
Jaarverslag 2017 1

Jaarverslag 
2017
Vakbekwaamheid naar een hoger niveau



Jaarverslag 2017 2 Jaarverslag 2017 3

Het jaar 2017 begon veelbelovend. De vraag naar kinderopvang 

zit in de lift door de economische groei, de hogere 

kinderopvangtoeslag en het aantrekken van de huizenmarkt. 

Onze opvanglocaties lopen weer vol; we kunnen weer werken met 

stabiele groepen kinderen en een grote groep vaste medewerkers. 

De tijd van onderbezetting en een noodzakelijke flexibele schil aan 

medewerkers, ligt achter ons. Dat schept vertrouwen, en met dat 

vertrouwen gingen we aan de slag met de voorbereidingen van drie 

ontwikkelingen die in 2018 van start zouden gaan: de harmonisatie 

van de peuterspeelzalen, de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK) en 

de voorbereiding en start van een intensieve training van al onze 

pedagogisch medewerkers en hun (adjunct)leidinggevenden op het 

gebied van pedagogische interactievaardigheden. 

De Wet IKK geeft ons aanknopingspunten om onze pedagogische 

kwaliteit verder aan te scherpen. Aan veel van de in de wet 

vastgelegde kwaliteitseisen voldoen wij al, maar er is ook een 

aantal nieuwe eisen waarop we ons moesten gaan voorbereiden. 

De training die wij zouden starten, is een beproefd middel om 

de pedagogische interactievaardigheden van onze medewerkers 

naar een hoger niveau te tillen én te borgen via coaching op de 

werkvloer. 

Het vertrouwen waarmee wij aan de slag gingen met de 

voorbereidingen van de nieuwe wetten en het uitbouwen van onze 

pedagogische kwaliteit, kreeg in de tweede maand van het jaar 

echter een klap. Een van onze medewerkers werd aangehouden op 

verdenking van het bezit van kinderporno op zijn privécomputer. 

Hoewel uit het politieonderzoek geen relatie met zijn werk bij de 

SKBNM is gebleken, wierp deze zaak een schaduw over waar wij voor 

staan: kinderen een veilige en vertrouwde opvangplek bieden.

Dankzij de betrokkenheid en inzet van al onze medewerkers zijn 

we uit die schaduw gekomen en hebben we met elan onze focus 

weer kunnen richten op het uitbreiden van onze vakbekwaamheid. 

In september zijn we gestart met de training pedagogische 

interactievaardigheden die al onze medewerkers zullen gaan 

volgen, en we zijn klaar voor de Wet IKK en de harmonisatie van 

de  peuterspeelzalen. Ook is er weer ruimte voor het opstarten van 

nieuwe vestigingen en het ontwikkelen van nieuwe concepten, zoals 

het Integrale Kindcentrum (IKC). De toekomst ziet er rooskleurig uit!

Ruth de Waal

Directeur SKBNM
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Opnieuw méér kinderen naar de opvang
In 2017 groeide landelijk het aantal kinderen dat naar de opvang 

ging voor het tweede achtereenvolgende jaar. Definitieve cijfers 

over 2017 zijn nog niet bekend, wel over 2016: zo’n 542.000 

ouders of verzorgers ontvingen in 2016 toeslag voor de opvang 

van in totaal 823.000 kinderen. Sinds de invoering van de Wet 

kinderopvang in 2005 lag het aantal toeslagontvangers niet zo 

hoog. [Bron: CBS]

Toenemende arbeidsparticipatie ouders
De netto arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen met kinderen 

is in 2016 en 2017 verder gestegen. De arbeidsparticipatie van 

Krapte op de arbeidsmarkt
Tegenover de grotere vraag naar kinderopvang staat dat de instroom 

bij pedagogische opleidingen is afgenomen. Tussen 2012 en 2014 

is de instroom in de opleiding pedagogisch werker kinderopvang 

niveau 3 gedaald met 39,9%. De vraag naar pedagogisch 

medewerkers is dus groter dan het aanbod. Dat stelt ons voor 

nieuwe uitdagingen, met name voor het werven van voldoende 

invallers.

Voorbereiding Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
De kinderopvang bereidt zich voor op een aantal verandering die 

per 1 januari 2018 van kracht zijn door de invoering van de wet 

IKK. Met deze wet wil de regering de kwaliteit van de kinderopvang 

verhogen en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van 

kinderen en pedagogisch medewerkers. Belangrijke eisen zijn 

bijvoorbeeld het twee (ipv drie) vaste gezichten principe voor 

baby’s tot 12 maanden, de drie-uurs-regeling, dat elk kind 

moeders met kinderen tot 11 jaar lag in november 2017 op 77,2%, 

en van vaders met kinderen tot 11 jaar op 93,9%.

In de Randstad brengen ouders hun kind de meeste uren naar de 

opvang. In Noord-Holland ligt het gemiddelde boven de 800 uur 

per jaar. Naardense ouders nemen landelijk gezien de meeste uren 

dagopvang af: 1.070 uur. In Bussum wordt gemiddeld 990 uur 

dagopvang afgenomen. In Muiden 890 uur. [Bron: CBS]

Meer kinderopvang locaties
Gedurende 2017 is het aantal dagopvang locaties landelijk 

toegenomen. Deze stijgende trend is onder meer te verklaren door 

de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderopvanglocaties. 

Het aantal locaties dat buitenschoolse opvang verzorgt, is ook 

gestegen. De daling van gastouderlocaties die al enkele jaren 

plaatsvindt, zet door. [Bron: DUO]

een mentor heeft, dat informatie over de ontwikkeling en het 

welbevinden van het kind (met toestemming van ouders) wordt 

overgedragen aan de basisschool en dat er een actueel veiligheid- 

en gezondheidsbeleid is. Wijzigingen in de beroepskracht-kind-ratio, 

hoeven pas per 1 januari 2019 te worden geïmplementeerd.

Voorbereiding Harmonisatie Peuterspeelzalen
De peuterspeelzalen gaan per 1 januari 2018 onder de wet 

kwaliteit kinderopvang vallen. De eisen die daarin gesteld worden, 

gaan ook gelden voor de peuterspeelzalen. Binnen de SKBNM 

heeft al jaren geleden een harmonisatie van het kwaliteitsbeleid 

plaatsgevonden: de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken 

op bijna alle gebieden volgens dezelfde uitgangspunten. Een 

grote verandering is dat de financiering van de peuterspeelzalen 

verandert. Tweeverdieners krijgen recht op kinderopvangtoeslag via 

de Belastingdienst, éénverdieners krijgen een inkomensafhankelijke 

subsidie via de gemeente. 

2017 in vogelvlucht

januari
1
Opening BSO Spiegelweide
25
Opening VSO Juliana Kwartelschool
25
Nationaal Voorleesontbijt op de 
KDV’s en peuterspeelzalen

 
Start pilotgroepen training Oog 
voor Interactie
9 
Promotieteam bij Spieringfestival, 
Muiden
16 
Promotieteam bij Bussum 
Cultureel

september

mei
8 
PSZ de Stappertjes trekken in 
nieuwe Spiegeltje pand
20
Promotieteam op de Jaarmarkt 
Keverdijk, Naarden
21
90 SKBNM kinderen rennen de 
Wallenloop Kidsrun
29
BSO en KDV ’t Spiegeltje 
starten in vernieuwde pand

april
8, 19  
EHBO workshops voor ouders
22 – 6 mei  
Meivakantieprogramma op de BSO

oktober

juli/augustus
22 – 3 sept 
Zomervakantieprogramma op 
de BSO

juni
1 
Warme maaltijd op de BSO voor 
avondvierdaagse lopers
29
Modderdag op KDV- en 
BSO-locaties

18 –26
Voorjaarsvakantieprogramma 
op de BSO

februari maart
8 
Kind & Koffie Late Night 
‘Relax Mama’

20
Workshop EHBO voor ouders 

21 – 29
Herfstvakantieprogramma 
op de BSO

1 
70 SKBNM kinderen doen mee aan 
de Tempoloop Kidsrun
5
BSO’s open tijdens staking 
basisonderwijs

december
9  
Promotieteam bij Winterfair, 
Muiderberg
19
SKBNM kerstmarkt voor 
medewerkers
23 
Kerstvakantieprogramma op de BSO

november
Muziek- en gitaarlessen voor 
pm-ers
9 
Kind & Koffie Late Night met 
Betsy van der Grift
14 
Start van Boekstart bij 
peuterspeelzaal Pinkelotje

   Landelijke trends en 
  ontwikkelingen
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en spannende speurtochten. Bij de wat oudere kinderen waren de 

zeillessen in de zomer, de bezoeken aan de klimhal en de uitstapjes 

naar musea populair.

