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2018 kan de SKBNM-boeken in als het jaar van de ‘wisseling van 

de wacht’. Na 27 jaar met passie en veel energie voor de SKBNM 

te hebben gewerkt, besloot directeur Ruth de Waal een nieuw 

professioneel pad in te slaan. In mei startte de Raad van Toezicht 

de wervingsprocedure voor een nieuwe bestuurder, waarbij zij 

een afvaardiging van SKBNM-medewerkers nauw betrok. De 

sollicitatiecommissie bestaande uit medewerkers, managers, de RvT 

en vertegenwoordiging uit de OR leverde input voor het opstellen 

van het functieprofiel en sprak en zag verschillende kandidaten 

in drie sollicitatierondes. Begin juli kon bekend worden gemaakt 

dat de juiste kandidaat was gevonden. Mariska Ristjouw startte in 

september 2018 en nam per 1 oktober officieel het stokje over van 

Ruth.

2018 was verder natuurlijk het jaar van de Wet Innovatie en 

Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De wet heeft ten doel de kwaliteit 

van de kinderopvang te verhogen en (nog) meer aandacht te 

besteden aan de ontwikkeling van kinderen en pedagogisch 

medewerkers. Daarvoor zijn er nieuwe eisen geformuleerd voor 

kinderopvangorganisaties, die per 1 januari 2018 ingevoerd moesten 

zijn. Zo wijzigde het vaste gezichten principe voor baby’s van drie 

naar twee vaste gezichten, ging de drie-uurs-regeling van kracht, 

werd het verplicht een vaste mentor aan te stellen voor elk kind, 

moet informatie over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind (met toestemming van ouders) worden overgedragen aan de 

basisschool, en is het een vereiste dat er een actueel veiligheids- 

en gezondheidsbeleid is. Wijzigingen in de beroepskracht-kind-

ratio, hoeven pas per 1 januari 2019 te worden geïmplementeerd. 

Aan veel van de in de wet vastgelegde kwaliteitseisen voldeed de 

SKBNM al. Op een aantal nieuwe eisen hadden we ons in de aanloop 

naar 1 januari 2018 goed voorbereid.

Ook voor de peuterspeelzalen bracht 2018 een belangrijke 

verandering. Zij vallen sinds 1 januari 2018 volledig onder de 

Wet Kwaliteit Kinderopvang. De nieuwe wettelijke eisen gelden 

dus meteen ook voor de peuterspeelzalen. Binnen de SKBNM 

werken de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven al jaren op 

bijna alle gebieden volgens dezelfde uitgangspunten. Echter 

betekende de harmonisatie voor ouders dat de financiering van de 

peuterspeelzalen volledig veranderde (werkende ouders kregen recht 

op Kinderopvangtoeslag) en voor medewerkers dat hun contract 

gewijzigd werd; het aantal taakuren waarover zij beschikten moest 

worden aangepast aan de taakuren van KDV medewerkers. Voor onze 

peuterspeelzaalmedewerkers had deze wijziging begrijpelijkerwijs 

nogal wat voeten in de aarde.
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Ik beschouw het als een eer om het werk van alle SKBNM-collega’s 

samen verder te kunnen voortzetten! Er samen voor te zorgen 

dat iedereen, elke dag, een goede, leerzame en fijne dag beleeft 

bij de SKBNM. Kinderen, ouders én collega’s. Met behoud van 

wat er in voorgaande jaren, onder leiding van Ruth de Waal, is 

opgebouwd. Aangevuld met de ontwikkelingen die nodig zijn en die 

wij zelf graag willen realiseren. En dat in een tijd met best lastige 

omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe 

wetgeving in combinatie met moeilijk te vinden collega’s voor alle 

locaties en opvangsoorten die wij bieden. Dat lukt, maar gaat zeker 

niet vanzelfsprekend!

Ons vak biedt veel mooie mogelijkheden die mij vanuit de ICT-

branche 15 jaar geleden naar de kinderopvang hebben geleid. Wat 

mij toen en nu nog steeds warm maakt voor de kinderopvang, is 

onze rol in de ontwikkeling van kinderen; ze te laten ontdekken wie 

ze willen en kunnen zijn. Die rol vullen we het beste in als we ook 

onszelf steeds verder blijven ontwikkelen. Natuurlijk op het gebied 

van pedagogiek, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering, om te 

faciliteren dat iedereen kan doen waar hij of zij goed in is. Vanuit 

onze voorbeeldfunctie willen we vóórleven dat het van belang is om 

je leven lang te blijven leren en je daarmee te ontwikkelen. Zo zijn 

we er bij de SKBNM op alle vlakken klaar voor om een fantastisch 

aanbod te bieden, aan kinderen en collega’s, vandaag én morgen. 

Dat is zowel persoonlijk als zakelijk waar ik voor sta.

