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Alles uit de kast voor 
nieuwe collega’s  
Om de aandacht op onze vacatures te richten en 

iedereen te laten weten dat we nieuwe collega’s 

zoeken, hebben we in 2019 zowel in het 

voorjaar als in het najaar een wervingscampagne 

uitgevoerd. Via billboards op straat en vooral via 

social media brachten we het campagnethema 

onder de aandacht.

Spelen, ontdekken, leren
De voorjaarscampagne was ontleend aan onze 

pedagogische methode Spelen, Ontdekken, 

Leren. Uniek aan werken bij de SKBNM, is 

immers werken met deze zelf ontwikkelde 

methode. In een serie werden de drie termen 

uitgelicht: Jouw werk is spelen; Jouw werk is 

ontdekken en Jouw werk is leren. Dat er bij dat 

spelen, ontdekken, leren, heel veel komt kijken 

om kwalitatieve opvang te bieden, lichtten 

we toe op onder meer een websitepagina 

waarnaar in de campagne werd verwezen. Ook 

publiceerden we columns die hierop verder 

gingen in de lokale kranten. 

In korte video’s op social media lieten we zien 

hoe leuk en veelzijdig het spelen, ontdekken 

en leren samen met de kinderen is. En dat leren 

bij de SKBNM óók voor de medewerkers geldt: 

zij volgen trainingen en workshops om hun 

professionaliteit verder te ontwikkelen.

Medewerkers werden actief opgeroepen om bij te 

dragen aan het succes van de campagne. Door 

Mariska Ristjouw
Terugblik op 2019
In dit jaarverslag lees je wat het team 

van de SKBNM in 2019 met elkaar gedaan 

en bereikt heeft. We beschouwen het als 

vanzelfsprekend dat wij met veel liefde, 

aandacht én professionaliteit SKBNM-waardige 

opvang en service geboden hebben aan ruim 

3500 kinderen. Dat doen wij samen met ‘onze’ 

ouders, die ons via de OC’s en COR scherphouden 

om onze opvang zo goed mogelijk te laten 

aansluiten op dat wat zij nodig hebben én op 

onze eigen en wettelijke kwaliteitseisen. En niet 

te vergeten in steeds nauwere samenwerking 

met de schoolteams en -besturen.

Op de achtergrond is in 2019 de volgende 

fase van de Wet IKK doorgevoerd, werd 

het nieuwe servicebureau door het team 

zelf ingericht en, net als alle vestigingen, 

voorzien van nieuwe ICT. Dit ter voorbereiding 

op de implementatie van nieuwe kind- en 

personeelsplanningssoftware per 1-1-2020. Onze 

werkwijze hebben wij op meerdere fronten tegen 

het licht gehouden om ook op lange termijn 

voor alle ouders toegankelijk te kunnen blijven 

en alle medewerkers te faciliteren in het goed 

kunnen uitvoeren van hun werk. Er is hard 

gewerkt om goede collega’s te behouden, nieuwe 

te werven en uiteraard met elkaar een fijne, 

dag vol belevenissen en daarmee ontwikkeling 

te creëren. Zo blijven we samen groeien bij de 

SKBNM!

Mariska Ristjouw

directeur SKBNM

Vacatures die lang openstaan en een tekort aan invallers. Het grote landelijke tekort 
aan pedagogisch medewerkers voelden we ook bij de SKBNM. In 2019 lag daarom 
een belangrijke focus op het werven van nieuwe collega’s, op een verbeterslag van 
ons inwerkprogramma en op goed werkgeverschap in het algemeen.
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het delen van social media berichten met foto’s 

en video’s maakten zij in elk onderdeel van de 

campagne kans op een leuk bedankje. 

In het najaar luidde de slogan van de 

wervingscampagne: ‘Groei bij de SKBNM’. 

Daarbij lag de nadruk op de kansen die je als 

medewerker bij de SKBNM krijgt om te groeien 

in je vak. 