2017 begon met de opening van onze negentiende BSO-locatie: BSO 

Spiegelweide, gevestigd in het clubhuis van voetbalvereniging BFC 

in Bussum. 

 Om ouders te ontzorgen, brengen wij kinderen 

op hun BSO-dag gratis naar hun muziek- of zwemles of 

sporttraining. In 2017 maakten bijna 700 kinderen gebruik 

van deze service. 

Tieners vanaf 10,5 jaar tot 16 jaar gaan naar Tiens, waar alles is 

ingericht op de tienerdoelgroep. Het streven van tieners naar meer 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid is hierbij ons uitgangspunt. 

De tienerwerkers begeleiden hen hierin door enerzijds een betrokken 

relatie met hen op te bouwen en hen anderzijds meer keuzevrijheid 

te geven binnen en ook buiten het tienercentrum. In overleg met 

de ouders en de tiener zelf worden hier afspraken over gemaakt. De 

tieners worden zo ‘spelenderwijs’ voorbereid op de overgang naar de 

middelbare school. De interesse voor Tiens is groot.

Naast het toch al brede en gevarieerde activiteitenaanbod, 

organiseerde Tiens in 2017 een aantal bijzondere evenementen: het 

spel Wie is de Mol van Tiens en een groots Lasergame toernooi. 

 Een aantal van onze pedagogisch medewerkers is 

getraind als opvoedcoach volgens de methode Triple P. Zij 

staan klaar om met ouders en met collega pm-ers mee te 

denken bij opvoedvragen.   

Op onze kinderdagverblijven vangen wij kinderen vanaf drie 

maanden tot vier jaar op in vaste groepen, in een vaste ruimte en 

met een klein aantal vaste pedagogisch medewerkers. Welbevinden 

en kindontwikkeling staan bij ons centraal. We werken daarvoor 

met een door onze eigen pedagogen ontwikkelde methode: Spelen 

Ontdekken Leren. Deze methode combineren we met de inzichten 

van pedagoge Emmi Pikler. Conform haar gedachtegoed geven 

wij de kinderen volop de ruimte om te bewegen en te spelen met 

stimulerend spelmateriaal. Ook de methode Uk & Puk, gericht op de 

stimulering van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden, passen we 

toe.

In 2017 had de SKBNM zes kinderdagverblijflocaties. In mei startte 

de zevende locatie: kinderdagverblijf ’t Spiegeltje, bestaande uit 

één groep van 12 kinderen tussen de 0 en 4 jaar.

 Op het kinderdagverblijf krijgen alle kinderen 

dagelijks een warme, biologische lunchmaaltijd.

Wij verzorgen de buitenschoolse opvang voor leerlingen van alle 

basisscholen in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. We 

halen de kinderen uit school en vangen ze op tot 18.30 uur. Op 

de BSO hebben zij hun eigen groep en eigen ruimte waar ze de 

middag starten met de vertrouwde, vaste medewerkers. Vervolgens 

kunnen de kinderen kiezen uit verschillende ontwikkelingsgerichte 

activiteiten of voor eigen spel met vrienden. Gewoon kletsen, lezen 

of even niets doen kan natuurlijk ook. Op onze vier Sport BSO’s 

besteden wij extra veel aandacht aan sport en spel.

In schoolvakanties organiseren de pedagogisch medewerkers een 

dagvullend programma met afwisselende activiteiten en veel 

uitstapjes, afgestemd op de leeftijd en interesses van de kinderen 

in de groep. Populair bij de jonge kinderen zijn de pyjama dag 

  Kinderdagverblijven

    Tienercentrum Tiens

Bussum

 

10

1
2

3
4

5

6

8

7
9

11

12

14

15

16

18

21

22
23 24

33

25

31

32

29

Muiderberg

Naarden

Muiden

34

35

36

37

 

28

13

17

30

20
19

27

26

Onze kinderopvang

 

2017 2016

Uurtarief € 7,23 € 6,99

Capaciteit
(per 31/12)

354 
kindplaatsen

342 
kindplaatsen

Bezetting 73,43% 71,4%

KINDERDAGVERBLIJVEN  

2017 2016

Uurtarief € 5,58 (wo, vrij)
€ 7,31 (ma, di, do)

€ 5,47 (wo, vrij) 
€ 7,17 (ma, di, do)

Capaciteit 
(per 31/12)

890 
kindplaatsen

870
kindplaatsen

Bezetting 67,34% 67%

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 

2017 2016

Uurtarief € 4,41 (wo)
€ 5,92 (ma, di, do, vrij)
€ 5,10 Tiens middelbaar

€ 4,28 (wo)
€ 5,75 (ma, di, do, vrij)
€ 4,95 Tiens middelbaar

Capaciteit 
(per 31/12)

90
kindplaatsen

90
kindplaatsen

Bezetting 60,36% 64%

TIENS

 

2017 2016

Capaciteit 
(per 31/12)

987
kindplaatsen

1020 
kindplaatsen 

Bezetting 87,94% 88,9%

PEUTERSPEELZALEN

BSO de Kwartel

PSZ de Rakkertjes

KDV & BSO Michaël

Peuterhof Windekind

PSZ de Regenboog

BSO de Talamander

PSZ de Bolderwagen

PSZ Dol-fijn

Sport BSO de Kuil

KDV Bommelburcht

BSO ’t Honk

KDV & BSO ’t Mouwtje

PSZ de Wipperoen

BSO Dynamo

PSZ Ukkepuk

BSO Ravelijn Godelinde

PSZ Peuterlinde

BSO Ravelijn Kinderrijk

BSO Ravelijn HC Naarden

 

Sport BSO het Clubhuis

Sport BSO de Zandzee

Tiens

PSZ de Toverspiegel

BSO Spiegelbeeld

BSO ’t Spiegeltje

BSO Spiegelweide

PSZ de Stappertjes

KDV de Woelwaters

BSO de Toverhoed

KDV & BSO de Meerpaal

PSZ Pinkelotje

PSZ ’t Speelhofje

PSZ Wollewietje

KDV & BSO Villa Zeezicht

PSZ de Krullevaar

PSZ ’t Kwetternest

BSO de Spetters 
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Op de peuterspeelzaal spelen kinderen tussen de twee en vier jaar 

enkele ochtenden per week onder begeleiding van onze pedagogisch 

medewerkers. Zij laten de peuters al spelend ontdekken en leren. 

De pedagogisch medewerkers plannen ontwikkelingsgerichte 

activiteiten met de peuters en laten ze volop vrij spelen in de 

gevarieerde speelhoeken en buiten. De peuterspeelzalen maakten 

in 2017 ook uitstapjes met de groep naar de kinderboerderij, de 

speeltuin, de bibliotheek en/of het bos.

