein ontwikkelt zich voor het zesde
levensjaar. Kinderen die in deze levensfase een
goede begeleiding hebben gehad, hebben hier de
rest van hun leven profijt van. Al het goede wat een
kind op jonge leeftijd krijgt aangereikt, is dus een
verrijking voor de rest van zijn leven. Juist daarom
zetten we ons hier hard voor in, onder andere met
Brainwave. En juist daarom staat het kind centraal
in onze keuzes. We zijn er trots op dat we op deze
wijze waarde kunnen toevoegen aan het leven van
de ons toevertrouwde kinderen.
Eveneens zijn we er trots op dat we een uiterst
betrouwbare partner zijn, voor ouders, onderwijs en
andere samenwerkingspartners. We mogen dit werk
al bijna 50 jaar doen en Kinderwoud is in al die jaren
een financieel zeer gezonde organisatie gebleken
welke in staat is en blijft om kwaliteit te leveren en
flexibel te innoveren. Dat is mijn inziens een zeer
knappe prestatie welke niet geleverd zou kunnen
worden zonder de inzet en warme betrokkenheid
van al onze medewerkers!
Vanessa Weewer
Directeur/ bestuurder Kinderwoud

Daarnaast ontwikkelen we drie leermodules op het
gebied van spelend leren, bewegen en muziek welke
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Ons aanbod
• Kinderdagopvang:
voor kinderen van 0 tot 4 jaar
• Peuteropvang:
voor kinderen van 2 tot 4 jaar
• Buitenschoolse opvang:
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
• Gastouderopvang:
voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
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1. De organisatie Kinderwoud
1.1. Statutaire doelstelling
Kinderwoud is een onderneming met een maatschap
pelijke 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:
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 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 3%.

1.2 Organisatiestructuur
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 RvT leden ontvangen
hiervoor een onkostenvergoeding. De directeur/
bestuurder is belast met het besturen van

de Kinderwoud onderneming, Kinderwoud Beheer BV
en onderliggende BV’s.

1.3 Diensten Kinderwoud
Anno 2018 verzorgt Kinderwoud voor 4.600 kinderen
elke dag een mooie dag in de kinderopvang. Dagelijks
begeleiden we de kinderen van 0 tot 13 jaar in hun
ontwikkeling en daar zijn we trots op!
Trots omdat wij kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening bieden die door onze ouders hoog
wordt gewaardeerd. Met het project Brainwave
verhogen we deze kwaliteit, door de nieuwe
wetenschappelijke inzichten in onze opvang en de
samenwerking met het onderwijs te benutten.
Ouders/ verzorgers hebben bij ons de keuze uit
alle denkbare vormen van opvang; kinderopvang,
peuteropvang, voor-, tussen - en naschoolse opvang,
thuis- en gastouderopvang. Kinderwoud heeft 52
locaties met 98 werksoorten (LRK) in de gemeenten
Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Súdwest Fryslân,
Smallingerland, Opsterland en Harlingen met
377 betrokken en deskundige medewerkers. Voor
gastouder- en thuisopvang bemiddelen we in heel
Noord-Nederland. Op dit moment wordt deze opvang
vorm verzorgt door 125 gastouders. Kinderwoud
heeft voor alle opvangvormen ook een franchise
formule voor opvangprofessionals die als zelfstandig
ondernemer in de kinderopvang willen werken.
Steeds meer biedt Kinderwoud ook diensten aan
vanuit ons Expertisecentrum. Het Expertisecentrum
en de ontwikkelingen in 2018 zijn beschreven onder
hoofdstuk 3 ‘Hoogtepunten 2018’.

Stichting Kinderwoud

Kinderwoud Beheer B.V.

Kinderwoud
Kinderopvang B.V.

Kinderwoud
Gastouderbureau B.V.

Kinderwoud
Peuterspeelzalen B.V.
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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!
Kinderwoud richt zich op één krachtige
kernboodschap: Elke dag een mooie dag!
Elke dag een mooie dag! is een mooi en bereikbaar
streven dat goed past bij de professionele
kinderopvangorganisatie die Kinderwoud is. Het is onze
missie om voor elk kind, elke ouder/ verzorger en elke
medewerker van elke dag iets moois te maken!
Al het goede dat een kind op jonge leeftijd krijgt
aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn
leven. Die gedachte inspireert ons bij Kinderwoud.
En juist daarom vinden wij elke dag bijzonder.

Visie
De pedagogische visie van Kinderwoud sluit
naadloos aan bij onze missie.
Het kind staat centraal bij Kinderwoud, zonder de
belangen van ouders/ 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 mooi samen.
De drie hoofdletters geven onze kernwaarden
en daarmee ons onderscheidend vermogen aan;
Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing. Vanuit
deze kernwaarden daagt Kinderwoud elk kind uit
om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en
zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen.
In een veranderende omgeving heeft Kinderwoud
positie gekozen in de samenwerking met het
onderwijs en haar corporate visie hierop aangepast:
Kinderwoud biedt opvang van hoge kwaliteit, is de
expert op het gebied van opvang en pedagogiek en is
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.

2.2 Het spinmodel als kapstok
In 2018 hebben we bepaald dat spelend leren,
bewegen, muziek en gezonde voeding de basis
moeten vormen in ons dagelijks aanbod. Deze

elementen stimuleren de brein- en talentontwikkeling
van kinderen. 80% van de hersenverbindingen wordt
al voor het 6e levensjaar gelegd. In de leeftijd van
6 - 12 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling.
Deze wetenschap vindt Kinderwoud interessant en
belangrijk om toe te passen in onze opvang, om
samen met ouders, onderwijs en andere partners de
ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Bij het samenstellen van de gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteiten dient het Kinderwoud spinmodel
met de diverse ontwikkelingsgebieden als handvat.
Met het spinmodel koppelt Kinderwoud de activiteiten aan de verschillende ontwikkelfases van kinderen.
Zo ontstaat er een gevarieerd programma gericht op:
• het stimuleren van grove en fijne motoriek
• ruimte voor het prikkelen van de fantasie
• het ontwikkelen van sociale contacten
• het experimenteren met materiaal
• het ontwikkelen van de taal
• het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling
De kinderen krijgen spelenderwijs de ruimte om te
ontdekken en hun eigen voorkeuren te ontwikkelen.
Variatie en uitdaging vinden wij hierbij belangrijk.
Op deze manier krijgen ze de kans om te doen waar
ze goed in zijn. Dit vergroot hun zelfvertrouwen
en stimuleert het aangaan van nieuwe uitdagingen.
Naast vermaak en ontspanning bieden de activiteiten
dus ook spelenderwijs een stimulans in de ontwikkeling. De kinderen worden door onze pedagogisch
medewerkers en gastouders begeleid in het zelfstandig uitvoeren van taken, wat hun zelfredzaamheid op
een positieve manier beïnvloed.
De activiteiten op BSO zijn meer gericht op talentontwikkeling. Het BSO-aanbod is onderverdeeld
in zes talentgebieden die terug te vinden zijn in de
BSO-spin.
De BSO-talentgebieden zijn:
• Uitvinden & Ontdekken
• Chillen & Spelen
• Natuur & Avontuur
• Fit & Fun
• Koken & Bakken
• Muziek, Theater & Kunst.
5

Spinmodel Kinderwoud
De 0-4 talentgebieden zijn:

Motoriek
Taalontwikkeling

Emotioneel
Creativiteit

Cognitief
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Sociaal

De BSO talentgebieden zijn:

• Uitvinden & Ontdekken

• Chillen & Spelen

• Fit & Fun

• Koken & Bakken

• Natuur & Avontuur
• Muziek, Theater & Kunst.
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“K

Kinderen breng je groot
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met aandacht,
vertrouwen en spel.
(Mark Mieras, jan. 2018)

3. Hoogtepunten 2018
Activiteiten en Evenementen
Thematisch werken
Kinderwoud werkt per jaar met vier Kinderwoudbrede thema’s. De locaties en groepen vullen
deze hoofdthema’s zelf aan met actuele en
seizoensgebonden onderwerpen en feestdagen.
De locaties binnen een IKC stemmen de thema’s
meestal af met de basisschool.
Onze medewerkers werken bewust aan de brede
ontwikkeling van de kinderen en gebruiken
de thema’s als middel om de verschillende
ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Het
activiteitenprogramma wordt aan de hand van
een stappenplan afgestemd en samengesteld op
de leeftijdssamenstelling en de behoefte van de
groep. Door een langere periode aan een thema,
met bekende en nieuwe begrippen, te werken gaat
het meer leven bij kinderen en beklijft het beter.
De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van
de kinderen, alle zingtuigen worden ingezet. Het
werken aan een thema is een sociaal proces met de
mogelijkheid tot experimenteren.
In 2018 is gewerkt aan de thema ‘s:
• Hallo Wereld
• Ter land ter zee en in de lucht
• Het verhaal van…de Koffer
• Plastic soep is troep
Bij ieder thema sluiten we aan op de actualiteit of
geven we iets extra’s ter ondersteuning.
Zo hebben alle BSO-locaties voor het thema Plastic
Soep is troep een lespakket van de Plasticsoup
Foundation ontvangen. In het pakket zat informatief
materiaal en tips voor activiteiten. Bij het thema
Hallo Wereld! ontvingen alle groepen een
opblaasbare wereldbol en bij Het verhaal van… De
Koffer! kregen alle kinderen een eigen tekenschrift
voor hun mooiste vakantieverhalen en tekeningen.
Tijdens Ter land ter zee en in de lucht werden op
diverse locaties brandweerauto’s en ambulances
uitgenodigd voor een demonstratie.
Intranet
De komst van Intranet biedt de mogelijkheid
om een thema uitgebreid weer te geven en

toegankelijk te maken voor alle medewerkers. Per
thema en per leeftijdsgroep wordt een uitgebreide
lijst van activiteiten binnen de ontwikkelings- of
talentgebieden, boekentips, linkjes naar filmpjes,
liedjes en interessante artikelen samengesteld.
Hiermee is de gedrukte themawaaier vervallen. Wel is
er een verkorte themakaart via intranet beschikbaar
en ook het stappenplan ter voorbereiding van een
thema is op intranet te vinden.

DoenKids
Om de diversiteit en de kwaliteit van het
activiteitenaanbod te vergroten bestond de wens
om met een activiteitencarrousel te werken. Na
onderzoek is de keus gevallen op het software
pakket DoenKids. DoenKids is een actuele en
goed gevulde database met kwalitatief goede
activiteiten en thema’s. De activiteiten sluiten aan
op onze ontwikkelings- en talentgebieden. In
januari 2019 start een pilot in de clusters Sneek en
Tytsjerksteradiel.