SKBNM medewerkers volgen niet alleen de 

standaard pedagogische trainingen zoals 

Oog voor interactie en Eerste Hulp aan 

Kinderen, maar hebben daarnaast meerdere 

teambijeenkomsten per jaar waarin een actueel 

(pedagogisch) thema wordt uitgelicht en worden 

uitgenodigd voor inspirerende lezingen door 

pedagogen. De campagne bestond uit billboards 

in Gooise Meren en Almere en video’s op social 

media waarin medewerkers vertellen over de 

scholing en trainingen bij de SKBNM.

Groot bereik via social media 
We zien dat het bereik van de social media 

berichten groot is; ze worden gedeeld 

door tientallen medewerkers. Zo heeft een 

social media bericht wel een bereik van 

gemiddeld 1.000 mensen. Dit leidt echter 

niet tot een toename van bezoekers op onze 

vacaturepagina’s. Het aantal kliks op onze 

vacatures gaat zelfs omlaag na de eerste 

maanden van het jaar. Daarentegen zien we 

het aantal sollicitaties wel stijgen. Het directe 

effect van de campagnes is op basis van deze 

data dus lastig te interpreteren. Een waardevol 

neveneffect van de campagnes is wel de 

betrokkenheid van huidige medewerkers die 

zichtbaar wordt. <<
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‘Groei bij 
de SKBNM’



2 Onze kinderopvang

Kwaliteitsborging door interviews 
en inspecties
Elk jaar onderzoekt het ‘audit team’ van de 

SKBNM hoe het staat met de kennis en de 

uitvoering van ons beleid op de werkvloer. In 

mei bezocht het team verschillende groepen 

en sprak met medewerkers op de groep, met 

de directeur, leidinggevenden en HR. Het 

audit team concludeerde dat de beleidskennis 

voldoende aanwezig is en heeft concreet en 

gericht handreikingen kunnen doen om de 

kennis en de uitvoering van het beleid verder  

te ontwikkelen. 

Externe inspectie om te controleren of de SKBNM 

aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang 

voldoet, gebeurt door de GGD. In 2019 heeft 

de GGD 37 SKBNM locaties geïnspecteerd. De 

rapportages van deze inspecties zijn te vinden 

op de website landelijkregisterkinderopvang.

nl of via de link op onze webpagina van de 

vestiging. <<

Klachten
De SKBNM wil transparant zijn in wat er beter 

kan in onze dienstverlening. Elk jaar publiceren 

wij door klanten ingediende klachten in een 

jaaroverzicht dat wordt gepubliceerd op onze 

website. In 2019 is er geen klacht ingediend 

door ouders bij het klachten loket Kinderopvang 

of de Geschillencommissie Kinderopvang; 

wij mogen ons beroepen op wederom een 

‘geschillenvrij’ jaar! <<

Kindzorg en de vernieuwde 
meldcode
De SKBNM heeft een eigen zorgcoördinator die 

samen met een team van interne opvoedcoaches 

en aandachtsfunctionarissen zorgen over 

kinderen signaleert, monitort, ouders en/of 

pm’ers ondersteunt en indien nodig, ouders naar 

de hulpverlening begeleidt. 

Zorgen over mogelijke mishandeling, 

verwaarlozing of misbruik worden behandeld 

conform de in 2019 vernieuwde Meldcode 

Kindermishandeling en Huiselijk geweld. 

Wij hebben veel aandacht besteed aan 

het introduceren van de veranderingen in 

de Meldcode en wijdden onder meer een 

teamvergadering aan het onderwerp. <<   

In 2019 groeide de vraag naar kinderopvang, vooral in Muiden waar een grote woonwijk wordt 

ontwikkeld. In Naarden konden we eindelijk gehoor geven aan de wens om dagopvang te bieden 

nabij de Godelindeschool. Op 4 maart opende kinderdagverblijf Ravelijn haar deuren. Het 

kinderdagverblijf maakt deel uit van het geheel vernieuwde Kindcentrum Ravelijn in de voormalige 

basisschool Kinderrijk. Peuterspeelzaal Peuterlinde en BSO Ravelijn waren begin januari al in het 

pand getrokken.