Op een aantal peuterspeelzalen werken we met het 

stimuleringsprogramma Uk & Puk, voor Voor- en Vroegschoolse 

educatie (VVE). In 2016 zijn de basisvoorwaarden die de educatieve 

kwaliteit van VVE borgen, aangescherpt en zijn de pm-ers van de 

VVE-peuterspeelzalen gestart met een bijscholing Werken met Uk & 

Puk. In mei 2017 is deze afgerond; alle pm-ers hebben een Bewijs 

van Deelname ontvangen en werken volgens de laatste inzichten 

over ontwikkelingsstimulering en opbrengstgericht werken. 

  Een aantal peuterspeelzalen werkt met ‘Boekstart 

in de Kinderopvang’. De pm-ers worden opgeleid tot voor-

leescoördinator en maken een voorleesplan om voorlezen te 

stimuleren. In 2017 startten peuterspeelzalen Peuterlinde, 

Pinkelotje, ’t Speelhofje en Wollewietje met Boekstart.

Samen met Bink Kinderopvang uit Hilversum bieden wij met Kind 

aan huis de mogelijkheid van professionele opvang aan huis. Kind 

aan huis bemiddelt tussen gezinnen en goed opgeleide, ervaren pm-

ers. In 2017 verzorgde Kind aan huis voor twintig gezinnen opvang 

aan huis. De vraag naar opvang aan huis was in 2017 groter dan 

het aanbod van pedagogisch medewerkers. Door online campagne 

te voeren, op banenmarkten te staan en combinaties te maken met 

    Peuterspeelzalen

    Kind aan huis

werken op de groep bij Bink en de SKBNM, bereiken we nieuwe 

medewerkers. Pedagogisch medewerkers vinden het werken bij 

gezinnen prettig. Ze voelen zich erg gewaardeerd als medeopvoeder 

en genieten van de één op één aandacht voor de kinderen. De Kind 

aan huis-medewerkers worden gecoacht door de manager Kind aan 

huis en worden geschoold door Bink en de SKBNM.

Op een groot aantal scholen in de regio verzorgen pedagogisch 

medewerkers van de SKBNM de tussenschoolse opvang tijdens de 

middagpauze. Meer dan 2000 kinderen maken gebruik van onze TSO. 

Tijdens de TSO krijgen zij de gelegenheid om onder begeleiding te 

lunchen, uit te rusten en te spelen. De TSO medewerkers stemmen 

het programma af op de schooldag en bieden een goed evenwicht 

tussen actie en rust.

    Tussenschoolse opvang

De SKBNM 
volgens ouders

Het jaar 2017 was een bewogen jaar voor de Centrale Ouderraad. 

Het begon met de aanhouding van een pedagogisch medewerker 

van de SKBNM. De SKBNM heeft de COR daar vanaf het begin goed 

over geïnformeerd en nauw bij betrokken. De COR heeft een actieve 

rol kunnen spelen in onder meer de communicatie naar de ouders/

verzorgers en heeft kritisch meegekeken naar de aanscherpingen 

van het beleid. Dat heeft er mede toe geleid dat het digitale 

kwaliteitsregistratiesysteem Q-base aangeschaft en in gebruik 

genomen is. Q-base is een tool waarin ouders/verzorgers zo ongeveer 

alles wat ze willen zeggen, kwijt kunnen, van klachten tot en met 

complimenten. Er is tevens een klachtencoördinator aangesteld die 

het systeem centraal beheert, zodat eventuele samenhang tussen 

patronen op verschillende locaties, opgemerkt kan worden. De 

COR is ook betrokken geweest bij de aanstelling van een externe 

vertrouwenspersoon. 

Er was, gelukkig, meer om ons mee bezig te houden in 2017. De 

inwerkingtreding van de Wet IKK stond voor de deur. De SKBNM 

heeft de COR daar al in een vroeg stadium in betrokken. In de 

vergaderingen zijn we steeds bijgepraat over de ontwikkelingen en de 

benodigde aanpassingen. Omdat de pedagogische werkwijze die de 

SKBNM heeft, nu deels vervat is in de Wet IKK, verandert er voor de 

SKBNM minder dan voor andere kinderopvanginstellingen. We liepen 

voor op de rest. Een compliment voor de SKBNM dus!  

Uit de financiële commissie vergaderingen van de COR bleek dat de 

SKBNM financieel gezond is, voorzichtig omgaat met de inkomsten en 

een scherp tarief in de markt weet te zetten. 

Wel hebben we gemerkt dat het steeds lastiger lijkt om ouders actief 

te krijgen om deel te nemen in de oudercommissies. Daarom aan 

iedere ouder die dit leest: word lid van de oudercommissie en laat 

je horen. Alleen op die manier kunnen we belangen van de ouders/

verzorgers én van onze kinderen goed en actief blijven behartigen. 

Dietrich Loos

Voorzitter Centrale Ouderraad kinderopvang

Het was een relatief roerig jaar met grote transities en zaken. Met 

name de harmonisatie van de peuterspeelzalen en het juridisch 

proces van een ex-medewerker waren leidende thema’s in de 

vergaderingen van de Centrale Ouderraad peuterspeelzalen. De 

SKBNM heeft ten aanzien van het eerste thema, de harmonisatie, 

in de ogen van de COR zeer terecht ervoor gekozen om de unieke 

smaak van het peuterspeelzaalwerk zo veel mogelijk te behouden. 

Ten aanzien van het tweede thema is er zeer adequaat gereageerd 

met zinnige aanpassingen in het klachtenbeleid en haar inbedding. 

Het overleg en de discussie tussen de COR en de dagelijkse leiding 

was, inzake beide thema’s, immer constructief. 

Op reglementair niveau was er ook een verandering. Al ruim voor de 

aanpassingen in het COR reglement is er, na overleg, een systeem 

ingevoerd met een voorzitter ondersteund door een vicevoorzitter. 

Bij vertrek van de voorzitter neemt de vicevoorzitter diens functie 

over en wordt er een nieuwe vicevoorzitter gekozen. Daarmee 

is de continuïteit, in zowel voorzitterschap als dossierkennis, 

gewaarborgd.

De grote uitdaging van de komende jaren zal zijn om, post-

harmonisatie, op een heldere manier de pedagogische uniciteit van 

de peuterspeelzaal ten opzichte van het kinderdagverblijf te blijven 

uitdragen naar de ouders en verzorgers. De COR peuterspeelzalen zal 

zich daar onvermoeid voor blijven inzetten. We zien de toekomst 

van het peuterspeelzaalwerk met vertrouwen tegemoet.

Carel F.W. Peeters

Voorzitter Centrale Ouderraad peuterspeelzalen

  “De SKBNM betrekt ons 
actief bij belangrijke 
zaken”

  “Overleg tussen de COR 
en management is 
constructief”
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Vakbekwaamheid naar 
een hoger niveau

Onze kwalitatieve, pedagogische basis is sterk. Nieuwe medewerkers 

worden getraind in onze eigen pedagogische werkmethode en door 

middel van werkbesprekingen en team vergaderingen, houden onze 

leidinggevenden een vinger aan de pols. 2017 stond in het teken 

van een verdere kwaliteitsslag:  door middel van de training ‘Oog 

voor interactie’ tillen we de vakbekwaamheid van onze medewerkers 

naar een hoger niveau. 

De manier waarop de pedagogisch medewerkers met de kinderen 

omgaan, bepaalt in hoge mate of kinderen zich prettig en gezien 

voelen in de groep, of ze hun eigen keuzes volgen en vol initiatief 

aan de slag gaan, en of ze lekker en betrokken spelen, alleen of 

met andere kinderen. De pedagogisch medewerker maakt voor ieder 

kind die leuke en leerzame opvangomgeving. De training ‘Oog voor 

interactie’ zoomt in op de interactievaardigheden en de taal die de 

pm-er gebruikt voor het creëren van de beste opvangomgeving. Zijn 

of haar handelen wordt sterker gemaakt door de drie leerlijnen van 

de training:

•  Interactievaardigheden

Pedagogisch medewerkers leren het belang van de zes 

interactievaardigheden kennen voor een werkwijze die ‘kindvolgend’ 

is. Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan 

de hand van zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

•  Taalvaardigheid

Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact 

met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en 

leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de 

bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.