Mariska Ristjouw

Directeur SKBNM

In mijn loopbaan bij de SKBNM heb ik mij vanaf de start in 1991 

laten leiden door twee uitgangspunten: Alles is een keuze en Doe 

wat je zegt. Eén van de keuzes die ik vanaf de start heb gemaakt, 

is om een kinderopvangorganisatie te zijn voor álle kinderen, 

ongeacht het inkomen of de achtergrond van de ouders. Ik nam mij 

voor er alles aan te doen om zoveel mogelijk ouders te bereiken om 

de kinderen van jongs af aan te laten ervaren dat je met iedereen 

kan spelen. Iedereen doet er toe, iedereen hoort erbij, en elk kind is 

het waard om in geïnvesteerd te worden. Doen wat je zegt betekent 

in ons vak dat je serieus inhoud geeft aan kwalitatief goede 

kinderopvang. En dan niet in fraaie maar lege woorden; maar in een 

fraaie praktijk! Daarvoor ontwikkelden wij onze eigen pedagogische 

methode Spelen, Ontdekken, Leren. 

Je kan veel willen en bewuste keuzes maken, maar er zijn 

medewerkers nodig om het ook daadwerkelijk te realiseren. En die 

medewerkers, die hebben wij bij de SKBNM! Dank aan alle collega’s 

die dagelijks in praktijk brengen wat wij voor ogen hebben met 

kwalitatief goede kinderopvang. Dank ook aan de ouders, die 

het vertrouwen in de SKBNM hebben. En als laatste dank aan de 

kinderen, die altijd mijn inspiratiebron zijn geweest. Na elk bezoek 

aan een groep, kwam ik blij terug op kantoor, gesterkt in het idee 

dat we voor hún belang en toekomst moeten kiezen. 

Het was een grote eer om voor de SKBNM te werken. Ik geef 

het stokje over aan Mariska Ristjouw, mijn opvolgster, die ik de 

toekomst van de SKBNM volledig toevertrouw.

Ruth de Waal

Directeur SKBNM, tot okt 2018

Afscheid Nieuw begin
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Onze 
kinderopvang

Kinderdagverblijven

Op onze kinderdagverblijven vangen wij kinderen vanaf 

drie maanden tot vier jaar op in vaste groepen, met 

vaste pedagogisch medewerkers. Kindontwikkeling staat 

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. 

Peuterspeelzalen

Op de peuterspeelzaal spelen kinderen tussen de twee en 

vier jaar enkele ochtenden per week onder begeleiding 

van onze pedagogisch medewerkers. De pedagogisch 

medewerkers verzorgen ontwikkelingsgerichte activiteiten 

voor de peuters en laten ze al spelend ontdekken en leren, 

door middel van activiteiten, in de gevarieerde speelhoeken 

en buiten. Op een vijftal peuterspeelzalen werken we 

met het stimuleringsprogramma Uk & Puk, voor Voor- en 

Vroegschoolse educatie (VVE). 

Buitenschoolse opvang 

De SKBNM verzorgt de buitenschoolse opvang voor leer- 

lingen van alle basisscholen in Gooise Meren. We halen de 

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

BSO hebben zij hun eigen groep waar ze de middag starten 

met de vertrouwde, vaste medewerkers. Vervolgens kunnen 

ze kiezen uit verschillende activiteiten die de medewerkers 

voor hen organiseren. Op onze vier Sport BSO’s besteden we 

extra veel aandacht aan sport en spel. In schoolvakanties 

maken de pedagogisch medewerkers een dag vullend pro- 

gramma met afwisselende activiteiten en uitstapjes, afge-

stemd op de leeftijd van de kinderen in de groep.

Twee vaste gezichten voor baby’s
Volgens de Wet IKK krijgt een kind van drie tot twaalf maanden 

twee pedagogisch medewerkers (‘vaste gezichten’) toegewezen 

waarvan er in ieder geval één een substantieel deel van de dag 

aanwezig is. Bij de SKBNM zijn er maximaal drie pm-ers gekoppeld 

aan de baby- en verticale groepen en bij hoogste uitzondering vier. 

Een kind ziet daarmee vanzelf in ieder geval pm-er A of pm-er B op 

de dagen dat hij/zij komt. 

Elk kind een vaste mentor
Elk kind in de kinderopvang moet een mentor hebben die het vaste 

aanspreekpunt is voor kind én ouders. Veel locaties werkten al met 

een mentor. Daar waar dit nog niet gebeurde, is aan elk kind een 

mentor (een van de vaste pm-ers van de groep) toegewezen.

Actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De Wet IKK schrijft voor dat kinderopvangorganisaties een actueel 

veiligheids- en gezondheidsbeleid moeten hebben. Het vier-ogen-

principe voor kinderdagverblijven is daar onderdeel van. Bij de 

SKBNM voerden we al jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Dit 

zetten wij om in een ‘veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan’ dat, 

wanneer nodig, wordt bijgesteld en actueel wordt gehouden. Het 

vier-ogen- principe wordt gehandhaafd volgens de in 2017 per 

locatie aangescherpte maatregelen; voor kinderdagverblijven én ook 

op de BSO, wat wettelijk niet hoeft maar wij toch doen.