In maart konden we ouders die met smart wachtten op kinderopvang in Muiden eindelijk 

blij maken: het nieuwe kinderdagverblijf zou 3 juni worden geopend. Na een langdurig 

vergunningentraject konden we op het plein van de P.C. Hooftschool een portakabin installeren 

die tot aan de opening van het Integraal Kindcentrum Muiderkring onderdak biedt aan twee kdv 

groepen. <<

Twee nieuwe kinderdagverblijven

BSO-kinderen  
worden Superkids

In 2019 zagen we dat het teruglopende aantal 

kinderen op de peuterspeelzaal verder doorzette. 

Dat leidde tot het besluit om aanpassingen 

te doen in ons peuterspeelzaalaanbod, met 

als doel het behoud van zo veel mogelijk 

peuterspeelzalen zonder te veel verlies te 

maken. 

De openingsdagen van een aantal peuter-

speelzalen werden met één of twee dagen 

teruggebracht. In Bussum werd peuterspeelzaal 

Dol-fijn gesloten; de peuters stapten over naar 

de Bolderwagen. Peuterspeelzaal Ukkepuk werd 

vanwege de verhuizing en renovatie van de 

school waarin ze gevestigd was, samengevoegd 

met de Wipperoen. De Stappertjes en de 

Toverspiegel, tegenover elkaar gelegen in 

het Bussumse Spiegel, gingen verder als één 

peuterspeelzaal in de Brandsmaschool. 

Aan het einde van het jaar verhuisde 

 

Grote veranderingen voor 
de peuterspeelzalen

In februari startte ons Superkids-project waarin 

alle BSO-kinderen vanaf 7 jaar een weerbaar-

heidstraining kregen. Marloes Buurman, SKBNM 

aandachtsfunctionaris en expert op het gebied 

van weerbaarheid voor kinderen, verzorgde deze 

trainingen.

peuterspeelzaal de Krullevaar in Muiderberg naar 

ons Kindcentrum Villa Zeezicht.  

’t Speelhofje in Naarden werd samengevoegd 

met peuterspeelzaal Pinkelotje in Kindcentrum 

de Meerpaal. Zo behouden wij deze belangrijke 

voorziening die ervoor zorgt dat kinderen zich zo 

breed mogelijk ontwikkelen voordat ze naar de 

basisschool gaan.<<

Om de aandacht voor weerbaarheid niet bij een 

éénmalige training te laten, vond er op alle 

vestigingen een Superkids themamaand plaats 

met activiteiten gericht op het vergroten van 

het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van alle 

BSO-kinderen. Ook ouderavonden maakten deel 

uit van het Superkids-project. 

BSO de Kwartel stond als eerste locatie een 

maand in het teken van Superkids. Sabrina 

van de Feniks groep (met kinderen van 8,5 

tot 10 jaar) vertelt: “We hebben verschillende 

activiteiten ingezet uit het Superkids 

draaiboek. Ik vond vooral het stimuleren van 

het zelfvertrouwen leuk, en dus de activiteiten 

waarin kinderen nadenken over wat ze willen en 

waar ze trots op zijn. Daar kwamen hele mooie 

wensen en uitspraken uit voort!” <<

Tiens is al 20 jaar een 
unieke plek waar BSO 
helemaal tiener-proof is!
Dat vierden we met een jubileumfeest 

op 19 september.  

Pedagogisch beleids-
medewerkers draaien warm

2019 stond voor ons als ‘kersverse’ 

pedagogisch beleidsmedewerkers in het 

teken van opstarten. Een van de eerste 

onderwerpen waar we ons op hebben 

gestort, is het maken van een protocol 

over seksuele ontwikkeling. 

Hoe praat je over seksuele ontwikkeling, 

wat is passend gedrag op een bepaalde 

leeftijd? Belangrijke antwoorden en 

richtlijnen om mee te geven aan pm’ers. 