•  Reflectie en leren van en met elkaar

Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan 

over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen. 

Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen in 

reflectie op zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Als eerste volgden onze adjuncten en leidinggevenden de training 

Oog voor interactie. In september startten de eerste 28 pm-ers van 

het kinderdagverblijf en de BSO. In een periode van ongeveer drie 

jaar zullen al onze pedagogisch medewerkers de training volgen. 

In september 2017 startte een zeer gemotiveerde groep die 

leergierig aan de slag ging met Oog voor interactie. Aan het begin 

van de training vonden sommige pm-ers het nog lastig om zichzelf 

terug te zien op beeld. Maar al snel was dat geen probleem meer; 

ze leerden verder te kijken dan hun uiterlijk en zagen dat het om 

hun vaardigheden ging. “Ik zie op beeld opeens zoveel dingen die 

ik mis in de dagelijkse praktijk”, merkte één pm-er op. “Hierdoor 

worden intenties van kinderen mij plotseling duidelijk, waardoor ik 

ze begrijp en er beter op kan inspelen.” 

Het is onmogelijk om alles te zien wat er op een groep gebeurt. 

Bovendien is het soms zelfs prettig voor kinderen om niet altijd 

direct gezien te worden, omdat ze daardoor ruimte krijgen die ze 

nodig hebben om dingen uit te proberen en te oefenen. Waar het 

in de basis om gaat, is dat kinderen zoveel mogelijk emotioneel 

worden gezien. De pm-ers uit de pilot groep waren blij verrast om 

te ontdekken dat ze dit al behoorlijk goed doen.

Oog voor interactie geeft iedere deelnemer de kans om zijn of haar 

pedagogisch handelen te ontwikkelen. Het gaat om persoonlijke 

groei waarbij je jezelf blijft uitdagen met nieuwe leerdoelen. Ook 

als je de training hebt afgerond. OVI maakt pm-ers bewust bekwaam 

en nodigt uit om deze bekwaamheid en bewustwording te blijven 

uitbreiden.

Myrthe Maathuis

Trainer Oog voor interactie

Eerlijk gezegd begon ik wat sceptisch met de training. Wat houdt 

‘Oog voor interactie’ precies in? Ik werk al zo lang met kinderen, 

wat kan ik nog leren? Maar wat bleek, elke training leerde ik wat 

nieuws. Ik leerde anders naar de kinderen te kijken, gerichte 

vragen te stellen, zodat het kind zelf gaat nadenken en niet 

alles voorgekauwd krijgt. Ook leerde ik te benoemen wat je aan 

een kind ziet, en zo merkte ik dat kleine dingen of activiteiten 

vaak al voldoende zijn om kinderen uit te dagen. Er zíjn voor 

de kinderen en meespelen of gewoon observeren. Lekker met ze 

kletsen over van alles en nog wat, dus ook dingen vertellen die jij 

als pm-er meemaakt, zo creëer je een band met de kinderen. Maar 

ook structuur bieden, samen afspraken maken en kinderen laten 

meedenken/beslissen wat we kunnen gaan doen. Al met al vond ik 

het een zeer leuke cursus met een leuke groep pm-ers, waarbij alles 

gezegd kon worden, zonder dat je je ergens voor hoeft te schamen.

Ingrid van Maare

pm-er BSO Ravelijn

  “OVI maakt pm-ers 
bewust bekwaam” 

  “Ik leerde anders naar de 
kinderen te kijken”
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 Onze 
organisatie

Elk jaar maakt de Stuurgroep Kwaliteit een werkplan waarin de 

kwaliteitsdoelen zijn uitgewerkt. Voor 2017 lag de focus op de 

kennis bij medewerkers van het kwaliteitssysteem. Dit doel werd 

geëvalueerd aan de hand van een aantal concrete vragen: is het 

werken volgens het kwaliteitssysteem voldoende geborgd? Worden 

functioneringsgesprekken ingepland en uitgevoerd? Worden 

oudergesprekken ingepland en uitgevoerd? Is de BKR kloppend 

en wordt er actie ondernomen wanneer dit niet het geval is? 

Zijn de beleidsstukken Wet Big, Meldcode kindermishandeling, 

Protocol ongewenst gedrag en RIE sociale veiligheid voldoende 

bekend bij medewerkers? De Stuurgroep Kwaliteit evalueert in de 

directeurenbeoordeling in juli 2018 of de doelen zijn behaald; er is 

geen aanleiding tot zorgen. 

Pedagogische kwaliteit
Het is de taak van de Stuurgroep Kwaliteit om te controleren of de 

beloofde pedagogische kwaliteit ook daadwerkelijk wordt geleverd 

en is geborgd. Dit doet zij elk jaar door een toetsing aan de hand 

van kritische prestatie indicatoren (KPI). Wij investeren in de 

pedagogische kennis en interactievaardigheden van de medewerkers, 

in veilig en pedagogisch verantwoord ingerichte binnen- en 

buitenruimten en in een doordacht spel- en activiteitenaanbod, 

vastgelegd in de SOL-werkmethode. De kennis en toepassing van 

de SOL-methodiek door de pm-ers, (adjunct)leidinggevenden en 

managers is in 2017 opnieuw geaudit. Daarnaast constateert 

de stuurgroep dat tijdens de groot-teamvergaderingen telkens 

een pedagogisch thema centraal heeft gestaan, dat alle nieuwe 

pedagogisch medewerkers ingewerkt zijn in onze pedagogische 

werkwijze en dat de pedagogisch medewerkers via Video Interactie 

Begeleiding uitgebreid feedback op hun interactievaardigheden 

hebben gekregen.

GGD inspecties
De GGD voert in opdracht van de gemeente regelmatig inspecties 

uit om te controleren of de SKBNM aan de kwaliteitseisen van de Wet 

Kinderopvang voldoet. In 2017 zijn alle locaties geïnspecteerd. 32  

locaties voldeden, tien locaties voldeden op het moment van inspectie 

niet aan een van de kwaliteitseisen op het gebied van accommodatie en 

inrichting, klachtenprocedure, personeel of ouderrecht. Bij vier locaties 

heeft een nader onderzoek plaatsgevonden waarna ze alsnog goed zijn 

bevonden. Bij de overige locaties heeft nog geen nader onderzoek plaats 

gevonden.

HKZ/ISO 9001 certificering
Sinds 1999 wordt de SKBNM ge-audit op basis van de normen van 

het HKZ, Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie de zaken intern goed 

op orde heeft; de klant principieel centraal stelt; doet wat ze zegt; 

betrouwbare resultaten kan presenteren en voortdurend werkt aan het 

verbeteren van de zorg- en dienstverlening. 

De eindconclusie van de in 2017 uitgevoerde HKZ audit luidt: 

Het kwaliteitsmanagementsysteem van de SKBNM voldoet aan de norm, is 

geschikt voor implementatie van wet- en regelgeving en contractuele eisen, 

en is effectief in de realisatie van de organisatiedoelen. Het audit team 

geeft een positief certificatie advies.

Interne kindzorgstructuur
De SKBNM heeft een eigen zorgcoördinator die samen met een team van 

interne opvoedcoaches en aandachtsfunctionarissen de zorgkinderen, 

kinderen met opvoed en/of ontwikkelingsproblemen, signaleert, 

monitort en indien nodig, ouders naar de hulpverlening begeleidt. Ook 

heeft zij goed contact met de consultatiebureaus, Jeugd en Gezin, 

bureau Jeugdzorg en Veilig Thuis. 