Alle pm-ers een EHBO certificaat 
De Wet IKK schrijft ook voor dat op elke locatie één van de pm-ers 

een geldig kinder-EHBO certificaat moet hebben. Bij de SKBNM zijn 

álle pedagogisch medewerkers getraind in kinder-EHBO en zijn we 

nu bezig het binnen IKK erkende certificaat te behalen.

Informatie-overdracht aan basisschool
‘De ontwikkeling van het kind staat centraal’ is één van de 

vier pijlers van de nieuwe wet. Dat houdt onder meer in dat de 

ontwikkeling van het kind moet worden gevolgd en gestimuleerd. 

Bij de SKBNM volgen we de ontwikkeling van het kind en stimuleren 

deze door dagelijks ontwikkelings-gerichte activiteiten in te zetten. 

Wij werken met observatieformulieren die ook de basis zijn voor het 

gesprek met ouders. Informatie over de ontwikkeling van het kind 

wordt overgedragen aan de BSO, en, met toestemming van ouders, 

aan de basisschool.

    Wet IKK

Tussenschoolse opvang 

Op een groot aantal scholen in de regio verzorgen peda-

gogisch medewerkers van de SKBNM de tussenschoolse 

opvang. Tijdens de tussenschoolse opvang krijgen de kin-

deren de gelegenheid om ontspannen te lunchen, uit te 

rusten en te spelen. Het programma is daarom afgestemd 

op de schooldag en biedt een goed evenwicht tussen actie 

en rust.

 

Kind aan huis 

Samen met Bink Kinderopvang uit Hilversum bieden 

wij ouders met Kind aan huis de mogelijkheid van 

professionele opvang aan huis. Kind aan huis bemiddelt 

tussen gezinnen en goed opgeleide, ervaren pedagogisch 

medewerkers. De Kind aan huis-medewerkers worden 

gecoacht door de manager Kind aan huis en worden 

geschoold door Bink en de SKBNM. Dit onderscheidt Kind 

aan huis van andere aanbieders. 

23 
gezinnen

Wijzigingen per 1/1/2018 in de kinderopvang

Tiens

Kinderen vanaf 10,5 jaar gaan naar Tiens, waar alles 

is ingericht op de tienerdoelgroep tot 16 jaar. De 

pedagogisch medewerkers bij Tiens zijn speciaal opgeleid 

om tieners te begeleiden. De tieners krijgen bij hun 

leeftijd passende vrijheid en verantwoordelijkheid en 

bepalen zelf hoe zij hun tijd bij Tiens besteden.  

Ze kunnen zich vermaken in één van de gezellige 

groepsruimtes, buiten of in de sportzaal, of meedoen  

aan één van de tienerproof activiteiten die de mede-

werkers dagelijks organiseren.

Ook hebben de tieners, door onze samenwerking met  

Het Bijleslokaal, de mogelijkheid om diverse cursussen  

te volgen bij Tiens, zoals Engelse les en typeles. 

21 
juni

987 
kindplaatsen

  XXX% bezet 

Bommelburcht 
20 jaar! 

€
€ 5,72 p/u 

7 
lokaties

354 
kindplaatsen

  79% bezetting

21 
jun

Bommelburcht 
20 jaar! 

€
uurtarief

  79% bezetting

€
€ 5,72 p/u 

192,8 
kindplaatsen

80,8% bezetting

1 
jul Peuter- 

speelzalen  
15 jaar bij  
de SKBNM 

€
uurtarief

€ 4,70 gesubsidieerd
€ 8,50 kinderopvangtoeslag

7 
scholen

€
€ 5,72 p/u 

19
locaties

920 
kindplaatsen

66,6% bezetting

14 
jun BSO de  

Spetters  
10 jaar 

€
uurtarief

€5,72 (wo, vrij)   
€7,50 (ma, di, do)

3
sept Opening  

BSO Koningin 
Emma

3 
apr BSO de 

Toverhoed  
25 jaar 

21 
juni

987 
kindplaatsen

  XXX% bezet 

Bommelburcht 
20 jaar! 

€
€ 5,72 p/u 

7 
locaties

354 
kindplaatsen

  79% bezetting

21 
jun

Bommelburcht 
20 jaar! 

€
uurtarief
€ 7,50

987 
kindplaatsen

  XXX% bezet 

90 
kindplaatsen

 58,4% bezetting

1 
locatie€4,57 (wo)   

€6,13 (ma, di, do, vrij)

€
uurtarief

15 
locaties
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De SKBNM  
volgens partners

In het project Kindcentrum Muiderkring werken de basisscholen 

van Muiden, de gemeente en de SKBNM samen. 2018 stond voor 

het Kindcentrum in het teken van de concretisering van het 

visiedocument en de vertaling daarvan in een ontwerp van het 

toekomstige Kindcentrum gebouw. 

Op het terrein van de P.C. Hooftschool verzorgt de SKBNM in 2019 

een tijdelijke kinderopvang voorziening, vooruitlopend op het 

Kindcentrum-in-wording.