We hebben een werkwijze ontwikkeld 

voor de pedagogisch coaches; ‘SOL op 

de werkvloer’. Deze werkwijze geeft 

ons voor 2020 handvatten om onze 

pedagogische speerpunten goed in kaart 

te kunnen brengen. 

De pedagogische methode Spelen, 

Ontdekken, Leren hebben we op een 

aantal punten vernieuwd én opnieuw 

onder de aandacht gebracht door alle 

groepen (naast een nieuwe SOL map) 

een goodiebag te geven. Er zat voor 

elke leeftijd een mooie cadeau in, ter 

inspiratie uit onze ‘speelscan’. 

We hebben de observatie en 

evaluatieformulieren van kinderen 

aangepast; ouders kunnen deze nu zelf 

van het Ouderportaal afhalen om het 

oudergesprek ook voor te bereiden.

Ten slotte zijn er trainingen geweest 

voor Video-interactie begeleiders en 

voor opvoedcoaches en hebben we de 

Oog voor interactie training gegeven. 

Een mooie basis voor de verdere 

ontwikkeling van onze pedagogische 

taken in 2020. 

Floor Mommers

Myrthe Maathuis

Pedagogisch beleidsmedewerkers

“Wat is passend gedrag op  
een bepaalde leeftijd?”

Jubileum
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Werven en behouden  
Inwerkprogramma
Het proces dat op de werving volgt, het 

inwerken, namen we in 2019 onder de loep. 

Hoe kunnen we de inwerkperiode verbeteren 

en ervoor zorgen dat de uitstroom van nieuwe 

medewerkers in hun eerste twee jaar bij de 

SKBNM, wordt geminimaliseerd? 

Marketing en communicatie en HR werkten 

gezamenlijk een plan uit voor een online 

inwerkprogramma. Dit programma zal het 

inwerken op de locatie niet overbodig 

maken, maar bevat elementen om de nieuwe 

medewerker welkom te heten en de nodige 

basiskennis te verschaffen alvorens op de 

groep ‘in het diepe’ te worden gegooid. In 

december konden de eerste nieuwe collega’s 

Het tekort aan medewerkers legde in 2019 veel nadruk op werving, maar ook 
besteedden we aandacht aan de groei van de medewerkers die al in dienst zijn.

aan de slag met het online inwerkprogramma. 

Ook ontwikkelden we welkomstpakketjes en 

leuke attenties bij contractverlengingen. 

In de watten gelegd
Niet alleen nieuwe medewerkers worden in de 

watten gelegd. Ook de collega’s die al langer 

bij de SKBNM werken mogen weten dat we 

heel blij zijn met hun inzet. Dat laten we op 

verschillende manieren zien. 

Alle medewerkers die langer dan een jaar in 

dienst zijn, kunnen vanaf 2019 verschillende 

zaken, van een fiets tot weekend weg en 

sportabonnement of sportkleding, aanschaffen 

via FiscFree. Met FiscFree profiteren 

medewerkers van een flink belastingvoordeel 

bij aankopen via hun salaris of met inzet van 

verlof.

In 2019 boden we alle medewerkers de 

mogelijkheid om op kosten van de SKBNM 

deel te nemen aan de Start to Run trainingen 

voor beginnende hardlopers. Een klein groepje 

collega’s profiteerde van het aanbod. Meer 

muzikale collega’s konden gitaarlessen volgen, 

waar de kinderen op de groep natuurlijk ook de 

vruchten van plukken.

De Dag van de Medewerker is bij de SKBNM 

normaliter een dag waarop ouders en 

Oudercommissies hun waardering voor ‘hun’ 

pm’ers tonen. In 2019 wilde de SKBNM ook 

vanuit de organisatie een grote blijk van 

waardering geven. Alle medewerkers ontvingen 

op deze dag een mooi cadeautje, waar zeer 

positief op werd gereageerd. 