De opvoedcoaches kunnen door ouders en pedagogisch 

medewerkers worden ingeschakeld bij lichte opvoedvragen. De 

aandachtsfunctionarissen worden ingeschakeld in het geval van 

vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing en -misbruik. Zij 

behandelen de meldingen conform de Meldcode Kindermishandeling 

en Huiselijk geweld. In alle gevallen worden de ouders op de hoogte 

gesteld. In 2017 is de zorgcoördinator 105 keer ingezet. 17 keer heeft 

zij een melding doorgezet naar de aandachtsfunctionarissen. Veilig Thuis 

peuterspeelzalen en de wijzigingen in de financiering die daarmee 

te maken heeft, een belangrijke zaak.

Financiële administratie
In 2017 heeft de financiële administratie een mooie stap gemaakt 

in de digitalisering van mutatiestromen in de personeels- en 

salarisadministratie. Declaraties en mutaties komen automatisch 

digitaal terecht bij de verantwoordelijke leidinggevende. Zij keurt 

deze goed en vervolgens worden ze verwerkt in de personeels-en 

salarisadministratie. De inrichting van de systemen is een complex 

proces, maar nu iedereen juist geautoriseerd is, geeft deze nieuwe 

werkwijze een structurele verbetering in de administratie.

Marketing & communicatie
Marketing & communicatie heeft in 2017 een compleet vernieuwde 

website opgeleverd. De huisstijl van de SKBNM is daarmee opgefrist, 

wat ook terug te zien is in een nieuwe lijn promotieflyers. Naast de 

flyers die beknopte informatie geven over de verschillende soorten 

opvang, zijn er 2 brochures gemaakt voor specifieke doelgroepen: 

de brochure Kindje op komst voor zwangeren, die wordt verspreid 

via de verloskundigen, en de brochure Verhuizen met kinderen, die 

wordt verspreid via een aantal makelaars. Ook op social media heeft 

de SKBNM haar aanwezigheid uitgebreid. We hebben een Facebook 

pagina, een Instagram en LinkedIn account en een YouTube kanaal.

Tenslotte zijn we ook offline goed zichtbaar: het promotieteam van 

de SKBNM was op de grote evenementen in de regio aanwezig met 

leuke activiteiten voor kinderen.

is in al deze gevallen ingezet voor advies en er is één melding 

gedaan bij deze instantie. Er is 40 keer een beroep gedaan op de 

opvoedcoaches, door zowel ouders als pedagogisch medewerkers. 

De overige 48 keer dat de zorgcoördinator is ingezet ging het om 

uiteenlopende zorgen waarbij zij passende hulp heeft gezocht voor 

zowel ouders als pedagogisch medewerkers.

Registratie en analyses
Om (bijna) ongelukken te voorkómen, registreren en analyseren wij 

ze. In 2017 waren er voornamelijk val incidenten. Bij het grootste 

gedeelte van de geregistreerde ongelukken was er sprake van pech. 

Twee incidenten waren ernstiger: er is een kind uit bed gevallen en 

er was een incident met een spijlenhek bij het buitenterrein van 

een locatie. Op deze gevallen is direct actie ondernomen. In zestien 

gevallen waren er (kleine) aanpassingen nodig om een ongeluk 

in de toekomst te voorkomen, en zijn de bestaande afspraken 

aangescherpt. 

Op het Service bureau werken de medewerkers van planning, 

de financiële administratie, personeelszaken (lees meer op pag. 

16-17), marketing & communicatie, de activiteitencoördinator, 

de medewerker facilitaire zaken en het management team aan de 

ondersteuning van het primaire proces. 

Planning & plaatsing
Het versturen van overeenkomsten aan ouders is in 2017 

gedigitaliseerd door het in gebruik nemen van het digitale 

handtekeningen programma Stiply. Dit bespaart zowel de ouders als 

de afdeling planning kosten en tijd. 

Ook is planning bezig geweest met de oriëntatie op een nieuw 

softwarepakket voor de planning en plaatsing. Het huidige pakket 

wordt niet meer verder ontwikkeld. Samen met de financiële 

administratie worden de mogelijkheden verkend. Voor de planner 

van de peuterspeelzalen was de aankomende harmonisatie van de 

  Kwaliteit primaire proces

  Service bureau
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Begin februari 2017 bereikte ons het nieuws dat een van de 

medewerkers van de SKBNM was aangehouden op verdenking 

van het bezit van kinderpornografisch beeldmateriaal op privé 

gegevensdragers en online opslagdienst. Na zijn bekentenis is de 

medewerker direct ontslagen. Hij werkte als invaller voornamelijk 

op groepen bij kindercentrum ’t Mouwtje en incidenteel op andere 

locaties. Uit het politieonderzoek bleek geen relatie tussen de 

beelden en het werk bij de SKBNM. Ondanks dat er geen aanwijzingen 

bestonden dat er op onze locaties strafbare feiten zijn gepleegd, 

besloten wij in overleg met de gemeente, de politie en het 

Openbaar Ministerie op 14 februari een bijeenkomst te houden om 

alle medewerkers van de SKBNM en de ouders van kindercentrum 

’t Mouwtje in te lichten over de aanhouding. Tijdens die avond 

bleek dat er geen sluitend antwoord gegeven kon worden op vragen 

van ouders, aangezien het politie onderzoek nog gaande was. Dit 

resulteerde in onrust bij ouders en veel persaandacht voor de zaak.

Transparante communicatie
Na deze bijeenkomst heeft de GGD, op verzoek van de SKBNM, 

een speciale telefoonlijn opengesteld waar ouders terecht konden 

met vragen, zorgen en meldingen. Indien er toch sprake van 

grensoverschrijdend gedrag zou zijn geweest, zonder dat dit bij de 

SKBNM bekend was, wilden wij ouders en personeel via deze weg 

alsnog de gelegenheid geven een melding te doen. De lijn is tot 6 

maart in gebruik geweest. 

Wij hebben medewerkers en ouders toegezegd hen te informeren 

wanneer er meer bekend zou zijn omtrent de zaak. Enkele dagen na 

de bijeenkomst, hebben wij het rooster van de afgelopen vijf jaar 

van de ex-medewerker openbaar gemaakt. Dit op verzoek van ouders. 

Verder hebben wij ouders consequent op de hoogte gehouden van 

elke stap in het juridisch proces. De behandeling door de rechtbank is 

nog niet afgesloten.

Aanscherping kwaliteitsbeleid
De aanhouding van de ex-medewerker en de schok die dit teweeg 

bracht, heeft er toe geleid dat we direct een intern onderzoek zijn 

gestart, waarbij we onze werkwijze en protocollen onder de loep 

hebben genomen. In overleg met de Centrale Ouderraad hebben we 

besloten ons kwaliteitsbeleid waar mogelijk aan te scherpen.

• 4-ogen-principe geëvalueerd en aangescherpt

In april hebben we samen met de oudercommissies per locatie de 

toepassing van het 4-ogen-principe geëvalueerd en waar mogelijk 

aangescherpt met extra maatregelen. Zo wordt op kleinere vestigingen 

niet meer door één maar door twee pm-ers geopend en gesloten. 

Medewerkers 

Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we wel stellen dat het 

een heftig jaar is geweest voor ons allemaal. De aanhouding van 

een ex-collega heeft er bij vele medewerkers ingehakt. Ondanks 

alles hebben we de handen inéén geslagen, we stonden letterlijk 

samen sterk! Ook in de OR vergaderingen was deze zaak het meest 

besproken onderwerp van 2017. We hebben een aantal protocollen 

onder de loep genomen, waaronder het vier-ogen-principe en de 

klachtenprocedure. De belangrijkste veranderingen die hieruit zijn 

voortgekomen, is dat het vier-ogen-principe zelfs strenger wordt 

nageleefd dan is voorgeschreven en dat het klachtenbeleid is 

gedigitaliseerd.