BSO Vakantieprogramma
Kinderwoud vindt het belangrijk en waardevol om
tijdens de schoolvakanties een gevarieerd, leuk en
uitdagend programma op de BSO te verzorgen. In
elk cluster/ regio is een vakantiewerkgroep actief,
bestaande uit pedagogisch medewerkers van de
diverse locaties. Zij maken de plannen en werken
deze uit. Het streven is om met alle BSO’s in de regio
met het zelfde programma te werken, de krachten
te bundelen en ook gezamenlijk activiteiten te
doen. Het programma wordt door de pedagogisch
medewerkers zelf samengesteld en georganiseerd.
Daarnaast wordt regelmatig samen gewerkt met
externe workshopaanbieders.
De vakantieprogramma’s zijn ruim van te voren
bekend en worden met ouders gedeeld via het
ouderportaal Konnect. Tevens zijn alle programma’s
terug te vinden op het intranet van Kinderwoud.
Kinderwoud Camping
In navolging van het succes van 2017 in Heerenveen
en Opsterland, zijn in de eerste en tweede week van
de zomervakantie 2018 vier Kinderwoud Campings
georganiseerd. Het was spannend voor medewerkers,
9

ouders en soms ook voor kinderen, maar iedereen
was na afloop unaniem enthousiast. Het waren
warme, maar succesvolle weken, waar in 2019 zeker
een vervolg aan wordt gegeven!
Campinglocaties 2018
• Regio Heerenveen: KV Kinea, De Knipe			
• Regio Opsterland: Camping De Koppejan, Jubbega
• Regio Sneek: Camping Pasveer, Sneek
• Regio Tytsjerksteradiel: Camping Bergumermeer

Interne talenten
In 2018 zijn we op zoek gegaan naar de talenten
van Kinderwoud! Binnen Kinderwoud werken
namelijk veel medewerkers met leuke en/of
bijzondere talenten; sport talenten, creatieve
talenten, verzorgende talenten, noem het maar op.
Waar het kan, zetten de medewerkers hun talenten
al in op hun eigen groep. Sommige collega’s
hebben echter een extra opleiding gevolgd en
vaardigheden opgedaan die ze graag vaker in de
praktijk brengen. En hoe leuk en waardevol is het als
we binnen Kinderwoud de talenten die we in huis
hebben breed kunnen inzetten? Daarom zijn we
gestart met het in kaart brengen van onze interne
talenten, met de wens hun talenten Kinderwoudbreed in te kunnen zetten. De eerste workshops
hebben inmiddels succesvol plaatsgevonden!

Bewegen
Kinderwoud heeft de ambitie om alle 4-jarige
peuters te laten uitstromen met een beweegdiploma
dat voldoet aan de SLO-doelen die aansluiten bij
groep 1. In het kader hiervan zijn in de regio Sneek
de eerste Pedagogisch medewerkers opgeleid
voor het geven van beweeglessen voor het Nijntje
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beweegdiploma. Ze zijn op hun eigen groepen aan
de slag gegaan met het bewust inzetten van de
beweegoefeningen voor kinderen in de leeftijd van
2 - 4 jaar. Medewerkers in de regio Tytsjerksteradiel
en Opsterland worden in 2019 opgeleid.
De vormgeving en het uitrollen van het beweeg
diploma worden in 2019 verder uitgewerkt.
Bewegen is een belangrijk speerpunt van
Kinderwoud vanuit ons programma Brainwave.

Brainwave
In januari 2018 is Brainwave gelanceerd. Een
programma met workshops, trainingen en lezingen,
waarin de vraag ‘Met welke gedachte speel jij?’
centraal staat.
Kwaliteit van kinderopvang begint bij Kinderwoud
met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid
en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en
ontwikkeling van kinderen. Specialistische kennis
over het kinderbrein speelt echter een steeds
belangrijker rol. Wetenschappelijk onderzoek wijst
namelijk uit dat de ontwikkeling van het kinderbrein
tot volwassen brein ongeveer 25 jaar duurt en dat
de leeftijd van 0 tot 6 jaar cruciaal is en gevolgen
heeft voor het latere leren. Maar liefst 80% van
alle verbindingen in de hersenen wordt dan al
gelegd! In de leeftijd van 6-12 jaar verdiept zich
dat naar talentontwikkeling. Dat vindt Kinderwoud
interessant èn belangrijk om te verbinden aan
haar dagelijks aanbod en om samen met ouders,
onderwijs en andere partners de (brein)ontwikkeling
van kinderen verder te stimuleren.
Met meer kennis over het kinderbrein willen we
de komende jaren ons werk naar een nog hoger

“I

k merk dat de bijeenkomst Brainwave echt een inspiratiebron

is geweest voor de medewerkers op de peuteropvang van mijn
zoon en dat ze dat vertalen in de activiteiten’. (een ouder, maart 2018)

plan brengen. Want extra specialistische kennis
is keihard nodig om als professionals ook straks
nog het verschil te maken. Brainwave richt zich op
zowel de interne organisatie als de externe partners
(onderwijs, ouders, gemeenten, GGD, collega
organisaties en ROC’s) en is nauw verbonden met
het Expertisecentrum.

sleutelrol. Zij scheppen veilige speelruimte en helpen
de aandacht te richten. Daarom is een speelse
interactie tussen kind en pedagogisch medewerker
zo belangrijk. Kinderen breng je groot met
aandacht, vertrouwen en spel.

Bijeenkomsten Brainwave voor (gast)
ouders en medewerkers in 2018

Gastouderbureau Kinderwoud

November
Sprekers:
Steven Pont en Erben Wennemars
De werkgroep Brainwave richt zich op:
Doelgroep: 	alle (gast)ouders en medewerkers
• wetenschappelijk onderzoek
van Kinderwoud
• het vergroten van de bewust bekwaamheid van
Opkomst:
700 (gast)ouders en medewerkers
onze medewerkers
Locaties:
Schouwburg De Lawei in Drachten
• het ontwikkelen van een actief programma voor
Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en in de
medewerkers, ouders en relaties
kinderopvang een bekende spreker. Steven Pont
sprak tijdens ons event over breinontwikkeling bij
Speerpunten op brein- en talentontwikkeling zijn:
jonge kinderen, peuterpuberen en spelend leren.
• Spelend leren						De andere spreker, meervoudig wereldkampioen
• Bewegen
schaatsen Erben Wennemars, sprak op zijn bekende
• Muziek
enthousiaste en gedreven wijze over vitaliteit en
• Gezonde voeding
talentontwikkeling.

Januari
Spreker:	Mark Mieras, wetenschapsjournalist
gespecialiseerd in
hersenontwikkeling.
Doelgroep:
alle medewerkers van Kinderwoud
Opkomst:
ruim 250 medewerkers
Locatie: 	Hogeschool NHL/ Stenden in
Leeuwarden
Mark Mieras sprak over het onderwerp ‘Kinderen
bouwen hun eigen hersenen’. Kinderen scheppen
hun eigen intelligentie en maken zich in een razend
tempo de wereld eigen. Zelf ontdekken is daarbij
het uitgangspunt. Toch spelen volwassenen een

Kinderwoud vindt het belangrijk dat ook haar
gastouders kennis hebben van de breinontwikkeling
van het jonge kind. Het gastouderbureau van
Kinderwoud (GOB) organiseerde in 2018 een aantal
leuke succesvolle thema avonden en workshops over
het belang van muziek, bewegen en babygebaren
in relatie tot de (brein)ontwikkeling. We hebben
geïnvesteerd in de pedagogische kwaliteit van de
opvang door onze gastouders door het bieden van
deze thema avonden. De Kinderwoud brede thema’s
zijn ook geïmplementeerd in de Gastouderopvang.
Zowel de vraagouders als de gastouders hebben
deel kunnen nemen aan ons Brainwave event
in de Lawei.
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Expertisecentrum
Kinderwoud vindt het belangrijk om de opgedane
pedagogische expertise in de afgelopen bijna 50 jaar
te delen met haar samenwerkende partners. Hiertoe
hebben wij in 2017 ons Expertisecentrum opgericht.
Het doel is om in de intensievere samenwerking
met het onderwijs onze pedagogische kennis, onze
expertise omtrent spelend leren en de ontwikkeling
van een kind van 0 – 12 jaar, toe te voegen aan het
onderwijs en zo de kinderen de meest optimale
mogelijkheden tot ontwikkeling te bieden. Ook het
afgelopen jaar is dit volop in ontwikkeling geweest,
onder andere met:
• Extra inzet pedagogisch medewerker VVE in Sneek
• Inzet orthopedagogisch medewerker in
Oudeschoot
• Diverse detacheringen in het onderwijs
(pleinwachten, ondersteuning in de klassen,
ondersteuning bij activiteiten)
• Assessoren Friesland College
• Trainingen zijn opengesteld voor collega
instellingen
• VVE coördinatie voor gemeenten
• Ontwikkelen training Spelend Leren (voor intern
en extern gebruik)
• Opleiden en extern inzetten van medewerkers
rondom Opstapje
• Inzet pedagogisch coaches, wordt ook
aangeboden bij externe partijen
• Aanpassen aanbod POV en BSO+
• Ouderbetrokkenheid vergroten in het kader van
16 uur VVE, educatief partnerschap
• VVE ondersteuning onderwijs
• IKC ondersteuning
• Project Brainwave loopt succesvol, met onder
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andere de organisatie van diverse congressen
(grote spin off).

Intranet
Tijdens het Brainwave-event in januari is het
Kinderwoud intranet geïntroduceerd.
Via intranet kunnen we voortaan actuele kennis,
informatie, nieuws en activiteiten eenvoudig
met elkaar delen. Zo vind je onder Vakkennis
bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, onder Kwaliteit
de kwaliteitshandboeken en ook Brainwave heeft
een prominente plek. Daarnaast hebben alle
locaties een eigen locatiepagina met onder andere
clusternieuws, roosters, GGD mappen, gedeelde en
afgeschermde documenten.
Het gebruik van het intranet moet op gang komen,
maar medewerkers weten steeds beter hun weg te
vinden. Het hele jaar door is hard gewerkt aan het
verbeteren en door ontwikkelen van het intranet.
Ook in 2019 loopt dit proces door.