De jaarlijkse gezamenlijke kerstborrel vond in 

2019 plaats bij Bussum op IJs. In de horeca 

naast de ijsbaan stond gluhwein, warme 

chocolademelk en vervolgens een hutspotbuffet 

klaar. Op de ijsbaan kon worden geschaatst en 

gecurld. <<

Kom bij ons werken! 

skbnm.nl

Groeide
SKBNM

Terugblik van de OR

In de maand mei heeft de OR een 

achterbanavond gehouden voor het 

gehele personeel. We hebben deze 

avond georganiseerd omdat er steeds 

meer vragen kwamen over het beleid 

van de SKBNM. ‘Waarom doen we 

de dingen zoals we ze nu doen?’ . 

We hebben ontzettend veel vragen, 

kritische opmerkingen maar ook tips 

gekregen waar de SKBNM iets mee kan 

(en moet!).

Als OR hebben we kritisch gekeken 

naar de verlofregeling. De regeling 

zoals wij die al jaren hanteerden bij 

de SKBNM, komt niet overeen met wat 

de Cao voorschrijft en werd aangepast. 

Ook hebben we meegedacht en advies 

gegeven over het samenvoegen 

van peuterspeelzaallocaties en 

de informatiebijeenkomsten voor 

peuterspeelzaal collega’s; over de 

evaluatie van onze Arbodienst; 

over het KidsVision project en over 

de aangepaste Gedragscode voor 

medewerkers. Ons volledige jaarverslag 

is voor collega’s te lezen op Qlink.

“Waarom doen we 
de dingen zoals we 

ze nu doen?”

KDV

BSO

Tiens 

PSZ

Flexmedewerkers

ServiceBureau

Arbo en ziekteverzuim
In 2019 was het verzuim 6,3% (2018: 8,7%). 

We hebben de in 2018 ingezette acties om het 

verzuim te verminderen, uitgebreid. Zo hebben 

we in 2019 meer aandacht gehad voor het 

verzuim door onder meer het invoeren van een 

verzuimoverleg met leidinggevenden, HR en de 

arbodienst. We houden zo de aandacht vast op 

het monitoren van het verzuim, met name ook 

het frequent verzuim.  <<

Aantal medewerkers

“Hoe kunnen we 
de inwerkperiode 

verbeteren?”
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7
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4 Organisatie ontwikkeling

2019 was het laatste jaar dat Tjarda Molenaar 

en Johan Vos hun rol als leden van de Raad 

van Toezicht vervulden. 

Beiden hebben twee zittingstermijnen van 

vier jaar bekleed en zijn ruim acht jaar nauw 

betrokken geweest bij de SKBNM. Sinds 

Afscheid van de RvT

Bijstelling van de koers
Een analyse van de status van de organisatie op 

verschillende vlakken door het MT, leidde tot de 

conclusie dat een bijstelling van de koers nodig 

is. Naast groei op het gebied van pedagogiek 

komt ook nadruk op groei op het gebied van 

de bedrijfsvoering van de SKBNM te liggen. 

Om samen met leidinggevenden en adjuncten 

de strategische richting van de SKBNM bij te 

stellen, kwamen we in 2019 vier keer samen 

tijdens beleidsdagen. Leidinggevenden en 

adjuncten gaven tijdens deze beleidsdagen 

input voor aanpassingen die onze efficiency 

en werkwijze zouden kunnen verbeteren. De 

MT analyse en opgehaalde input worden in 

2020 geformuleerd in een veranderplan en 

uitgevoerd. Een van de hoofdlijnen is een 

herverdeling van taken en bevoegdheden van 

leidinggevenden, adjunct-leidinggevenden,  het 

regio-management en het servicebureau.<< 

Wat speelt er op de werkvloer?
De OR organiseerde op 14 mei 2019 een 

achterbanavond om de belangrijkste vragen en 

issues die onder medewerkers leven, naar boven 

te krijgen. 113 medewerkers namen deel aan 

de avond, wat neerkomt op zo’n 25% van het 

medewerkersbestand. Tijdens deze avond werd 

duidelijk dat medewerkers behoefte hebben 

aan een meer eenduidig beleid en werkwijze 

binnen de organisatie. De OR inventariseerde de 

vragen tijdens deze avond en kwam van mei tot 

december via mailupdates steeds terug op een 

aantal thema’s en vragen, met antwoorden en 

aangedragen oplossingen vanuit het MT.<<

Voorbereidingen nieuw 
plansysteem
De afdelingen planning, HR en financiën 

zijn er een tijd lang druk mee geweest: 