  “De SKBNM heeft in de 
eerste plaats oog voor  
het kind”

  “We werken vanuit  
dezelfde visie en willen  
de ouder ondersteunen”

De SKBNM 
volgens ouders

1 januari 2018 was het zover: de invoering van de Wet IKK; 

werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen 

van regeldruk. Omdat de pedagogische werkwijze van 

de SKBNM deels al conform de Wet IKK plaatsvond, 

veranderde er voor de SKBNM minder dan voor andere 

kinderopvangorganisaties. In de COR-vergaderingen in 2018 

is IKK steeds een onderwerp van gesprek geweest. Met name 

de voorbereidingen op de aanpassing van de beroepskracht-

kindratio, die uiteindelijk per 1 januari 2019 werd 

ingevoerd, en de consequenties voor de groepen op KDV en 

BSO. De SKBNM hield ons als ouders goed op de hoogte van 

de stappen die werden gezet, en de consequenties daarvan.

 

Uit de financiële commissievergaderingen 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.

 

2018 was ook het jaar waarin directeur Ruth de Waal, het 

belangrijkste aanspreekpunt van de COR, de SKBNM verliet 

na 27,5 jaar.  Gelukkig is er met Mariska Ristjouw een 

waardige opvolger gevonden. 

 

Met de oudercommissies (OC’s) en Centrale Ouderraad 

(COR) hebben ouders adviesrecht  over onderwerpen 

die hun belang en dat van hun kinderen binnen de 

kinderopvangorganisatie raken. Toch merken we dat het 

steeds lastiger lijkt om ouders te interesseren om deel te 

nemen in de oudercommissies. Daarom aan iedere ouder die 

dit leest: denk er over na, wordt lid van je oudercommissie 

en laat je horen. Alleen op die manier kunnen we de 

belangen van de ouders/verzorgers én die van onze kinderen 

goed en actief blijven behartigen.

 
Marcella Elbertsen
Voorzitter Centrale Ouderraad kinderopvang

De COR is van mening dat de peuterspeelzaal een belangrijk 

element is in de ontwikkeling van een kind. Het kind krijgt 

structuur, het is goed voor de persoonlijke en sociale 

ontwikkeling en de basis wordt gelegd voor de kleutergroep 

op de basisschool. Elementen die wij als ouders koesteren.

Over de toekomst van de peuterspeelzalen is er onzekerheid. 

In 2018 is de COR vier keer bij elkaar gekomen. Tijdens 

de bijeenkomsten stond een aantal punten centraal; de 

harmonisatie van de peuterspeelzalen en de terugloop 

van het aantal kindplaatsen hebben verschillende effecten 

op korte en lange termijn. Vanuit de COR zijn diverse 

brainstormsessies geweest om te kijken naar een optimaal 

ingericht aanbod vanuit de SKBNM voor de peuterspeelzaal.

Tussen de COR en de SKBNM is er een open overleg. We zijn 

benieuwd wat de ontwikkelingen gaan brengen en kijken 

met veel vertrouwen naar de toekomst.

Claudine Hunkemöller
Voorzitter Centrale Ouderraad peuterspeelzalen

“Tussen de SKBNM en de  
COR is er een open overleg”

Partner in de opvoeding
De SKBNM wil een partner in de opvoeding zijn en zet zich in 

om ouders zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarom bieden we 

verschillende services aan. In 2018… 

•   reden we circa 550 kinderen van de BSO naar hun clubje;

•    voorzagen we kinderen van alle BSO’s van een warme 

avondmaaltijd vóór aanvang van de avondvierdaagse;

•    kwam op grotere locaties meerdere malen een kinderkapper 

langs en konden kinderen geknipt worden;

•    konden onze opvoedcoaches ingeschakeld worden door 

ouders met lichte opvoedvragen;

•    openden we een nieuwe BSO in de Koningin Emmaschool om 

voldoende kinderopvang in de buurt beschikbaar te stellen.

“Mijn overlegpartners bij de SKBNM stellen het belang van 

het kind altijd voorop. Daarbij is de SKBNM er goed in om 

over partijen, bestuurders en formaliteiten heen te kijken 

om het belang van het kind zo goed mogelijk te dienen. 

Vanuit mijn rol als directeur vind ik de SKBNM een goede 

sparringspartner. We leren van elkaar en hebben nauw 

overleg bij aanpassingen van school of de opvang. Ook 

daarbij zoeken we gezamenlijk altijd naar de beste oplossing 

voor de kinderen en hun ouders. Dat de SKBNM in de eerste 

plaats oog heeft voor het kind en niet handelt vanuit 

winstoogmerk, vind ik overduidelijk, en erg prettig.”