We hebben ons verder weer ingezet om de belangen van alle 

SKBNM medewerkers te behartigen en hebben een aantal successen 

geboekt:

• er is meer tijd vrijgemaakt voor stagebegeleiders;

•  er is afgesproken dat vacatures altijd eerst intern worden 

gedeeld voordat ze extern gepubliceerd worden. Iedereen 

krijgt dus de kans te solliciteren op de functies de vrij 

komen binnen de SKBNM; 

•  we hebben advies gegeven over de vraagstelling in het 

Medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO);

•  we zijn niet akkoord gegaan met het voorstel om meer 

verplichte uren tijdens vakantie- en/of studiedagen op te  

nemen omdat wij vinden dat we al genoeg verplichte uren 

moeten opnemen;

• we hebben gepleit voor een werkinstructie voor het uren  

 invullen voor invallers; 

•  we hebben de werkdrukbeleving op de agenda gezet. Daarbij 

is er goed gekeken naar de werkdruk door ruildagen in 

vakantieperiodes en is de automatische goedkeuring ingevoerd. 

  “Successen geboekt 
en geprofessionaliseerd”

Ambities van de OR

In 2017 hebben we hard gewerkt aan de professionalisering van de 

OR om zo in de toekomst nog meer voor de medewerkers te kunnen 

betekenen. Een van de eerste stappen die we hebben gezet is het 

verdelen van taken en verantwoordelijkheden over de OR leden.

De verdeling ziet er als volgt uit: 

•  Amarins (’t Mouwtje): Voorzitter, lid werkdrukcommissie

• Wendy (Dynamo): Voorzitter, lid werkdrukcommissie

• Daniëlle (de Talamander): Notulist

• Heidi (’t Mouwtje): Lid ARBO commissie

• Monique (Spiegelweide): Lid ARBO commissie

• Helene (de Toverhoed): Beheerder jaarplanning en actiepunten

• Nurhan (Ravelijn): PR, penningmeester

• Petra (Service bureau): Lid peuterspeelzaalcommissie

• Jolanda (Meerpaal): PR, lid peuterspeelzaalcommissie

Ook werken we aan onze professionaliteit door het bijwonen van 

Vakbondsdagen en de informatiedagen van Kindwijzer, hier halen we 

veel kennis en informatie, maar ook tips en ideeën vandaan. 

Wat gaat 2018 ons brengen?

In 2018 gaan we aan de slag met de selectie van een 

nieuwe ARBO dienst. We gaan de resultaten van het 

medewerkerstevredenheidonderzoek analyseren, dat in 2017 is 

gedaan, en op basis daarvan verbetervoorstellen indienen. We gaan 

kennismaken met de nieuwe externe vertrouwenspersoon en we 

blijven ons ook in 2018 inzetten om de werkdruk te verlagen voor 

collega’s. Daarbij zal de transitie van de peuterspeelzaal cao onze 

aandacht vragen, net als de implementatie van de wet Innovatie en 

Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Op de agenda staat ten slotte ook de 

evaluatie van het voedingsbeleid.

Kortom: genoeg te doen, we kijken uit naar een mooi jaar! 

Ondernemingsraad SKBNM

• Inzet van invallers transparanter

Mede vanuit de COR kwam het verzoek de werkwijze ten aanzien van de 

inzet van invallers aan te scherpen. Wij maken zoveel mogelijk gebruik 

van vaste invallers. Wanneer er een invaller wordt ingezet, informeren 

wij ouders via het ouderportaal.

• Digitalisering klachten- en opmerkingenregistratie

De SKBNM werkte tot 2017 met een klachtenprocedure waarin 

waarborgen zijn opgenomen voor een goede afhandeling van een klacht. 

Om het nog laagdrempeliger en eenduidiger te maken om een kritische 

opmerking of klacht te kunnen indienen, hebben wij de klachten- 

en opmerkingenregistratie gedigitaliseerd. De digitale meldingen 

komen centraal binnen bij de coördinator kwaliteitsregistratie die de 

afhandeling bewaakt en de noodzakelijke registraties uitvoert. 

• Onafhankelijke vertrouwenspersoon voor ouders en medewerkers

Naast de interne vertrouwenspersoon waarbij medewerkers met 

klachten over ongewenst gedrag terecht kunnen, is er in 2017 ook een 

onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen aangesteld. Eén voor 

ouders en één voor het personeel. 

• Strikte selectie en gedragscode blijft van kracht

Het was en blijft zo dat iedereen die bij de SKBNM aan de slag gaat, 

moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij trekken 

altijd referenties na bij vorige werkgevers. Eenmaal in dienst, dienen alle 

medewerkers zich te houden aan de gedragscode van de SKBNM.

Impact van de zaak
De aanhouding van de ex-medewerker en de onrust die daaruit 

voortkwam, had een grote impact op zowel medewerkers als ouders. 

De vele medewerkers die jarenlang hebben samengewerkt met de 

ex-medewerker, waren geschokt. Zij toonden hun veerkracht en 

saamhorigheid, een top prestatie waardoor de opvang onveranderd bleef 

door ‘draaien’. Ouders hadden vele vragen en bij enkele ouders bleek het 

lastig de onrust weg te nemen. Bij twee gezinnen leidde de aanhouding 

tot opzegging van de opvang. Daar tegenover stonden de vele 

steunbetuigingen die wij via mail en op de locaties mochten ontvangen 

van ouders en oud-ouders. 

    Aanhouding medewerker
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SKBNM kerstmarkt
Op dinsdag 19 december waren alle medewerkers uitgenodigd voor 

de SKBNM ‘kerstmarkt’ bij ‘t Mouwtje. Met een bekertje warme 

chocomel of gluhwein konden we ons kerstcadeau uitzoeken bij één 

van de kramen van lokale winkeliers. De sfeer was top en het werd 

een geslaagde afsluiting van het jaar.

Aandacht voor personeelswerving
De krapte op de arbeidsmarkt zet door en maakt het lastig om 

de invalpoule op sterkte te houden. Medewerkers geven de 

voorkeur aan vaste uren en aan vaste groepen. Het tekort aan 

invallers kostte zowel (adjunct-) leidinggevenden als pm-ers 

op de groep veel tijd en energie. Het  ziekteverzuim maakt het 

tekort aan invallers extra nijpend. De HR medewerkster die in 

2016 is aangesteld, richt zich voornamelijk op personeelswerving 

en het verbeteren en versnellen van de sollicitatieprocedure. In 

samenwerking met de medewerkster marketing & communicatie is 

zij de vacatures via meer kanalen, waaronder social media, gaan 

verspreiden en zijn er social media campagnes ingezet. Het effect 

  
  Personeelscijfers

Personeel op 31-12-2017 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Toe- of afname

Aantal personeelsleden* 279 254 +25

Oproepkrachten 63 75 -12

Totaal aantal personeelsleden 342 329 +13

Aantal fte 189,62 167,83 +21,79

*excl. oproepkrachten en stagiairs

In 2017 zijn 66 medewerkers uit dienst gegaan, in 2016 waren dat er 71. 
Minder medewerkers verlieten de SKBNM omdat we door de toenemende vraag 

naar kinderopvang weer arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 
kunnen verlenen. 

    
PERSONEEL NAAR WERKSOORT

Toelichting: er is een aantal medewerkers dat binnen verschillende 
werksoorten werkzaam is, bijvoorbeeld BSO en TSO of peuterspeelzaal en 
peuteropvang.