Pinterest
Leuke ideeën moet je delen. Dat is het motto
van Pinterest en daar staat Kinderwoud
helemaal achter. Er is dan nu ook een speciale
Kinderwoud pagina. Hier staan de borden van de
ontwikkelingsgebieden van kinderen van 0-4 jaar,
de talentontwikkelgebieden van de kinderen van
4-12 jaar, ideeën voor gezonde traktaties en de
Kinderwoud thema’s.

Nieuwe locaties
Januari 2018: POV/BSO Librije in Gorredijk.
Februari 2018: Kinderdagverblijf Coala. Deze locatie
is gevestigd in het AZC te Sneek.

Februari 2018: BSO Langezwaag.
Augustus 2018: KDV en BSO ’t Wad en KDV en BSO
Het Noorderlicht beide te Harlingen.

Droomlocaties
In 2018 is Kinderwoud gestart met het project
droomlocaties. Kinderwoud wil zich profileren op
een rijke speel/leeromgeving. In het strategisch
beleid van Kinderwoud is een van de speerpunten
het realiseren van een aantal droomlocaties die
dienen als voorbeeld voor andere locaties.
Het doel is om van een aantal locaties van
Kinderwoud droomlocaties te maken. We willen
de betrokkenen bij Kinderwoud inspireren om te
komen tot vernieuwende concepten die passen bij
de vraagstelling van Kinderwoud.
De droomlocaties voldoen aan onze actuele
pedagogische inzichten en intenties en dragen bij
aan kinderopvang die, in een veilige en gezonde
omgeving, (emotionele) veiligheid biedt aan
kinderen. De persoonlijke en sociale competenties
van kinderen worden bevorderd en de socialisatie
door overdracht van normen en waarden wordt
geborgd.

tempo waarin de hersengebieden zich ontwikkelen
is bij elk kind anders. Dat heeft alles te maken met
de mate waarin de hersenen worden gestimuleerd.
De inrichting van de ruimtes speelt daarbij onder
andere een belangrijke rol.
Elke (leeftijds)fase van de ontwikkeling van een kind
heeft zijn eigen kenmerken. Als eerste ontwikkelen
zich de hersengebieden waardoor we kunnen kijken,
luisteren, voelen en proeven.
Als laatste, 20 tot 25 jaar later, ontwikkelen
zich de hersengebieden die met motivatie,
oordeelsvermogen en redeneren te maken hebben.
Interieurstyliste Simone Sorber is het afgelopen jaar
begonnen met het maken van een plan voor twee
locaties van Kinderwoud. Nadat er een inspirerende
workshop door haar is gegeven mochten de locaties
hun wensen kenbaar maken die de styliste mee heeft
genomen in haar ontwerp. De eerste ontwerppresentatie is gegeven en wordt op dit moment
verder uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsplan.
Inmiddels zien we op verschillende locaties al
ideeën terug komen die in de workshops aan bod
zijn geweest. Zo geven ronde kleden een gevoel
van geborgenheid en nodigen kleine poefjes uit tot
bewegen.

Breinontwikkeling en spel
De breinontwikkeling van kinderen bepaalt de wijze
waarop gespeeld wordt. Kinderwoud wil een link
leggen tussen de breinontwikkeling en de inrichting
van locaties. De hersenen ontwikkelen zich vanaf de
geboorte, ze zijn nog niet af. Hoé de hersenen zich
ontwikkelen is bij elk kind gelijk; van binnen naar
buiten en van achter naar voren. De mate en het
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“K

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 IKK – Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de
toegankelijkheid van de kinderopvang.
In 2018 is de wet IKK van kracht geworden en
Kinderwoud heeft hier op in gespeeld. De nieuwe
kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s:
1. Ontwikkeling van het kind staat centraal
• De pedagogische doelen zijn concreter omschreven
in ons pedagogisch beleid.
• Het mentorschap is ingevoerd bij alle vormen van
opvang, er is hiervoor een werkinstructie ontwikkeld
en ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht.
• Het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van
het kind is concreter omschreven in het pedagogisch
beleid en er vindt overdracht plaats tussen
kinderopvang en school en kinderopvang en BSO.
2. Veiligheid en Gezondheid
• Het beleid Veiligheid en Gezondheid is ontwikkeld. In
dit beleid staat omschreven hoe wij als kinderopvang
omgaan met grote en kleine risico’s op locatie. Grensoverschrijdend gedrag, achterwachtregeling en het
vier ogenprincipe maken ook deel uit van het beleid.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het beleid
en weten te handelen volgens de juiste protocollen.
• Op alle locaties is te allen tijde een medewerker
aanwezig met een geldig kinder-EHBO diploma.
Gedurende het jaar zijn er veel medewerkers
opgeleid om aan deze eis te voldoen.
3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
• Een vast gezicht is een criterium bij de opvang van
0-jarigen. Een vaste pedagogische medewerker

biedt sociaal-emotionele veiligheid aan een baby. Bij
Kinderwoud zijn alle roosters aangepast naar de eis
van het vaste gezichtencriterium.
4. Kinderopvang is een vak
•V
 rijwilligers en stagiaires worden alleen boventallig
ingezet in de kinderopvang en het aantal is in
juiste verhouding tot het aantal pedagogisch
medewerkers.
In 2019 worden nieuwe kwaliteitseisen aan de
wet IKK toegevoegd, zoals de invoering van de
pedagogisch beleidsmedewerker en een nieuwe
leidster kind-ratio ten aanzien van de 0-jarigen in de
opvang en voor de BSO leeftijd.

4.2 GGD
De inspectie van de locaties door de GGD is
gebaseerd op de kwaliteitseisen vanuit de wet
IKK. De inspecteur beoordeelt de locaties op
pedagogisch klimaat, personeel en groepen,
veiligheid en gezondheid, accommodatie 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. De GGD kan een locatie beoordelen
met ‘handhaving’ en ‘geen handhaving’.
In 2018 zijn 93 locaties van Kinderwoud
geïnspecteerd door de GGD. 19 locaties (18%) zijn
beoordeeld met handhaving. Voor locaties met
‘handhaving’ is een verbeterplan opgesteld, dat met
de GGD-inspecteur is gedeeld. De verbeterpunten
vanuit de inspecties waren:
•V
 eiligheid en Gezondheid
oH
 et beleid veiligheid en gezondheid en de
uitvoering er van was nog niet op alle locaties
op orde.
•P
 ersoneel en Groepen
o Nog niet voor elke medewerker of stagiaire was de
koppeling van de VOG met het persoonsregister
op orde.
o De stabiliteit van opvang voor kinderen is nog niet
op alle locaties op orde, niet ieder kind heeft een
mentor toegewezen gekregen.

15

Het verhaal van…

De verbeterpunten zijn inmiddels omgezet naar
acties en doorgevoerd door de gehele organisatie,
met als resultaat dat er niet meer onvoldoende is
beoordeeld op deze punten.

4.3. Interne audit Kinderwoud
ouderportaal - Konnect
Om inzichtelijk te krijgen hoe er op locaties gewerkt
wordt met het ouderportaal van Kinderwoud heeft
de kwaliteitswerkgroep in het voorjaar van 2018 een
interne audit uitgevoerd. De werkgroep heeft aan de
hand van vragenlijsten het ouderportaal per locatie
gescreend en contact opgenomen met de locatie
om ervaringen uit te wisselen. Aan de hand van deze
audit heeft de werkgroep aanbevelingen geschreven
voor de organisatie en zijn de aanbevelingen binnen
het MT besproken.
Aanbevelingen vanuit de interne audit zijn:
• extra trainingsmomenten voor medewerkers die
Konnect nog niet onder de knie hebben
• bij het introductieprogramma ook een module
Konnect toevoegen
• top 10 van tips voor de medewerkers samenstellen
en deze delen via intranet.
Kinderwoud heeft alle aanbevelingen overgenomen
het afgelopen jaar.

4.4 Evaluatie Voedingsbeleid
In 2017 heeft Kinderwoud een nieuw voedingsbeleid
ontwikkeld en geïntroduceerd.
Uitgangspunt hierbij is dat gezonde voeding van
groot belang is voor de (brein)ontwikkeling van
kinderen. Kinderen die gezond eten en genoeg
bewegen zijn vaak minder ziek, kunnen zich
beter concentreren, zitten lekkerder in hun vel
en hebben minder kans op overgewicht. Om het
voedingsbeleid te evalueren is een enquête verspreid
onder medewerkers en oudercommissies.
De conclusie is dat 70% van de ondervraagden
het voedingsbeleid als positief heeft ontvangen.
Naar aanleiding van de enquête zijn actiepunten
geformuleerd, zoals:
• het onder de aandacht brengen van het
16

traktatiebeleid bij ouders
• het evalueren van de beschikbare
boodschappenlijst
• het verder informeren van medewerkers over het
belang van gezonde voeding, zodat zij dit ook
kunnen uitdragen naar ouders.

4.5 Digitalisering
In 2018 is het handboek Kwaliteit gedigitaliseerd
en te gebruiken via het intranet van Kinderwoud.
Wijzigingen in beleid en het onder de aandacht
brengen van kwaliteitsonderwerpen bij medewerkers
gaat nu via het intranet. Alle locaties kunnen hier op
inloggen.
Het proces van intakegesprekken op locatie is
gedigitaliseerd in het ouderportaal van Kinderwoud.
Op locatie wordt op deze manier steeds minder
op papier vastgelegd en zijn alle gegevens ook
inzichtelijk voor ouders.
Na de start van de opvang ontvangen ouders
een gewenningsevaluatie, deze en de exit
evaluatie worden als enquête verstuurd via het
digitale enquête programma Survey Monkey. Het
digitaliseren wordt ervaren als een verbetering van
het proces rondom de klantevaluaties omdat de
respons toeneemt en de verwerking makkelijker is
geworden.

4.6 AVG Privacywetgeving
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet
voor databescherming in werking getreden,
in Nederland beter bekend als de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In
verband met de steeds meer digitaal wordende
wereld, verscherpt de nieuwe wet de regels uit de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Allemaal om
misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.
Omdat Kinderwoud dagelijks werkt met gegevens
van kinderen, ouders, samenwerkingspartners,
medewerkers en anderen is het noodzakelijk om aan
de nieuwe wet te voldoen.

4.7 Klantevaluaties
Ouders waarderen de opvang bij Kinderwoud met
gemiddeld een 8.
Gedurende het hele jaar vragen wij onze klanten
naar hun mening over de kwaliteit van opvang
bij Kinderwoud. Vooral de communicatie via het
ouderportaal wordt ruim voldoende beoordeeld.
Naar aanleiding van de evaluaties worden
verbeterpunten geformuleerd voor de gehele
organisatie. Zo blijkt dat ouders nog onvoldoende
op de hoogte zijn van het nieuw geïntroduceerde
wenbeleid en dat zij nog niet altijd zijn geïnformeerd
over wie de mentor van hun kind is. Voor 2019
zijn dit speerpunten om onze medewerkers beter
bekend te maken met deze werkwijzen.