Remko van der Heijden
Kwartiermaker Kindcentrum Muiderkring

en directeur OBS de Vinkenbaan/P.C. Hooftschool

  “De SKBNM hield ons  
goed op de hoogte”

De SKBNM werkt van meet af aan nauw samen met Jeugd en 

Gezin. De zorgcoördinator heeft contact met Jeugd en Gezin over 

zorgkinderen en Marketing & Communicatie organiseerde maandelijkse 

Kind & Koffie-ochtenden, thema-avonden en een jaarlijks festival 

samen met Jeugd en Gezin. Vanwege de teruglopende belangstelling 

voor de ochtenden, zijn deze medio 2018 gestopt. De SKBNM en 

Jeugd en Gezin blijven samen informatieve avonden voor ouders 

organiseren.

“De SKBNM is laagdrempelig, we weten elkaar goed 

te vinden. Dat komt ook omdat we vanuit dezelfde 

visie werken: we willen náást de ouder staan en hen 

ondersteunen in de opvoeding. Het doel van zowel Jeugd 

en Gezin als van de SKBNM is oprecht goede zorg bieden 

aan kinderen en hun ouders, zeker als er speciale vragen 

zijn. We hebben daarvoor een kort lijntje met elkaar, zowel 

wanneer het gaat om zogenaamde zorgkinderen, als ook 

om het organiseren van evenementen voor ouders. Ik 

noem de SKBNM dan ook vaak als voorbeeld van een goede 

samenwerkingspartner.”

Nathalie Zurlohe
Gezins- en Opvoedcoach bij Jeugd en Gezin Gooise Meren



Jaarverslag 2018 10 Jaarverslag 2018  11

Kwaliteit en kindzorg

Pedagogische kwaliteit
In 2018 heeft de Stuurgroep Pedagogiek & Scholing hard gewerkt 

aan een vernieuwde Pedagogische Aansturing Structuur (PAS). Dit 

betekent dat alle overlegvormen voor de pedagogisch medewerkers 

met bijbehorende verslaglegging onder de loep genomen en 

verbeterd zijn. Het doel hiervan is dat de hele organisatie dezelfde 

‘taal’ spreekt en we de overleggen die gevoerd worden zo kwalitatief 

en efficiënt mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. Daarnaast 

heeft de werkgroep SOL (die zich bezighoudt met de pedagogische 

werkwijze van de SKBNM: Spelen, Ontdekken, Leren) de ‘Binnen-

speelgoedscan’ ge-update. Hierin is per leeftijdsgroep, per 

ontwikkelbehoefte te zien welke activiteit en welk spelmateriaal een 

pedagogisch medewerker kan bieden om een kind te ondersteunen 

om een stapje te zetten in zijn ontwikkeling. 

Pedagogisch beleidsmedewerkers/ coaches
In het najaar zijn twee pedagogisch beleidsmedewerkers aangesteld, 

een functie die per 1-1-2019 verplicht is in het kader van de 

wet IKK. Zij houden zich bezig met het ontwikkelen, invoeren en 

borgen van het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid is 

breder dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het omvat al het 

beleid dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast hebben de 

pedagogisch beleidsmedewerkers taken bij het initiëren, bewaken 

en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere 

medewerker werkt volgens de pedagogische visie van de SKBNM. 

Het coachen van de pedagogisch medewerkers is binnen de SKBNM 

de verantwoordelijkheid van de adjunct-leidinggevenden en 

leidinggevenden. Zij worden daarbij begeleid en gefaciliteerd door 

de pedagogisch beleidsmedewerkers. 

Eigen kwaliteitssysteem
Vanaf 1999 maakte de SKBNM gebruik van het HKZ keurmerk 

(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). HKZ toetste 

jaarlijks of de SKBNM aan de gestelde kwaliteitsnormen voldeed. In 

2018 hebben wij besloten te stoppen met het HKZ-keurmerk, vanwege 

de kosten van het keurmerk, de relatieve onbekendheid bij ouders en de 

werkdruk die de HKZ-audit elk jaar met zich meebracht. Bovendien bleek 

uit de externe controles dat het kwaliteitssysteem binnen de SKBNM al 

jaren goed is ingeburgerd.

De Stuurgroep Kwaliteit heeft in 2018 een eigen kwaliteitssysteem 

opgezet ter vervanging van HKZ. In dit kwaliteitssysteem houden we 

de structuur van HKZ aan, wat betekent dat er interne audits, een 

directeurenbeoordeling en evaluaties uitgevoerd blijven worden om zo 

de kwaliteit te kunnen blijven borgen.

In het werkplan van de Stuurgroep Kwaliteit voor 2018 lag de focus op 

aandachtspunten bij de overgang van het HKZ-keurmerk naar ons eigen 

kwaliteitssysteem. Daarvoor werd getoetst of medewerkers voldoende op 

de hoogte zijn van het kwaliteitssysteem en of het systeem voldoende 

geborgd is. In het najaar zijn er kwaliteit interviews gehouden onder 

medewerkers waarin zij werden bevraagd over onderwerpen als Wet 

BIG, hygiënebeleid, kindzorgstructuur, wet en regelgeving, AVG, 

calamiteiten en wervingsprocedure. Naar aanleiding van de uitkomsten 

van de interviews zijn er acties ondernomen zoals medewerkers nader 

informeren over werkwijze langdurige medicatie en AVG maatregelen. De 

Stuurgroep Kwaliteit evalueert in de directeurenbeoordeling in 2019 of 

de kwaliteitsdoelen zijn behaald.