KDV

BSO

Tiens

PSZ

TSO

SB

22%

27%

2%

23%

8%
5%

VERDELING MANNEN EN VROUWEN

2017 2016

mannen vrouwen mannen vrouwen

8%9%

91% 92%

Jaar Totaal < 8 dgn 8 t/m 42 dgn 43 t/m 365 dgn  > 365 dgn

2017 5,9% 0,6% 0,1% 5,5% 0,7%

2016 5,8% 0,6% 1,2% 3,4% 0,6%

Verschil +0,1% 0,0% -1,1% +2,1% +0,1%

 

Aantal ziekmeldingen 
per persoon per jaar*

2017 2016 Verschil

1 108 108 0

2 37 48 -11

3 17 21 -4

4 3 9 -6

5 3 0 +3

Totaal 260 303 -42

ZIEKTEVERZUIMFREQUENTIE

ZIEKTEVERZUIM IN 2017

Toelichting: opvallend is de stijging van met name het verzuim van 42 dagen of langer en de daling van het kortere verzuim (tot 42 dagen).

 

2017 2016 Verschil

Totaal aantal 
ziekmeldingen per jaar

260 303 -42

Totaal aantal 
ziektedagen per jaar

10499 6174 +4325

 

AANTAL ZIEKMELDINGEN EN AANTAL ZIEKTEDAGEN

hiervan is dat er meer ‘referral recruitment’ plaatsvindt en dat er 

kwalitatief betere reacties binnenkomen. Bovendien is er nieuwe 

werving en selectiesoftware aangeschaft waardoor het werving en 

selectieproces beter gestroomlijnd wordt. Daarnaast hebben we voor 

het eerst in jaren weer vacatures voor BBL-ers: eind januari 2018 

starten de eerste twee. 

Stages
Ook in 2017 heeft de SKBNM plekken beschikbaar gesteld voor 

stagiairs die hun praktijkgedeelte bij ons wilden uitvoeren. In 

totaal waren er 35 stagiairs. Daarnaast heeft een aantal middelbare 

scholieren bij de SKBNM een maatschappelijke stage gelopen. Met 

het oog op het werven van stagiaires en toekomstig afgestudeerden 

heeft de HR medewerkster de banden met ROC’s aangehaald.

Scholing van medewerkers
De SKBNM stelt jaarlijks een scholingsplan op met als doel de 

kennis en vaardigheden van zowel pedagogisch medewerkers als 

(adjunct-)leidinggevenden verder te ontwikkelen zodat de kwaliteit 

van onze kinderopvang een hoog niveau houdt en actueel blijft. 

Alle pedagogisch medewerkers en (adjunct-)leidinggevenden van 

de SKBNM krijgen jaarlijks een opleiding EHBO-aan-kinderen. 

Een aantal van hen (plus een aantal medewerkers van het service 

bureau) volgt aanvullend de opleiding voor bedrijfshulpverlener.

Nieuwe medewerkers volgen een uitgebreid inwerkprogramma dat 

bestaat uit informatie over de doelen van de wet Kinderopvang, 

onze visie op kindontwikkeling en onze pedagogische methode 

Spelen, Ontdekken, Leren. Afhankelijk van hun functie krijgen ze 

eventueel aanvullende training. Nieuwe BSO-medewerkers leggen 

een rijvaardigheidstest af bij een erkende rijschool aangezien zij 

kinderen vervoeren in busjes. Zittende medewerkers doen eens 

per twee jaar dezelfde test om de veiligheid van de kinderen te 

waarborgen. Een aantal medewerkers heeft een coaching traject 

gevolgd, om hen een steuntje in de rug te geven. 

Terugdringen ziekteverzuim
Het aantal ziekmeldingen is in 2017 gedaald. Helaas is het aantal 

ziektedagen flink gestegen. Met andere woorden: medewerkers 

die zich ziek hebben gemeld zijn langer ziek gebleven. Dat 

maakte het terugdringen van het ziekteverzuim tot een belangrijk 

aandachtspunt. Om collega’s die zich niet ziekmelden te belonen, 

is de ‘niet ziek bonus’ voortgezet. Daarnaast hebben we elk 

kwartaal een sociaal-medisch team georganiseerd; een aantal 

leidinggevenden (van elke regio één plus de peuterspeelzalen) 

bespreekt daarin samen met de personeelsfunctionaris en de 

arbodienst lastige verzuimvragen, met als doel de re-integratie bij 

verzuim zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Bovendien zijn we 

in gesprek gegaan met onze arbodienst om het verzuim verder in 

kaart te brengen.

Petra Roos, 
kinderdagverblijf 
Bommelburcht

Petra Roos kinderdagverblijf & BSO de Meerpaal

Minke Grommé                        BSO ‘t Mouwtje

Tanja Holthuizen       kinderdagverblijf Bommelburcht

Esther Putman                               BSO ‘t Mouwtje
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De dagelijkse leiding van de SKBNM is in handen van het 

managementteam, bestaande uit vier managers en de directeur. 

De directeur/bestuurder, Ruth de Waal, is eindverantwoordelijk 

voor het beleid en de gang van zaken binnen alle opvanglocaties 

en het financiële resultaat. Zij legt verantwoording af aan de 

Raad van Toezicht. De SKBNM werkt volgens de uitgangspunten 

van de Governance Code Kinderopvang. In de statuten en het 

directiereglement zijn onder meer de bevoegdheden en de 

werkwijze vastgelegd van de Raad van Toezicht en de directie. 

Raad van Toezicht
In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit: 

Vijf keer per jaar legt de directeur verantwoording af aan de Raad 

van Toezicht. Een keer per jaar overlegt de Raad van Toezicht 

met het managementteam. Ook bezoekt een lid van de Raad van 

Toezicht jaarlijks een vergadering van de Ondernemingsraad en van 

de Centrale Ouderraad.

Honorering
De directie ontvangt een beloning passend binnen de richtlijnen 

van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de 

Kinderopvang (NVTK) en de Beroepsvereniging Directeuren 

Kinderopvang (bdKO). De Raad van Toezicht ontvangt vergoedingen 

conform de adviezen van de NVTK.

Bestuur 
en toezicht 

Scholen
Wij streven ernaar samenwerkingsverbanden met verschillende 

scholen aan te gaan rondom de gezamenlijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen. Door 

intensieve samenwerking is het mogelijk de kinderen één 

pedagogisch educatieve lijn en een doorlopend dagarrangement 

op school aan te bieden, zodat de kinderen met een vast team  - 

bestaande uit leerkrachten en BSO-medewerkers - te maken hebben 

die alle opvang en educatie verzorgen. In 2017 hebben we de 

samenwerking met de Emmaschool verder vorm gegeven en streven 

we naar de start in schooljaar 2018-2019 van Kindcentrum Koningin 

Emma. In Muiden zal een integraal kindcentrum gebouwd gaan 

worden waar de Jozefschool,  P.C. Hooftschool en de SKBNM op 

basis van een intensieve samenwerking een integraal aanbod gaan 

doen.

Met alle scholen in de Gemeente Gooise Meren hebben wij een 

convenant, die wij jaarlijks met de schooldirectie evalueren. Op acht 

scholen verzorgen onze BSO-medewerkers de tussenschoolse opvang 

en in een aantal scholen zijn peuterspeelzalen en buitenschoolse 

opvang gehuisvest. 

KINDwijzer en BMK
De SKBNM is lid van de landelijke coöperatieve vereniging KINDwijzer, 

bestaande uit maatschappelijke kinderopvangorganisaties die kennis 

delen en vernieuwende werkmethoden ontwikkelen. 

Vanuit de primaire maatschappelijk doelstelling van de SKBNM, is zij 

medeoprichter en actief lid van de Brancheorganisatie Maatschappelijke 

Kinderopvang (BMK).