4.8 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 2018 zijn er 28
klachten van klanten binnengekomen; 23 informele
klachten en 5 officiële klachten. Onder informele
klachten worden ook kritische vragen en uitingen
van ontevredenheid verstaan.
Het signaleren en registreren van uitingen van
ontevredenheid vinden we belangrijk om te leren en
om waar mogelijk de dienstverlening aan te passen.
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.
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“V

Voor de kinderen is het elke dag een mooie dag als

de kinderen in alles wat we doen centraal staan. In onze zorg

en aandacht, in onze activiteiten, in onze inrichting.
(Pedagogisch kader Kinderwoud)

In 2018 zijn er geen klachten vanuit medewerkers
ontvangen. Ook is in 2018 door ouders geen
gebruik gemaakt van één van de externe
klachtenregelingen. Bij het Klachtenloket
Kinderopvang en de Geschillencommissie
Kinderopvang zijn door ouders van Kinderwoud
geen klachten ingediend.

4.9 Pedagogisch beleid
Naast de eisen die vanuit de wet IKK worden gesteld
aan de inhoud van het pedagogisch beleid, geven we
onze eigen pijlers bewegen, spelend leren, muziek
en gezonde voeding vanuit het strategisch beleid en
Brainwave een plek.
Het volgen van kinderen met een kindvolgsysteem
Bij Kinderwoud worden alle kinderen gevolgd in
hun ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we een
kindvolgsysteem gebaseerd op de SLO doelen.
Hiermee wordt samen met een goede overdracht een
doorgaande lijn met het onderwijs neergezet. In de
ontwikkeling richting IKC’s wordt er op IKC niveau
steeds vaker gekozen voor een doorlopend digitaal
volgsysteem. We hebben ervoor gekozen om hier als
Kinderwoud waar mogelijk bij aan te sluiten.
Pedagogisch coaching
Vanuit de wet IKK is Kinderwoud per 1 januari
2019 verplicht tot het inzetten van pedagogisch
coaches/beleidsmedewerkers op de locaties. Deze
pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers worden
enerzijds ingezet ter bevordering van de kwaliteit
van het pedagogisch handelen van pedagogisch
medewerkers en anderzijds ter verbetering en
toetsing van pedagogisch beleid. Op deze manier
blijven we werken aan het verbeteren van de
kwaliteit van de opvang.
Om hier op voor te sorteren is in 2018 een pilot
gedraaid met de inzet van 3 pedagogisch coaches
die naast hun werkzaamheden als pedagogisch
medewerker zijn ingezet voor coaching activiteiten.
De ervaringen waren zeer positief, werken met de
coaches geeft een mooie kwaliteitsimpuls.
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Meldcode
Kinderwoud werkt al enige jaren met de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2018
is een verbeterde meldcode ontwikkeld waarin
een afwegingskader is verwerkt. Het wordt vanaf
1 januari 2019 verplicht voor alle medewerkers
in de kinderopvang om met dit ‘protocol
kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
voor de kinderopvang’ te werken.
Doel van de verbeterde meldcode is: slachtoffers
beter en eerder in beeld te hebben, sneller te
kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen
monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig
dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen
met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties
van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig
Thuis.
Dit doen zij door een afweging te maken en te
bepalen of er sprake is van acute dan wel structurele
onveiligheid. Bij twijfel over een vermoeden van
huiselijk geweld of kindermishandeling is het
verplicht om Veilig Thuis te raadplegen.
Kinderwoud heeft het stappenplan en de
bijbehorende documenten in het werken met de
meldcode aangepast en medewerkers hebben uitleg
gekregen over de wijzigingen en het werken met het
nieuwe protocol.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Vanuit de wet IKK en de uitvoering van het Besluit
Voorschoolse Educatie is de eis dat het beleid
Voorschoolse educatie wordt opgenomen in het
pedagogisch beleid en voldoet aan de hiervoor
gestelde eisen.
We hebben ervoor gekozen om een apart VE
beleid te schrijven en dit niet op te nemen in het
pedagogisch beleid, zodat het overzicht biedt
voor de medewerkers op de VVE locaties. In het
pedagogisch beleid wordt op een aantal plekken
verwezen naar dit beleid VE.

Taaleis 3F
Vanuit de wet IKK wordt van alle medewerkers
die werkzaam zijn op de peuteropvang en met
VVE werken, gesteld dat zij met ingang van
augustus 2019 voldoen aan het taalniveau 3F op
de onderdelen lezen, luisteren en spreken. In 2018
is Kinderwoud dan ook gestart met het traject
om al onze peuteropvang medewerkers hierin te
laten slagen. Een groot aantal medewerkers heeft
inmiddels hun certificaat ontvangen.
Zelfevaluatie VVE
Er wordt binnen de verschillende gemeenten naar
een manier gezocht om de kwaliteit van VVE te
monitoren en verder te verbeteren. Dit wordt
gedaan door jaarlijkse zelfevaluaties die door de
verschillende VVE aanbieders worden gedaan. De
gemeente gaat aan de hand van de uitkomsten van
de zelfevaluaties een gesprek aan met de aanbieders
binnen de gemeente. De uitkomsten worden
meegenomen in de gemeentelijke beleidskeuzes.
Om de kwaliteit van VVE te kunnen monitoren
en pedagogisch medewerkers bewust te maken
van wat ze doen en hoe ze dit doen, heeft
Kinderwoud samen met de gemeente Opsterland
in 2018 een format VVE zelfevaluatie ontwikkeld.
In de zelfevaluatie zijn de items waarop de
onderwijsinspectie de kwaliteit van VVE beoordeelt
meegenomen. Het instrument wordt op basis van
de eerste ervaringen verder verbeterd.
VVE coördinatie Heerenveen
In 2018 zijn twee medewerkers vanuit Kinderwoud
vanuit het expertisecentrum ingezet voor de
VVE-coördinatie in de gemeente Heerenveen. In
nauwe samenwerking met de regisseur Jeugd en
beleidsadviseur Opvoeden en Opgroeien van de
gemeente zijn concrete en meetbare afspraken
gemaakt met ketenpartners (VVE-aanbieders,
schoolbesturen, GGD en de gemeente Heerenveen)
om de gewenste resultaten te formuleren en te
realiseren. Dit betreft afspraken over toeleiding VVE,
overdracht, wijze van inzet van VVE van

2-6 jaar, doorgaande lijn, externe zorg en
ouderparticipatie en de vertaling hiervan naar
woonservicezoneniveaus.
Inmiddels zijn er resultaatafspraken gemaakt voor
de gemeente Heerenveen waarbij een gezamenlijke
visie op het jonge kind het uitgangspunt vormt.
Momenteel wordt er gewerkt aan het concretiseren
van de afspraken op woonservicezoneniveau.
Resultaatafspraken gemeenten
De onderwijsinspectie stelt dat gemeenten
afspraken moeten maken met schoolbesturen
over de resultaten van vroegschoolse educatie.
Welke resultaten behaald moeten worden kan per
gemeente verschillen. De inspectie vindt het wel
van belang dat de resultaten meetbaar zijn en
daadwerkelijk gemeten worden. Scholen verzamelen
vanaf binnenkomst, met behulp van een leerling- en
onderwijsvolgsysteem, systematisch informatie over
de kennis en vaardigheden van haar leerlingen.
De kwaliteit van VVE educatie is erbij gebaat dat
de resultaatafspraken voldoende ambitieus zijn.
Dat wil zeggen dat de afspraken erop gericht zijn
achterstanden bij kinderen in te lopen, zodat ze
zonder of hooguit met een beperkte achterstand
starten in groep 3.
De meerwaarde van het maken van
resultaatafspraken is dat hiermee de dialoog over
de opbrengsten van VVE kunnen worden gevoerd.
Resultaatafspraken bieden de mogelijkheid om in
gesprek te gaan en blijven over de kwaliteit van
de uitvoering van VVE en de doorgaande leerlijn
VVE in elke afzonderlijke gemeente. Op basis
hiervan kan het VVE –aanbod worden verbeterd.
In de gemeenten Opsterland, Tytsjerksteradiel en
Heerenveen zijn deze resultaatafspraken inmiddels
gemaakt.
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“S

Spelen is de motor voor

ontwikkelen, bewegen is

de brandstof!
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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 een ouderavond. De
invulling van deze ouderbijeenkomsten kan per
locatie verschillen, de ene keer is het een avond
met een gericht thema, de andere keer is het een
kerstbijeenkomst. Deze contactmomenten met
ouders zijn gezellig en informatief van aard, veelal
wordt er een thema behandeld. In 2018 kwamen
onder andere aan de orde:
•g
 ezonde voeding door een voedingsdeskundige en
videobeelden/fotomateriaal van hoe bij Kinderwoud
wordt omgegaan met voeding
• r eilen en zeilen van de locatie, tevredenheid van
ouders en waar ouders behoefte aan hebben
•m
 uziek met peuters
•d
 oorgaande leerlijnen
•b
 edoeling van het IKC
• s pelend leren
• z omerfeest
• s ing-a-long
• k erstbijeenkomst
• k offieochtend
•w
 orkshops bijvoorbeeld over taal en bewegen;
hoe kun je meer taal aanbieden in de thuissituatie,
hoe bewegen jonge kinderen en hoe kun je dit
stimuleren met spel
•d
 ansvoorstelling die tijdens een workshop was

ingestudeerd
• project voor ouders en kinderen gericht op lezen, in
samenwerking met de brede school, waarbij ouders
en kinderen een theatervoorstelling bezochten en
workshops over voorlezen, opvoeden en omgaan
met moeilijk gedrag bij kinderen konden volgen.
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 leden van het Management Team waaronder
de clustermanagers.
In 2018 zijn met de CO de volgende zaken aan de
orde geweest:
• Beleid Veiligheid en Gezondheid
• Wenbeleid
• Voedingsbeleid
• Beleid ziekte en medische zorg
• Pedagogisch Beleidsplan
• GGD rapportage
• Klachtenregistratie
• Kwaliteitsrapportage
• Tarieven 2019
• Aanvullende voorwaarden KDV/BSO/POV
• Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
• AVG
• Jaarvergadering LO/CO
• Brainwave event
• Vacatures CO
• Bijpraten met de voorzitter Raad van Toezicht.
De samenstelling van de CO ziet er op 31 december
2018 als volgt uit:
• Roy Mulder, voorzitter
• Eelco Zijnstra, secretaris
• Liesbeth Cuperus
• Marijke Hansma
• Bianca Buurma
• Lysanne Moll
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5.2 Kinderparticipatie: Kinderen bepalen!