Nieuw kwaliteitshandboek en -registratie
In 2018 stapte de SKBNM over op een nieuwe webapplicatie voor het 

beheer van ons kwaliteitshandboek en voor kwaliteitsregistraties: Qlink 

en Qbase. Op Qlink zijn alle beleidsstukken en kwaliteitsdocumenten 

terug te vinden, duidelijk gekoppeld aan een eigenaar en beheerder. 

In Qbase kunnen kwaliteitsregistraties digitaal worden ingediend en 

verwerkt. Deze applicatie maakt de registratie van bijzonderheden 

of zorgen over kinderen door pedagogisch medewerkers een stuk 

laagdrempeliger dan de papieren registraties waarmee voorheen werd 

gewerkt. De coördinator Kwaliteitsregistratie (nieuwe functie) houdt 

toezicht op het proces van registreren tot verwerking.

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

van kindermishandeling, -verwaarlozing en/of -misbruik. Zij 

behandelen de meldingen conform de Meldcode Kindermishandeling 

en Huiselijk geweld. In 2018 is er een tweede aandachtsfunctionaris 

aangesteld.

De zorgcoördinator is in 2018 bij 64 kinderen ingezet voor 

uiteenlopende zorgen, waarbij zij passende hulp heeft gezocht 

voor zowel ouders als pedagogisch medewerkers. 14 keer heeft zij 

een registratie doorgezet naar de aandachtsfunctionarissen. Veilig 

Thuis is in al deze gevallen ingezet voor advies, er is geen melding 

gedaan bij deze instantie. Daarnaast is er 18 keer een beroep 

gedaan op de opvoedcoaches, door zowel ouders als pedagogisch 

medewerkers. 

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

ze. In 2018 waren er voornamelijk val incidenten. Bij het grootste 

gedeelte van de geregistreerde ongelukken was er sprake van pech. 

Vier incidenten waren ernstiger: er is tweemaal een kind van de 

commode gevallen, een kind uit een boom gevallen en een kind 

dat het buitenhek open had gekregen. Op deze gevallen is direct 

actie ondernomen. In tweeëntwintig gevallen waren er (kleine) 

aanpassingen nodig om een ongeluk in de toekomst te voorkomen, 

en zijn de bestaande afspraken aangescherpt. In 2018 zijn we 

overgegaan van papieren registratieformulieren naar digitale 

registratie. Aan de toegenomen registraties kunnen we opmaken 

dat de digitalisering het registreren laagdrempeliger en daarmee 

vollediger heeft gemaakt.

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

Kinderopvang voldoet. In 2018 zijn alle locaties geïnspecteerd. 

23 locaties voldeden, 21 locaties voldeden op het moment van 

inspectie niet aan één van de kwaliteitseisen, zoals bijvoorbeeld 

domein personeel en groepen, veiligheid en gezondheid. 

Bij 10 locaties heeft een nader onderzoek plaatsgevonden, waarna 

zij alsnog voldeden aan alle eisen. Bij de overige 11 locaties heeft 

in 2018 geen nader onderzoek plaatsgevonden om de handhaving 

opnieuw te beoordelen. 

Klachten
De SKBNM beschikt over een interne klachtenregeling. Ouders 

kunnen van deze regeling gebruikmaken bij ieder ongenoegen, 

onduidelijkheid of probleem, dat hij of zij heeft ten aanzien van 

onze dienstverlening. In 2018 zijn er 24 klachten ingediend door 

ouders op opvanglocaties; één klacht door een ouder van de TSO en 

één klacht door een medewerker.

In 2018 is geen klacht ingediend door ouders of een Oudercommissie 

van de SKBNM bij het klachtenloket Kinderopvang of de Geschillen-

commissie Kinderopvang.

Het Openbaar klachtenjaarverslag is terug te vinden op onze website 

skbnm.nl. Uiteraard zijn alle klachten behandeld, waarvan er nog 

één eind 2018 in behandeling was, de rest is afgehandeld. 

De SKBNM heeft een eigen zorgcoördinator die samen met een 

team van interne opvoedcoaches en aandachtsfunctionarissen 

de opvallendheden en zorgen over kinderen opvolgt, monitort, 

ouders en/of pm-ers ondersteunt en indien nodig, ouders naar de 

hulpverlening begeleidt. De zorgcoördinator onderhoudt contact 

met de consultatiebureaus, Jeugd en Gezin en Veilig Thuis. 