 

Opvoedadvies en jeugdhulpverlening
Bij het signaleren van opvoedproblemen en/of 

ontwikkelingsproblemen en in het kader van de meldcode 

kindermishandeling werkt de SKBNM o.a. samen met Jeugd en Gezin 

(consultatiebureau, opvoedondersteuning- en advies, schoolartsen), 

met maatschappelijk werk (Versa Welzijn) en Veilig Thuis. Samen 

met (jeugd)zorginstelling RIBW-Gooi exploiteren we het in 

2015 gestarte BSO Dynamo, een BSO speciaal voor kinderen met 

ontwikkelings- en gedragsproblematiek. BSO Dynamo is gevestigd in 

de Indonschool (voor speciaal onderwijs) in Bussum.

EHBO met Het Rode Kruis
Het Rode Kruis biedt samen met de SKBNM twee maal per jaar 

workshops EHBO aan baby’s en kinderen voor ouders aan. Ouders van 

de SKBNM kunnen deze drie uur durende workshop volgen tegen een 

gereduceerd tarief.

Sponsoring van lokale (sport)evenementen
Al jaren sponsort de SKBNM de Kidsrun van de Wallenloop in 

Naarden en de Temporun in Bussum. Aan beide evenementen 

kunnen onze BSO-kinderen kosteloos deelnemen en worden ze aan 

de finish ‘binnengehaald’ door medewerkers van de SKBNM. 

Ook sponsoren wij de Kangoeroedag van Korfbalvereniging DOC, 

waarbij kinderen van basisscholen kennismaken met korfbal en een 

leuke sportmiddag beleven, en de scholenestafette van AV Tempo. 

Tenslotte ondersteunen we verschillende Koningsdag evenementen 

in wijken in Bussum en Naarden. 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
De SKBNM is intermediair voor het Jeugdsportfonds en het 

Jeugdcultuurfonds, fondsen die gezinnen met een laag inkomen in 

staat stellen hun kinderen te laten sporten en/of culturele lessen te

laten volgen.

Kind & Koffie
Een maal per maand organiseren wij samen met Jeugd en Gezin 

een Kind & Koffie ochtend. Ouders met kinderen tot 4 jaar zijn 

welkom om elkaar te ontmoeten en een kosteloze, aansprekende 

workshop te volgen. De workshops in 2017 werden gegeven door 

ander andere de Muziekfabriek, de Bibliotheek, zwembad de Zandzee 

en balletschool Cabriole. Twee maal per jaar is er Kind & Koffie Late 

Night. In het voorjaar was het thema ‘Relax mama’ en in het najaar 

ging de avond over verschillen tussen jongens en meisjes.

Studiecursussen door PIOS
Bij tienercentrum Tiens kunnen basis- en middelbare scholieren 

zesweekse studiecursussen volgen. De cursussen worden 

aangeboden door huiswerkbegeleidingsinstituut PIOS.

Samenwerkings-
partners 

De Raad van Toezicht heeft vanwege de gebeurtenissen begin 2017 

intensief en veelvuldig overlegd met de directie en was meer dan 

de vorige jaren betrokken bij de voortgang binnen de organisatie. 

De directie, het managementteam en de medewerkers hebben heel 

professioneel gereageerd op de onrust die binnen en buiten de 

SKBNM ontstond en een grote veerkracht en flexibiliteit laten zien. 

De Raad spreekt daar zijn welgemeende waardering voor uit.  

De pedagogische kwaliteit van de opvang door de SKBNM is een 

regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda van de Raad van 

Toezicht. De directie streeft naar een zo hoog mogelijk niveau 

van kennis en toepassing van de meest recente opvoedkundige 

inzichten. De resultaten daarvan blijken niet alleen uit een 

grote tevredenheid onder ouders, maar ook uit de verschillende 

onafhankelijke toetsingen die jaarlijks door externe organisaties 

worden uitgevoerd.

De Raad van Toezicht richt zich vanuit zijn opdracht en 

taakopvatting in het algemeen op de toekomstbestendigheid en 

continuïteit van SKBNM. Belangrijke punten in 2017 waren de 

strategie, de financiële en operationele doelen en resultaten en 

de verdere professionalisering en versterking van de organisatie. 

Ook uitbreiding van het aantal vestigingen, vernieuwingen zoals 

Integrale Kind Centra (IKC’s) en de actieve betrokkenheid van de 

directie van de SKBNM bij de Brancheorganisatie Maatschappelijke 

Kinderopvang zijn besproken. 

Verder is gesproken over de gevolgen voor de SKBNM van nieuwe 

wetgeving met betrekking tot kwaliteitseisen en de financiering. 

Afhankelijk van specifieke taakgebieden van leden van de Raad 

van Toezicht, heeft tussentijds overleg plaatsgevonden met de 

directie. In juni 2017 is de jaarrekening 2016 in aanwezigheid van 

de controlerend accountant besproken en door de Raad van Toezicht 

goedgekeurd. In oktober 2017 heeft de Raad van Toezicht de 

begroting en de tariefstelling voor 2018 goedgekeurd.

Tjarda Molenaar

Voorzitter Raad van Toezicht

 

  “De SKBNM heeft grote 
veerkracht en flexibiliteit 
laten zien”

  Tjarda Molenaar  zittingstermijn van 17-03-2011 tot 17-03-2019

  Robbert Belle zittingstermijn van 01-05-2013 tot 01-05-2021

  Joost Quant zittingstermijn van 01-03-2013 tot 01-03-2021 

  Johan Vos zittingstermijn van 17-03-2011 tot 17-03-2019
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Het onderhouden en verhogen van de professionele 

kennis en de pedagogische interactievaardigheden van 

onze medewerkers is één van de belangrijke doelen voor 

2018. De intensieve training Oog voor interactie die wij 

in september 2017 zijn gestart, loopt door in 2018.  In de 

zomer van 2020 zijn alle medewerkers geschoold. 

De adjunct-leidinggevenden en leidinggevenden hebben 

een belangrijke rol in de pedagogische aansturingsstructuur 

(PAS) van de pedagogisch medewerkers. We werken deze 

rol en de begeleiding daarvan verder uit zodat zij de 

vaardigheden en de tijd hebben om als pedagogisch coach-

on-the-job te functioneren. Hiermee voldoen wij tevens 

en ruimschoots aan de eis vanuit de nieuwe Wet Innovatie 

Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) dat met ingang van 

2019 alle pedagogisch medewerkers pedagogisch gecoacht 

worden.

Een mooie uitdaging is het gezamenlijk in gebruik nemen 

van het nieuwe gebouw van de Koningin Emmaschool, 

het openen van een aantal nieuwe kinderdagverblijf- en 

buitenschoolse opvanggroepen zodat wij aan de vraag naar 

capaciteit in de woonomgeving van de kinderen kunnen 

blijven voldoen. 

De nieuwe Wet IKK stelt dat vanaf 2019 het aantal baby’s 

(tot 12 maanden) per pedagogisch medewerker (BKR) van 

4 naar 3 moet worden bijgesteld en het aantal kinderen 

van 7 jaar en ouder van 10 naar 12. Voor de baby- en 

verticale groepen een ingrijpende maatregel, ondanks dat 

de SKBNM vanuit kwaliteitsperspectief altijd al een lager 

aantal baby-plaatsen op de groepen heeft gehanteerd. Voor 

de groepen van de BSO ook ingrijpend en een maatregel 

waar wij de kwaliteitswinst niet van inzien. In 2018 vinden 

hiervoor de voorbereidingen plaats. De wet Harmonisatie 

Peuterspeelzalen wordt in 2018 geïmplementeerd wat 

gevolgen zal hebben voor de medewerkers en ouders. Dit 

vraag om zorgvuldige stappen en goed overleg met de 

gemeente.

Blik 
vooruit