5.3 Ondernemingsraad

Op onze locaties zetten de medewerkers zich elke
dag in om er voor de kinderen een mooie dag van te
maken. Omdat een mooie dag nu eenmaal niet voor
iedereen hetzelfde betekent vragen we kinderen met
ons mee te denken. Bijvoorbeeld over de invulling
van het activiteitenprogramma of de inrichting van de
ruimtes. Daarover hebben ze prachtige en innovatieve
ideeën die we graag tot uitvoering brengen.

Eens in de zes weken is er een overlegvergadering
(OV) 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. De OR kan ook van te voren
stukken aanleveren die vervolgens tijdens de
vergadering worden besproken. De OR vergadert
twee maal in de 6 weken en houdt direct na de OV
een nabespreking om eventuele actiepunten uit te
zetten. Een keer per jaar gaat de OR in gesprek met
de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Dat laten meedenken van kinderen hebben we op
sommige locaties een officieel karakter gegeven. Een
aantal gekozen kinderen vormen daar een kinderraad.
De kinderraad van de locatie praat mee over de
dingen die op de locatie spelen en ze organiseren
activiteiten.
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Op andere locaties wordt er geen kinderraad
gekozen, maar zijn er op aangekondigde momenten
gesprekken waaraan kinderen deel kunnen nemen.
Zo kunnen ze meedenken en bepalen ze met elkaar.
Bijvoorbeeld over welk speelgoed er voor de groep
aangeschaft moet worden of over hoe het buiten
spelen leuker gemaakt zou kunnen worden.

De samenstelling van ondernemingsraad ziet er op
31 december 2018 als volgt uit:
• Hilda van der Schuit, voorzitter
• Linda Muizelaar , secretaris
• Lodien Samplonius
• Anita Cuperus
• Tjitske Hof-van Zwol
• Trienke Zandstra
• Anja Wittermans
• Liesbeth Hofman-Bos

Hoe de kinderparticipatie op de locaties ook is
vormgegeven, een ding staat vast, we horen de stem
van ieder kind. Want rond iedere verjaardag vult de
pedagogisch medewerker samen met het kind een
“dit ben ik formulier” in. Tijdens dit gesprek wordt
gevraagd of het kind het naar de zin heeft op de
groep, aan welke activiteiten hij/zij graag meedoet
en waarom. Ook praten we over de lastige dingen
die soms gebeuren. Pesten, plagen, je vervelen. Zo
werken we samen om er elke dag een mooie dag van
te maken!

Het afgelopen jaar zijn de volgende punten
besproken in de constructieve overleggen:
•D
 e Peuteropvang (POV) enquête: In 2018 heeft de
OR alle POV locaties bezocht om door middel van
persoonlijk contact een goed beeld te krijgen van
het werken in de peuteropvang.
• E HBO en BHV: Vanuit Kinderwoud was er in 2018
een eenmalige tegemoetkoming mogelijk in de
kosten voor deze training voor medewerkers die in
hun privé situatie hun EHBO behalen.
•R
 eiskosten: De OR zal een voorstel schrijven en

deze in januari 2019 indienen.
• E valuatie OR-uren. De OR uren worden jaarlijks
vastgesteld.
•O
 R contracturen: Voorheen zaten de OR uren
binnen het contract van een medewerker, nu
bestaat de mogelijkheid om een contract uit te
breiden met OR uren.
•W
 erkkostenregeling (WKR): De OR heeft
ingestemd met de WKR voor 2018 en 2019.
•O
 pleidingsplan/opleidingsbudget: De OR heeft
ingestemd met het opleidingsbudget voor 2018
en 2019.
•W
 erving- en selectiebeleid (W&S): Dit beleid wordt
momenteel aangepast.
• Intranet: de OR heeft advies gegeven omtrent het
gebruik van intranet.
•C
 oördinator opleidingen: de OR heeft de
functiebeschrijving ontvangen.
•A
 lgemene conclusie kwartaalrapportages kwaliteit
(evaluatie gewenning, exit, ongevallen, etc)
•V
 oortgangsrapportage strategisch beleid
2018 en actielijst prioriteiten eerste kwartaal:
Het strategisch beleid en de acties die hieruit
voortvloeien worden continu geëvalueerd en
bijgesteld, dit wordt gedeeld met de OR.
•R
 apportage vertrouwenspersoon
•A
 lgemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)
•B
 eleid ziekte en medische zorg: Alles omtrent
ziekte en medische zorg is gebundeld tot één
beleid.
• E valuatie voedingsbeleid
• E valuatie/voortgang intranet
•P
 ilot BBL 3-4: 24 medewerkers zijn de opleiding
gespecialiseerd ‘pedagogisch medewerker niveau

4’ gestart. Het betreft hier een pilot. Wanneer hier
een vervolg aan gegeven wordt zal de OR een
adviesaanvraag ontvangen.
•B
 rainwave: Vanaf 2018 zijn de medewerkers
meegenomen in het strategisch beleid.
•B
 egroting 2019: De begroting en de tarieven van
2019 zijn besproken.
•Z
 elfevaluatie POV VVE: Om de kwaliteit van VVE te
kunnen monitoren en pedagogisch medewerkers
bewust te maken wat ze doen en hoe ze dit doen,
is de zelfevaluatie ontwikkeld.
•W
 et Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK):
De OR is door de kwaliteitsadviseur meegenomen
in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en
wat dit betekent voor Kinderwoud.
•P
 edagogisch werkplan: Het pedagogisch werkplan
is aangepast.
• Jaarverslag 2017.
• Jaarverslag klachten 2017.
•T
 aaleis 3F.
•A
 ssessoren Friese Poort Sneek, hiervoor zijn
3 medewerkers geselecteerd.
•B
 eëindigen Kinderwoud TV.
• Interne audit Konnect.
•W
 ijzigingen in aanbod op locaties
•P
 ilot Doenkids
Gezien deze onderwerpen heeft de OR dus
een verantwoordelijke rol. Om de OR hierin te
ondersteunen hebben zij in 2018 training van
het CNV ontvangen. Daarnaast heeft de OR een
contactpersoon en aanspreekpunt binnen de Raad
van Toezicht.
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5.4 Raad van Toezicht
Inleiding
Het jaar 2018 is wederom interessant en succesvol
geweest voor Kinderwoud. We zijn er trots op
dat we in zo’n groot gebied kwalitatief goede
kinderopvang kunnen regelen. Dat vraagt veel
van onze bedrijfsvoering, planning en financiële
monitoring, maar draagt bijzonder bij aan onze
maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid.
Kwaliteit is voor Kinderwoud een zeer belangrijke
kernwaarde. Er wordt veel geld geïnvesteerd
in kwaliteitsprogramma’s, opleidingen van
medewerkers en in ons expertisecentrum.
Naast kwaliteit is innovatie voor Kinderwoud een
belangrijke kernwaarde. Dit blijkt onder meer uit
de middelen en mensen die beschikbaar zijn voor
het expertise centrum. Vanuit dit expertisecentrum
wordt kennis gedeeld en beschikbaar gesteld aan
medewerkers, collega’s, gemeenten, scholenkoepels
en andere afnemers van diensten.
In het expertisecentrum worden projecten
ontwikkeld zoals Brainwave, waar kennis wordt
verzameld over de ontwikkelingen van de hersenen
van de allerjongsten. Vanuit het expertisecentrum
wordt de kennis gedeeld met onze medewerkers
die met die nieuwe kennis de kinderen nog beter
ondersteunen in hun ontwikkeling. Over dit thema
is in 2018 een uitermate succesvol symposium
georganiseerd waar we bijna 700 gasten mochten
verwelkomen; de ontwikkeling van het kind is één
van de belangrijke drijfveren voor de medewerkers
van Kinderwoud.
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Voor de raad was 2018 een mooi jaar. De
strakke begroting, met behoorlijke ruimte
voor investeringen was mooi voorspelbaar, de
ontwikkelingen in de directe omgeving zijn boeiend
en de dialoog met de stakeholders en de organisatie
transparant en inspirerend. Het economisch tij zorgt
voor rust en geeft meer ruimte voor innovatie en
ontwikkeling. De Raad bedankt hiervoor de klanten,
stakeholders, de medewerkers en het management
van Kinderwoud.
Toezicht en advies
De Raad heeft zich in het kader van haar taken
uitvoerig beziggehouden met het integraal toezicht,
het verstrekken van adviezen aan de DirecteurBestuurder en haar werkgeverstaken. De Raad is in
2018 tien keer bij elkaar gekomen in vergaderingen
en informele bijeenkomsten.
Tijdens de formele vergaderingen krijgen de
controlerende taken van de Raad vorm en inhoud.
De informele bijeenkomsten staan in het teken van
klankborden en visie- en strategieontwikkeling, en
vinden twee keer per jaar plaats in aanwezigheid van
het managementteam van Kinderwoud. Twee keer
per jaar bezoekt de Raad een kinderopvanglocatie,
waar een medewerker of leidinggevende van die
locatie een presentatie verzorgt. Deze bezoeken
en presentaties worden door de leden van de Raad
altijd buitengewoon gewaardeerd.
Strategie
Aan strategieontwikkeling is verder invulling
gegeven door het monitoren en herijken van
het vigerende strategische plan, dat loopt tot en