De opvoedcoaches kunnen door ouders en pedagogisch mede-

werkers worden ingeschakeld bij lichte opvoedvragen. De aandachts- 

functionarissen worden door de zorgcoördinator ingeschakeld bij 

zorgen van (adjunct-)leidinggevenden of van pm-ers over vermoeden 

  Kwaliteit primaire proces

  Kindzorg
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Medewerkers 

Werving en selectie
De arbeidsmarkt voor pedagogisch medewerkers is, ook landelijk, 

ongekend krap. De instroom bij de opleiding pedagogisch werker 

kinderopvang is de afgelopen jaren gedaald met bijna 40%. Dat 

betekent dat er veel minder gekwalificeerde pm-ers beschikbaar 

zijn, terwijl de vraag naar kinderopvang vanwege de voorspoedige 

economie blijft toenemen. De kinderopvang is samen met de ICT de 

branche met de hoogste vacaturegraad. Voor de werving van nieuwe 

collega’s moeten we dus steeds meer uit de kast trekken.  

De capaciteit op werving en selectie is uitgebreid met een nieuwe 

HR-adviseur en de functie praktijkopleider is nieuw leven ingeblazen, 

een voorwaarde om weer BBL’ers aan te kunnen nemen. Collega’s 

van HR en Marketing & Communicatie werken steeds meer samen 

om de aandacht te richten op de vacatures bij de SKBNM en waarom 

het zo fijn en goed is om bij de SKBNM te (blijven) werken. 

Scholing van medewerkers
Jaarlijks scholen we onze medewerkers 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. In 2018 

zijn 24 KDV en 30 BSO pedagogisch medewerkers getraind in OVI 

(Oog Voor Interactie). Ook heeft een groot deel van de pedagogisch 

medewerkers video interactiebegeleiding (VIB) ontvangen. Zowel bij 

OVI als bij VIB reflecteren de pedagogisch medewerkers, met behulp 

van filmmateriaal, op hun eigen pedagogisch handelen en het effect 

daarvan op de kinderen van hun groep.

Naast de binnen de SKBNM verplichte scholing, zoals VIB, OVI, 

EHBO aan kinderen, BHV en rijvaardigheidstesten voor nieuwe 

pm-ers en chauffeurs, is er ook ruimte voor vrijwillige scholing. 

Zo heeft in 2018 een aantal pm-ers gitaarles gekregen en volgden 

collega’s een management opleiding. Leuk voor de pm-ers zelf, maar 

ook voor de kinderen op de groep!

Arbo en ziekteverzuim
Het verzuim was in 2018 hoger dan wij voorzien hadden. Hier 

hebben we uiteraard actie op ondernomen. We hebben voor 

een nieuwe arbodienst gekozen om meer begeleiding te kunnen 

bieden en we zijn een onderzoek gestart naar het verzuim en 

de verzuimbegeleiding. Een HR-stagiair heeft dit onderzoek 

ondersteund. 

     

    
PERSONEEL NAAR WERKSOORT
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24%
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VERDELING  
MANNEN  
EN VROUWEN

2018
mannen

vrouwen

11%

89%

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

2018 8,7% 0,9% 0,9% 5,3% 1,6%

2017 6,2% 0,6% 0,1% 4,7% 1,9%

Verschil +2,5% +0,3% +0,8% +0,6% -0,3%

ZIEKTEVERZUIM IN 2018

Toelichting: het totale verzuimpercentage is gestegen met 2,5%. Opvallend is dat vooral het verzuim van meer dan 43 dagen hoog is. 
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Personeel op 31-12-2018 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 Toe- of afname

Aantal personeelsleden* 311 279 +32

Oproepkrachten 54 63 -9

Stagiairs 14 19 -5

Totaal aantal personeelsleden 358 342 +16

Aantal fte* 204,56 189,62 +14,94

*Exclusief stagiairs

Toelichting: Het aantal medewerkers is in 2018 flink toegenomen, net als het 
aantal fte en natuurlijk het aantal kindplaatsen. Het aantal oproepkrachten is 

gedaald, voornaamste reden daarvoor is dat door de toename van vacatures 
oproepkrachten vaker op een eigen, vaste locatie terecht zijn gekomen in 2018. 

PERSONEELSCIJFERS
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Als we terugkijken op 2018 is het wederom een veelbewogen jaar 

geweest, met als belangrijkste gebeurtenis het afscheid van Ruth en 

daarmee de komst van Mariska. Aan het begin van het jaar kondigde 

Ruth aan dat zij per eind 2018 de SKBNM zou verlaten. Aan de OR is 

gevraagd om mee te denken over een profielschets voor de nieuwe 

bestuurder. Wij hebben deelgenomen aan de sollicitatiegesprekken, 

en in overeenstemming met de anderen het besluit genomen dat 

Mariska het beste past bij onze organisatie. Naast de wisseling van 

directeur, waren er andere belangrijke projecten en ontwikkelingen 

waaraan de OR heeft (mee)gewerkt.

Een korte terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen van 2018.