Marc Kuipers
Voorzitter Raad van Toezicht

met 2019. De Raad is gedurende het jaar goed
geïnformeerd over de voortgang en eind 2018 zijn
de voorbereidingen getroffen voor de komende
strategische koersuitwerking.
Onderwerpen 2018
Ook in 2018 was de agenda van de overleggen
van de Raad van Toezicht goed gevuld. Naast de
onderstaande reguliere zaken (A) is aanvullend een
veelheid aan onderwerpen uitvoerig besproken, van
advies voorzien en goedgekeurd. Deze staan onder
B genoemd.
A. Reguliere onderwerpen
• Begroting 2019
• Jaarrekening 2017
• Management letter 2017
• Kwartaal rapportages
• Governance documenten
• Voortgang strategisch beleid
• Maatschappelijk functioneren
• Evaluatie functioneren bestuurder
• Overleg personeel
• Overleg stakeholders
• Functioneren Raad van Toezicht, opleiding
B. Overige onderwerpen
• Traject nieuwe accountant
• Risico profiel
• Vlootschouw panden
• Rendement grondslag
Bedrijfsmodel
Voor de Raad vormde de continuïteit van
Kinderwoud in het omgevingsveld en in het

bijzonder de organisatie en haar activiteiten een
belangrijk onderwerp. Veranderingen gaan snel en
het is van belang voldoende goed gekwalificeerde
mensen en middelen te hebben om de koers voor
continuïteit vorm en inhoud te geven.
Kansen en risico’s
De Raad van Toezicht is zich nadrukkelijke bewust
van het kansen en risico spectrum waarbinnen
Kinderwoud zich bevindt. Zij voert hier regelmatig
het gesprek over met de directeur bestuurder en
wenst met ingang van 2019 hier een structurelere
risico aanpak op. Teneinde tijdig mitigerende
maatregelen te kunnen treffen. De organisatie
heeft in 2018 belangrijke stappen gezet om
aanwezige risico’s nadrukkelijk in kaart te hebben en
mitigerende maatregelen te treffen.
De maatschappelijke en financiële doelen
Het jaar 2018 is financieel goed gebleken. Zowel
de maatschappelijke doelen als de financiële
doelen zijn gehaald en de voorspelbaarheid van de
geformuleerde doelen is behoorlijk. Dat geeft de
Raad vertrouwen.
De belangen van de stakeholders
De Raad neemt in haar besluitvorming de belangen
van alle stakeholders mee en stelt naast de
continuïteit van de organisatie, de veiligheid en
ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van
de medewerkers voorop. Het toezichtkader van
de Raad kent een afgewogen geheel, waarin alle
belangen zijn geborgd. Zowel de maatschappelijke,
de financiële, de personele, die van klanten
en de risico’s. In 2018 heeft de Raad in deze
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belangafweging nimmer hoeven te stemmen en
waren de besluiten unaniem.
Verslag commissies
De Raad vindt het van belang om een nauwe
communicatielijn te hebben met twee belangrijke
stakeholders: het personeel en de klanten. De Raad
heeft met zowel de Ondernemingsraad als met de
Centrale Ouderraad eenmaal een goed gesprek
gevoerd. Reguliere zaken worden besproken,
ervaringen worden gedeeld en de Raad haalt
informatie op. Tevens geeft de Raad uitleg over haar
rol en functie. Gesprekken vinden in een open en
constructieve setting plaats.
Interne organisatie
De interne organisatie is in 2018 verder
geprofessionaliseerd. Binnen P&O bestaat
achterstand, maar dit is goed in beeld bij de
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directeur bestuurder. De span of control is voor
het management behoorlijk gelet op de vele
vestigingen, hetgeen zeker in een tijdperk van
noodzakelijke wendbaarheid voor de managers een
uitdaging vormt.
Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen.
Er hebben zich binnen de Raad in 2018 geen
wijzigingen voorgedaan. De samenstelling van
de Raad van Toezicht was in 2018 als volgt (in
alfabetische volgorde):
De leden van de Raad van Toezicht worden op basis
van een rooster van aftreden gekozen voor een
periode van 4 jaar. Er is geen sprake geweest van
structurele afwezigheid van leden van de Raad en
er is ook geen sprake geweest van tegengestelde
belangen binnen de Raad. Ieder lid van de Raad
handelt volstrekt onafhankelijk.

Naam

Functie RvT

Beroep

Nevenfuncties

Bettina de Jong

Vicevoorzitter

Executive Coach, mediator,
Business Partner De Erkende
Toezichthouder

-V
 oorzitter Raad van Toezicht Stichting
De Skûle Welzijn
- Bestuurslid VTOI-NVTK

Marc Kuipers

Voorzitter

Strategisch consulent, Adviseur
RvB, interim directeur

- L id Raad van Commissarissen Univé Stad en
Land Coöperatie
- Voorzitter Raad van Toezicht Swimfun
- Lid Raad van Toezicht Nieuw Elan
- L id Raad van Commissarissen NV
Samenwerking Glasverzekering te Zutphen
-V
 icevoorzitter Stichting Commissarissen
Kring Friesland
-B
 estuurslid Vastgoed Maatschap Hanzevast
fondsen

Harry Poort

Lid

Advocaat

- Lid
 Raad van Discipline van
de Nederlandse Orde van Advocaten in
het Hofresort Arnhem-Leeuwarden

Permanente educatie en code
Elk van de toezichthouders voorziet in zijn eigen
opleiding en kennisversterking. Zij doen dit door
het volgen van opleidingen en het zich laten
informeren over ontwikkelingen met betrekking tot
de doelgroep, de stakeholders, collega organisaties
en tot het werkgebied.
Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een
vergoeding van € 6.000 per jaar. De voorzitter
ontvangt een toeslag van 50%.
Tot slot
Ten slotte wenst de Raad van Toezicht haar dank
uit te spreken aan de directie en medewerkers
van Kinderwoud, alsmede aan de betrokkenen
van de stakeholders die elk vanuit hun/haar eigen
verantwoordelijkheid een bijdrage hebben gehad.
Namens de Raad van Toezicht
Marc Kuipers, Voorzitter
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“K

inderwoud laat
kinderen ontdekken

en ervaren
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6. Onze medewerkers
Kinderwoud heeft een enthousiaste en professionele groep medewerkers. Zij vormen het hart
van onze organisatie en dienstverlening. Zij zijn
immers de eerste die ervoor zorgen dat kinderen
én ouders zich GEZien weten en voelen.
Het afgelopen jaar is Kinderwoud gegroeid.
Inmiddels werken we met 377 medewerkers. Niet
alleen in aantallen zijn we gegroeid, we blijven
ook werken aan onze ontwikkeling van kennis
en vaardigheden. Zo werken we samen aan de
toekomstbestendigheid van onze organisatie.

een verhouding vast-flexibel van 83%-17%. Hiermee
borgt Kinderwoud haar flexibiliteit en wendbaarheid
en Percentage
kan inspelenfull
optimers
veranderende
en
aantal vraag
procentueel
versus deeltijders
omstandigheden.
4 vast contract
1%
Vanfull
detime
medewerkers met een
heeft
62%
een contract tussen de373
15 en 30
uur. Hiermee
parttime
99%
zorgen
we
voor
continuïteit
én
geborgenheid
voor
bron: medewerkers bestand op peildatum per 31-12-2018
de kinderen.

6.3 Leeftijdsopbouw
Bovenstaande grafiek laat de leeftijdsopbouw
van de medewerkers van Kinderwoud zien.

6.1 Aantal medewerkers
In 2018 is het aantal medewerkers binnen
Kinderwoud gegroeid van 334 naar 377.
De verklaring ligt in de toename van het aantal
kinderen naar 4600.

Jaar

Man

FTE

Vrouw

FTE

2018

7

4

370

170

Hieruit blijkt dat Kinderwoud een evenwichtige
personeelsopbouw kent. Dit wordt mede verzorgd
door een gerichte instroom van medewerkers in de
leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar.

Verdeling Kinderwoud
naar leeftijdcategorie
bron: overzicht medewerkers peildatum 31-12-2018
97

100

6.2 Deeltijdfactor

93
75

72

Onderstaande tabel geeft de verdeling tussen full
timers en parttimers aan binnen Kinderwoud.
Het overzicht rechts geeft de verdeling in
contracturen weer onder medewerkers met een
oproep (0-uren) en vast contract. Kinderwoud kent
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Verdeling instroom medewerkers naar
leeftijdscategorie
bron: overzicht medewerkers peildatum 31-12-2018
Leeftijdsklasse
19 en jonger
20 t/m 29
30 t/m 39
40 t/m 49
50 t/m 55

2018
0
41
22
5
3

6.4 Instroom
Bovenstaande tabel laat de instroom van medewerkers
bij Kinderwoud per leeftijdsklasse zien. Hieruit blijkt
dat Kinderwoud gericht bezig is geweest met het
aantrekken van medewerkers in de leeftijdscategorie 20
tot 40. Hiermee werken we aan een toekomstbestendig
en evenwichtig personeelsbestand.
In 2018 hebben we 21 vacatures gehad. We hebben
ervoor gekozen om medewerkers zowel op een uren
contract aan te nemen als ook met nul-uren contracten
te werken. Hiermee zorgen we ervoor dat onze
bezetting aansluit bij de groei van het aantal kinderen
terwijl we tevens zorgen voor een bepaalde flexibiliteit
in onze bezetting.
Naast gerichte vacatures hebben we een doorlopende
vacature voor Pedagogisch Medewerker gesteld. Dit
heeft geresulteerd in een instroom van 71 medewerkers
binnen Kinderwoud.
Kinderwoud heeft in het selectieproces ook ten
aanzien van opleiding en kwalificatie-eisen gezorgd
voor een meer evenwichtige verdeling. Zo zijn in
2018 16 medewerkers aangenomen op HBO niveau 1
met WO, 40 medewerkers met MBO 4 en 14 van de
aangenomen medewerkers hebben een MBO 3 niveau.

6.5 Deskundigheidsbevordering
Krapte op de arbeidsmarkt is een geluid dat veelal
wordt gehoord. In 2018 heeft Kinderwoud echter ervaren dat we voldoende reacties krijgen voor de vacatures
die worden gesteld. Een ontwikkeling die ons tevreden
stemt. We zien echter dat de verscherpte eisen die de
overheid stelt aan medewerkers in de kinderopvang,
ervoor zorgt dat het vinden van goed gekwalificeerd
personeel lastiger is.
Kinderwoud zal de komende jaren, mede door inzet
van de opleidingscoördinator werken aan mogelijkheden, opleidingen en trainingen om eigen en potentiele
medewerkers te ontwikkelen.
De huidige verdeling van het opleidingsniveau binnen het primaire proces van Kinderwoud laat zien dat
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nagenoeg de helft van onze medewerkers een MBO 4
niveau heeft. Daarnaast is 20% van onze medewerkers
HBO geschoold. We verwachten de komende jaren nog
een groei van het aantal medewerkers op MBO 4, omdat Kinderwoud medewerkers een BBL traject aanbiedt.
Zoals gezegd is deskundigheidsbevordering een thema
omdat Kinderwoud een lerende organisatie is en daarnaast zijn er aangescherpte eisen vanuit de overheid.
In 2018 is daarom ruim geïnvesteerd in 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.

6.5.1. Scholing
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
De medewerkers die werken op de peuteropvang zijn
allemaal geschoold in een VVE-programma. Daarnaast
is er sprake van continue training on the job.
Taaltoets 3F
In 2019 komt er voor de VVE locaties een
verscherpte taaleis 3F. In 2018 zijn hiervoor 98
medewerkers van VVE locaties getraind en getoetst.
Nagenoeg 80 medewerkers hebben het certificaat
reeds in hun bezit. Begin 2019 vinden er nog
herkansingen plaats.
BHV
Bedrijfshulpverlening is gericht op ontruiming
van de locaties met kinderen/baby’s en het
Facilitair Bureau en vindt plaats op een locatie van
Kinderwoud. In 2018 hebben 154 medewerkers de
herhalingstraining gevolgd. 10 medewerkers hebben
een basistraining BHV gevolgd.
Kinder EHBO
Kinder EHBO is er op gericht eerste hulp te kunnen
bieden aan kinderen. In 2018 zijn hiervoor 33
medewerkers nieuw opgeleid. Hiermee komt het
totaal op 201 medewerkers.
BBL
Na de zomer is een groep van 24 medewerkers ge-

Verzuim peildatum 31-12-2018

Verdeling opleidingsniveau
Kinderwoud

2015 2016 2017 2018

bron: overzicht medewerkers peildatum 31-12-2018

%

3,5

4,5

2,7

4,8

Duur in dagen
18%

HBO

1 tot 7

72%

63%

54%

72%

MBO 4

8 tot 42

16%

15%

14%

16%

MBO 3

> 42

12%

22%

32%

13%

Frequentie

1,02

0,88

0,59

0,88

31%

51%

start met een BBL traject. Een mooie samenwerking
tussen Kinderwoud en het Friesland College waarmee medewerkers van Kinderwoud zich ontwikkelen
in hun vakgebied naar een MBO 4 niveau.
Pedagogisch Coach
In een pilot heeft Kinderwoud in 2018 gewerkt met
de inzet van Pedagogisch Coaches. Hiermee hebben
we geanticipeerd op de Wet IKK, waarin de inzet van
deze functie verplicht wordt gesteld. De ervaringen van
teams, medewerkers en pedagogisch coaches waren
zeer positief. Op specifieke thema’s zorgt coaching
voor bewustwording en geeft het een impuls aan de
kwaliteit van het pedagogisch handelen.
Wens voor toekomst
In het opleidingsplan voor 2019 heeft Kinderwoud
opgenomen dat in alle trainingen én andere activiteiten
de vier pijlers belangrijk zijn. Daarom wordt vanuit de
aandacht voor breinontwikkeling overal het spelend
leren, bewegen, muziek en ook het voedingsbeleid
geïntegreerd.

6.5.2. Erkend leerbedrijf
Het bieden van voldoende stageplekken aan MBOleerlingen van niveau 3 en niveau 4 van ROC de Friese
Poort en ROC Friesland College ziet Kinderwoud als
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tevens
haalt Kinderwoud door het inzetten van stagiaires
weer nieuwe kennis binnen en creëren we ons eigen
toekomstige arbeidspotentieel.

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 en één stagiaire heeft stage gelopen op
de afdeling Communicatie.

6.6 Verzuim
Het ziekteverzuim van Kinderwoud is in 2018 gestegen
ten opzichte van 2017. Waar in 2017 het verzuim nog
op een gemiddelde van 2.67% zat, is het gemiddelde
verzuim in 2018 gestegen naar 4,83%. De meldingsfrequentie (aantal ziekmeldingen per medewerker) lag in
2018 op 0.88, dit lag in 2017 nog op 0.61.
De verklaring voor de stijging ligt in de zogenaamde
griepepidemie. Daarnaast is er helaas een aantal medewerkers met langdurig verzuim. Dit alles maakt dat
we dit jaar net boven het sectorgemiddelde van 4,5%
uitkomen. Veruit de meeste ziekmeldingen zijn niet
werk-gerelateerd.

6.7. Brainwave evenement
Op 28 november 2018 hebben 230 medewerkers
en 19 stagiaires samen met ruim 450 ouders de
bijeenkomst Brainwave bijgewoond. Sprekers Steven
Pont en Erben Wennemars deelden hun kennis en
ervaringen ten aanzien van de ontwikkeling van het
(kinder) brein. Een evenement dat juist door het
onderwerp en de aanwezigheid van medewerkers én
ouders zeer geslaagd is gebleken.

In 2018 hebben we ruim 200 stagiaires mogen
begeleiden. Dit is vergelijkbaar met 2017. Bijna al
onze
stagiaires liepen
stage ininhet
kader
van hun 31-12-2018
MBO
Verdeling
formatie
fte’s
peildatum
Dec 2016

Dec 2016

Dec 2017

Dec 2017

Dec 2018

Dec 2018

Fte

%

Fte

%

Fte

%

137,5

81,7

142,6

80,4

143,4

81

Gastouderbureau

3,6

2,1

3,6

2

3,05

2

Facititair Bureau

16

9,5

15,6

8,8

16,45

9

11,4

6,8

15,6

8,8

13,88

8

Groepswerk

Management

31

“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 met
uitzondering van de gastouderopvang overal iets
toegenomen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door
groei in de vraag naar kinderopvang en door de

locaties in Harlingen waar we sinds augustus 2018
ook KDV en BSO aanbieden. Bij de gastouderopvang
zet de daling van 2017 zich langzaam door.

Kindplaatsen
2014

2015

2016

2017

2018

mutatie 2018-2017

Kinderdagopvang

346

342

397

394

411

4%

Naschoolse opvang

639

666

806

971

1015

4%

Gastouderopvang

545

569

600

526

504

-4%

Peuteropvang

942

945

1308

1543

1598

4%

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

Bezetting per opvangsoort (verschil 2018-2017)
2014

2015

2016

2017

2018

in uren

in %

Kinderopvang

526.443

451.844

521.936

554.549

658.874

104.325

18,8%

Naschoolse opvang

341.685

345.154

454.736

535.230

636.539

101.309

18,9%

Opvanguren

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

Bezette kindplaatsen
2014

2015

2016

2017

2018

mutatie 2016-2017

Gastouderopvang

545

569

600

526

504

-4%

Peuteropvang

942

945

1308

1543

1598

4%
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7.2 Verklaring per opvangsoort
Kinderdagopvang en naschoolse opvang
Vanaf 2016 is er een kentering zichtbaar ten opzichte
van de neergaande lijn van de jaren daarvoor.
Door de verruiming van het overheidsbeleid met
betrekking tot de kinderopvangtoeslag en de
economische groei is de vraag naar kinderopvang
toegenomen. In 2017 zagen we al een sterke
groei bij de BSO. Afgelopen jaar hebben zowel
KDV als BSO geprofiteerd van de verbeterde
marktomstandigheden. Beide opvangsoorten zijn met
bijna 19% gegroeid.
Gastouderopvang
Het blijft een uitdaging om in een markt met
veel aanbieders van gastouderopvang en een
vergrijzend bestand aan gastouders de vraag naar
gastouderopvang te kunnen beantwoorden. Ook
de leges die de gemeente Heerenveen heft voor de
registratie van een nieuwe gastouder spelen hierin
een rol, evenals de aantrekkende arbeidsmarkt.
De gevolgen hiervan zien we terug in een afname

van het aantal koppelingen in 2018.
Er zijn verschillende acties ondernomen om het tij te
keren. Zo zijn er keuzes gemaakt in de tariefstelling
en is er een scholingsaanbod voor potentiele
gastouders ontwikkeld. Om het aantrekkelijker te
maken voor potentiele gastouders een opleiding
te volgen zijn we een samenwerkingsverband
aangegaan met ROC Rivor in Nijmegen, de enige
in Nederland die een verkorte route MBO-2
Helpende Zorg en Welzijn verzorgt. Grotendeels
via e-learning en met examens in Tiel. Iedereen
die via Kinderwoud deze opleiding volgt krijgt,
onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de
opleidingskosten en de mogelijkheid de examens in
Friesland te volgen.
Peuteropvang
De bezetting binnen de peuteropvang handhaaft
zich de laatste jaren op een goed niveau. Wel zien
we dat hier en daar de groei van het KDV effect
heeft op de bezetting binnen de peuteropvang.

Gastouderopvang

Aantal koppelingen gemiddeld
Aantal opvanguren
Gemiddelde omvang per koppeling
per maand in uren
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2014

2015

2016

2017

2018

545

569

600

526.25

504,2

311.183

324.855

344.387

247.081

219.370

48

48

48

46

43

7.3 Aantal locaties en groepen Kinderwoud

Aantal locaties en groepen

per 31-12-2018

locaties

groepen

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Kinderopvang

14

14

18

18

19

28,5

28,5

33,5

33

37

Naschoolse opvang

21

21

30

32

35

33

33

42

50

54

1

1

1

1

1

Peuteropvang

30

31

38

42

43

66,5

63,5

87

98

99

Totaal

66

67

87

93

98

128

125

163

181

190

Gastouderopvang

7.4 Aantal kinderen in de opvang

Aantallen kinderen

per 31-12-2018
mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

576

584

573

636

697

805

108 15,5%

1128

1123

1266

1589

1848

2143

295 16,0%

Gastouderopvang

505

570

577

566

491

474

-17 -3,5%

Peuteropvang

374

661

667

1076

1201

1172

-29 -2,4%

2583

2938

3083

3867

4237

4594

357 8,4%

26

104

163

Kinderopvang
Naschoolse opvang

Totaal
Aantal kinderen bij F&F

2017-2016

in %

59 56,7%
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7.5 Winst & Verlies
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018
2018
e
Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Bruto marge

e

2017
e

e

14.224.697

12.246.896

197.282

141.739

14.421.979

12.388.635

Kosten
Gastoudervergoedingen

1.230.040

1.361.062

Personeelskosten

9.696.703

8.395.434

319.350

304.607

Afschrijvingen
Huisvestingskosten

1.529.786

1.456.965

Verzorgingskosten

434.406

360.815

Kantoorkosten

346.045

331.788

Algemene kosten

393.030

392.790

15.375

-84.409

Diverse baten en lasten

Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten

13.964.735

12.519.052

457.244

-130.417

1.948

4.046

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
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459.192