Vermindering taakuren PSZ
Er heeft in 2018 een behoorlijke verandering plaatsgevonden voor 

de pm-ers van de peuterspeelzalen. Omdat de peuterspeelzalen door 

invoering van de Wet IKK onder dagopvang zijn komen te vallen, 

zijn hun taakuren meer gelijk getrokken met die van collega’s van 

het KDV. Dat kwam neer op een vermindering van de taakuren. De 

contracturen die hierdoor over bleven, kunnen ingezet worden om 

in te vallen bij het KDV, TSO of de BSO. De medewerkers konden er 

ook voor kiezen om de contracturen naar beneden bij te stellen. Als 

OR hebben wij de peuterspeelzalen ondersteund met een commissie 

die deelnam aan de informatiebijeenkomsten, en waar nodig verdere 

uitleg gaf.

Medewerker-tevredenheidsonderzoek
De uitkomsten van het medewerker-tevredenheidsonderzoek zijn 

vertaald naar een plan van aanpak. De werkgroep, waarin ook twee 

OR-leden zitten, heeft verschillende actiepunten geformuleerd. Een 

actiepunt dat direct is gerealiseerd, is dat er een aparte roosteraar 

is aangesteld voor het regelen van de vervanging bij ziekmeldingen, 

‘Piek-Ziek’ genaamd. Zij neemt de collega’s op de locaties het werk 

uit handen van het laatste moment regelen van vervanging. Uit het 

onderzoek kwam ook naar voren dat de urenregistratie onduidelijk 

2018  
volgens de OR

De dagelijkse leiding van de SKBNM is in handen van het 

managementteam, bestaande uit vier managers en de directeur/

bestuurder. In 2018 nam niet alleen de directeur/bestuurder 

afscheid van de SKBNM, ook twee managers, Martine Voorn en 

Marianne Rave, besloten een nieuw pad in te slaan. Beiden 

werden opgevolgd door interim managers, met als doel de 

organisatiestructuur onder de loep te nemen alvorens de rollen 

opnieuw in te vullen.

Raad van Toezicht
De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van 

Toezicht. Daarbij werkt de SKBNM 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 directie en de Raad van Toezicht. 

In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit: 

Bestuur 
en toezicht 

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.

Terugblik door de RvT
Op 1 oktober 2018 heeft directeur/bestuurder Ruth de Waal na 27 

jaar de directie overgedragen. De Raad van Toezicht heeft grote 

waardering voor de manier waarop zij de organisatie gedurende vele 

jaren heeft ontwikkeld en uitgebouwd. Geadviseerd door een brede 

afvaardiging uit de organisatie heeft de Raad Mariska Ristjouw 

als opvolger gekozen. De Raad heeft er alle vertrouwen in dat de 

continuïteit van de organisatie bij haar in goede handen is. 

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 onafhankelijke 

toetsingen die jaarlijks worden uitgevoerd. 

De Raad van Toezicht richt zich vanuit haar opdracht en 

taakopvatting in het algemeen op de toekomstbestendigheid en 

continuïteit van SKBNM. Belangrijke punten in 2018 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 gevolgen van de invoering 

van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang voor het 

kwaliteitsbeleid en de financiering zijn besproken. 

Afhankelijk van specifieke taakgebieden van leden van de Raad 

van Toezicht, heeft tussentijds overleg plaatsgevonden met de 

directie. In juli 2018 is de jaarrekening 2017 in aanwezigheid van 

de controlerend accountant besproken en door de Raad van Toezicht 

goedgekeurd. In oktober 2018 heeft de Raad van Toezicht de 

begroting en de tariefstelling voor 2019 goedgekeurd.

Tjarda Molenaar 
Voorzitter Raad van Toezicht

  

  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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Start Mariska Ristjouw
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sept

Afscheid van Ruth

18 
 dec

SKBNM kerstborrel

en moeilijk werkbaar is. We zullen de stappen die worden genomen 

om de urenregistratie makkelijker en duidelijker te maken, nauw 

volgen. 

OR-verkiezingen
In 2018 stond de OR-verkiezing gepland. Twee OR-leden hadden 

besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen. Doordat zich twee 

nieuwe kandidaten meldden, bleek een verkiezing overbodig. Deze 

hoeft namelijk alleen plaats te vinden wanneer er meer kandidaten 

zijn dan beschikbare plekken binnen de OR. De twee nieuwe leden 

zijn beide werkzaam op de peuterspeelzalen.

De agenda voor 2019 staat alweer vol actiepunten. Wij blijven 

ons inzetten om de belangen van alle medewerkers te behartigen.

het OR team
Amarins Bon-Inia, Wendy Knecht, Daniëlle Calis-Brosens, Heidi 

Roos, Monique de Jong, Petra Ebbelaar,  Jolanda Huisman, Els 

Frakking en Francis Baas

Omzet  

Kinderdagverblijven € 5.525.966 39%

Buitenschoolse opvang € 6.533.508 46%

Tiens € 453.363 3%

Peuterspeelzalen € 1.059.656 7%

Tussenschoolse opvang € 612.343 4%

Overig € 13.061            1%

Totaal € 14.197.898

FINANCIEEL RESULTAAT 2018
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