-126.371

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-101.614

27.737

Resultaat na belastingen

357.578

-98.634

7.6 Toekomstverwachting
Ontwikkeling 2018
De afgelopen jaren 2016 en 2017 spraken wij van
een voorzichtig herstel van de kinderopvangmarkt.
In 2018 heeft dit herstel zich duidelijk doorgezet.
Landelijke cijfers laten zien dat het aantal kinderen
dat gebruik maakt van de kinderopvang is
toegenomen met ruim 8% (KDV +12%, BSO +9%
en GOB – 3%). De cijfers van Kinderwoud wijken
bij KDV en BSO daarbij in positieve zin af. Bij KDV
en BSO zagen wij het aantal kinderen het afgelopen
jaar met 19% groeien. Bij de Peuteropvang en de
Gastouderopvang nam het aantal kinderen met
respectievelijk 2% en 4% af, er lijkt zich hier dus een
kleine verschuiving af te tekenen als gevolg van een
dalende werkloosheid. Hierdoor steeg het aantal
kinderen per saldo met 8.4%, terwijl er eveneens een
demografische ontgroening in ons gebied is.
De economische groei vertaalt zich dus
positief 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.
Voor Kinderwoud heeft dit alles zich vertaald in een
positief verslag jaar. Zo zagen we het aantal kinderen
in de opvang toenemen van 4250 tot 4600. Een en
ander heeft geleid tot een stijging van de omzet in
2018. Bij de Kinderopvang van 0-4 jaar is het aantal
afgenomen opvanguren met 18.8% toegenomen.
Bij de Buitenschoolse opvang is de toename van het

aantal uren 18.9%. Bij de gastouderopvang was juist
sprake van een daling. Gemiddeld maakten er 4%
minder kinderen gebruik van deze opvangvorm. Het
aantal kinderen in de Peuteropvang daalde in 2018
weliswaar licht, maar daarentegen steeg het aantal
uren dat deze kinderen afnamen met 6.4%.
Door dit alles bedraagt de brutomarge in 2018 14.4
miljoen, ten opzichte van 12.4 miljoen in 2017.
Een stijging van 16%, waarmee Kinderwoud zich
onderscheidt van het gemiddelde groeicijfer van de
branche, dat door de ING geschat wordt op 7%.
Dankzij deze stijging in omzet, hebben we het jaar
2018 afgesloten met een positief resultaat van
€ 460.000. Afgezet tegen de begroting 2018, die
uitging van een gering resultaat van € 35.000 is dit
een mooie prestatie!
Daarnaast hebben we, net als in voorgaande jaren,
ook dit jaar behoorlijk geïnvesteerd om Kinderwoud
om te bouwen tot een toekomstbestendige
organisatie, waarover hieronder meer. Een
genormaliseerd resultaat over 2018 zou uitkomen
op € 715.000 positief. Kinderwoud is een gezonde
organisatie en goed in control. De financiële
gezondheid van Kinderwoud blijkt eveneens uit een
solvabiliteit van 65% (2017: 67%) en een current
ratio van 2.2 (2017: 2.2). Deze parameters liggen
ruimschoots boven de referentiewaarden van het
Waarborgfonds Kinderopvang.
In het jaar 2018 hebben we de eerste aanzetten
gezet om samen met gemeentes invulling te
geven aan het aangekondigde rijksbeleid om de
peuteropvang voor doelgroepkinderen te verruimen
naar 16 uur per week.
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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 2018 verder gebouwd op de stappen die we
al in 2017 in gang hadden gezet, conform onze
strategische doelstellingen. De tijdelijke inzet
van een zogenaamde “rainmaker” heeft goede
impulsen gegeven om te blijven innoveren, onder
andere met ons Expertisecentrum waar we het
afgelopen jaar ook onze eerste omzet in hebben
gerealiseerd (voornamelijk detachering van onze
medewerkers). Dit gaan we de komende jaren
verder uitbouwen (intern en extern). Het werken
aan bewustwording van onze meerwaarde in de
ontwikkeling van jonge kinderen hebben we in
2018 wederom een flinke impuls gegeven. Onder
de noemer van het project Brainwave werken we
aan de bewustwording bij onze medewerkers dat zij
de experts zijn op het gebied van de ontwikkeling
van het jonge kind en profileren we ons op deze
wijze naar de buitenwereld. Met trots kijken
wij terug op de bijeenkomst in Drachten met
ontwikkelpsycholoog Steven Pont en oud schaatser
Erben Wennemars, waar wij maar liefst 700 ouders
en personeelsleden mochten verwelkomen rond dit
thema.
Ook op het gebied van digitalisering hebben we
verdere 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. Hier
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wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt.
Met de afdeling P&O hebben we in 2018 de
keuze gemaakt om over te stappen op een ander
salaris en personeelssysteem, waarmee we in 2019
zoveel mogelijk processen op deze afdeling willen
digitaliseren.
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. Daarnaast voeren
we intensief overleg met de diverse scholenkoepels
over het vormgeven van integrale kindcentra. Op
diverse plaatsen zien we hier mooie ontwikkelingen
in, waarbij er intensiever wordt samengewerkt
dan ooit is gedaan. Een mooie ontwikkeling in het
belang van de kinderen.

Toekomstverwachting Kinderwoud
Op basis van de gerealiseerde groei in 2018 is
optimisme in de branche wel gerechtvaardigd.
De aantrekkende markt legt de branche geen
windeieren. De eerste cijfers over 2019 bevestigen
het beeld dat de markt blijft groeien. Toch menen
wij dat enige reserve nodig 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.
De instroom van de allerjongste kinderen tussen
0 en 2 jaar is afgelopen jaar verbeterd, toch komt

de bedrijfsvoering van juist deze instroom onder
druk te staan, vooral als gevolg van veranderde
wetgeving op het gebied van de leidster-kind ratio
voor baby’s. Voor de Buitenschoolse opvang zijn we
het meest optimistisch. De peuteropvang heeft zich
in 2018 gestabiliseerd, waarbij er voor de komende
jaren veel uitdagingen liggen om in samenwerking
met alle gemeenten invulling te geven aan nieuw
rijksbeleid. De gastouderopvang heeft zich lang
goed kunnen handhaven, maar vanaf 2017 zien
we een daling in het aantal koppelingen. Door de
aantrekkende arbeidsmarkt lijkt het moeilijk om
voldoende nieuwe gastouders te vinden.

Met al deze ontwikkelingen liggen er volop
uitdagingen in de branche. Kinderwoud heeft in
de afgelopen jaren bewezen zich op een adequate
manier te kunnen innoveren, 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!

Kinderwoud heeft voor 2019 een klein
positief resultaat begroot, conform de
rendementsdoelstelling van 3%. 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.
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.
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8. Personalia

Personalia per 31 december 2018
Managementteam

Stichtingsbestuur

• Vanessa Weewer, Directeur/bestuurder
• Marrie de Jonge, Manager Kinderopvang
• Marcel Poulisse, Financieel Controller
• Alma Dedic, Clustermanager
• Belinda Veen, Clustermanager
• Jenneke Koopman, Clustermanager
• Jitske de Boer, Clustermanager
• Marije Puite, Clustermanager
• Sandra de Vries, Clustermanager
• Simone Luchtmeijer, Clustermanager
• Frederika Couperus, Coördinator Gastouderbureau

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

Ondernemingsraad
• Hilda van der Schuit, voorzitter
• Linda Muizelaar, secretaris
• Lodien Samplonius
• Anita Cuperus
• Tjitske Hof van Zwol
• Trienke Zandstra
• Anja Wittermans
• Liesbeth Hofman-Bos
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Centrale Oudercommissie Kinderwoud
• Roy Mulder, voorzitter
• Eelco Zijnstra, secretaris
• Liesbeth Cuperus
• Marijke Hansma
• Bianca Buurma
• Lysanne Moll

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
• MTH accountants
• 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
• Edu-art
• 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 2018
Kinderdagverblijf
• ‘t Arendsnêst, v. Weerden Poelmanstraat 2C,
Hurdegaryp
• AZC Sneek, Jancko Douwmastraat 29, Sneek
• 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
• Noorderlicht, F. Domela Nieuwenhuisstraat 81,
Harlingen
• 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
• ‘t Wad, Midlumerlaan 13, Harlingen
• 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
42

• Duinterpen, Keizersmantel 1, Sneek
• De Einekoer, Gruttostraat 13, Heerenveen
• Ekke de Haanschool, Zegge 2, Heerenveen
• It Healtsje, Wolfsklauw 25, Jubbega
• Hummelhof, Kjellingen 18, Eastermar
• St. Jozefschool, van Dekemalaan 2, Heerenveen
• De Kameleon, Louw Doniastraat 1, Sneek
• Het Kompas, Jol 38, Heerenveen
• ’t Krobbenêst, van Cronenburgweg 1, Noardburgum
• Us Kubus, Barten 11, Heerenveen
• Het Kwetternest, Fockema Andreaelaan 92,
Beetsterzwaag
• Librije, Wabbe Wissestrjitte 15, Gorredijk
• Loevestein, Berend Wapstrastrjitte 3, Gorredijk
• Lyts Grut, Master Lubwei 2, Garyp
• De Lytse Bearkes, Molenweg 29, Nieuwehorne
• De Lytse Kompanjon, Ds. Veenweg 10A, De Knipe
• Middelstein, Fonteinstraat 1, Midlum
• Noorderlicht, F. Domela Nieuwenhuisstraat 81,
Harlingen
• De Petteflet, Bloemstraat 17A, 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, Frisiastate 23, 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
• 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
• Langezwaag, De Klamp 12, Langezwaag
• Librije, Wabbe Wissestrjitte 15, Gorredijk
• Loevestein, Berend Wapstrastrjitte 3, Gorredijk
• Mearkelân, van Haersmasingel 6, Oentsjerk
• Mijnheer Nilsson, Middelwyk 2, Drachten
• Noorderlicht, F. Domela Nieuwenhuisstraat 81,
Harlingen
• 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
• Sportief, Oranje Nassaulaan 21, Heerenveen

• Thomas, Louw Doniastraat 1, Sneek
• Tijnje, Master Roordawei 1a, Tijnje
• Het Vogelnest, Tureluurstraat 20, Heerenveen
• De Windbreker, Hugo de Grootstraat 2, Sneek
• ’t Wad, Midlumerlaan 13, Harlingen
• Het Zonnetje, Mr.C.P.M. Rommestraat 6, Sneek

F&F locatie
Kinderdagverblijf
• Tante Jansz, Tj. Nawijnstraat 2, Nij Beets
• Inky Pinky, Sélânswei 2, Raerd
Peuteropvang
• ’t Berneplakje, Buosterwijk 38, Lippenhuizen
• Kiek en Koe, 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

Hindeloopen

11

Nij Beets

10

Sneek

Gebouw Werkstate, Trambaan 1E, Heerenveen

Sumar

14

Raerd

Workum

Noardburgum

30

29

Drachten

18

Facilitair Bureau en Gastouderbureau

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