een nieuw systeem vinden dat tegemoet 

komt aan onze wensen op het gebied van 

personeelsplanning en kindplanning. Een 

systeem dat goede managementinformatie 

biedt en vooral gebruiksvriendelijk is. Dat 

vonden zij in Kidsvision. Vanaf juni 2019 

werd gestart met de voorbereidingen om met 

KidsVision te gaan werken, onder leiding van 

een externe projectmanager. In december is 

het systeem startklaar voor de kindplanning en 

per januari 2020 kan de personeelsplanning en 

urenregistratie via KidsVision in gebruik worden 

genomen. Personeelsplanners zijn daarvoor 

getraind en leidinggevenden en een afvaardiging 

van de pm’ers zijn getraind in het gebruik van 

de personeelsapp. Het doel van KidsVision is 

om een betere systematiek en meer overzicht 

te brengen in de kindplanning enerzijds, en 

anderzijds een verbetering te brengen in het 

roosteren, het bijhouden van uren en zicht op de 

beschikbare capaciteit van medewerkers.<< 

Bestuur en Toezicht
De dagelijkse leiding van de SKBNM is in handen 

van het managementteam, bestaande uit vier 

managers en de directeur/bestuurder. In 2019 

nam één van de managers afscheid van de 

SKBNM. De manager servicebureau besloot niet 

te blijven na haar jaarcontract. Voor deze rol 

werd een wervingsprocedure gestart voor een 

(langdurig) tijdelijke invulling.<<

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 2019 bestond de Raad van Toezicht uit: 

• Tjarda Molenaar    

• Robbert Belle    

• Joost Quant    

• Johan Vos  

In 2019 moest het servicebureau van de SKBNM 

het pand aan de Olmenlaan in Bussum verlaten, 

aangezien dit een andere bestemming kreeg. De 

zoektocht naar een geschikt nieuw kantoor was 

al enige tijd gaande. De keuze viel uiteindelijk 

op een modern kantoorpand aan de rand van 

Naarden, dat volledig ingericht kon worden naar 

onze wens. 

 

Nieuwe plek voor het 
servicebureau

De verhuizing werd goed voorbereid door een 

afvaardiging van SB-collega’s die allen een 

inbreng hadden in de wensenlijst voor de nieuwe 

werkplek. In mei verhuisde het servicebureau 

en op 18 juni waren collega’s en buurtbewoners 

welkom tijdens de open dag. Deze verhuizing 

was gelijk een start voor de modernisering van 

onze facilitering door modernere ICT.<<

december 2012 deed Tjarda dit in de rol van 

voorzitter van de RvT. Tjarda en Johan hebben 

daarmee een dynamische periode bij de SKBNM 

meegemaakt. 

Samen met hun mede-RvT-leden loodsten zij de 

SKBNM door de jaren van de kredietcrisis heen; 

waren zij nauw betrokken bij de gebeurtenissen 

begin 2017; namen zij afscheid van Ruth en 

stelden zij Mariska aan als nieuwe directeur. Zij 

Kinderdagverblijven

9 locaties

405 kindplaatsen
 76% bezetting

Peuterspeelzaal

11 locaties

188 kindplaatsen
 73% bezetting

Buitenschoolse opvang

19 locaties

1090 kindplaatsen
62% bezetting

Tiens

1 locatie

96 kindplaatsen
 51% bezetting

richtten zich op de toekomstbestendigheid 

en de continuïteit van de SKBNM en 

ondersteunden de directie in het bepalen 

van de koers. Hun betrokkenheid, 

beschikbaarheid en professionaliteit wordt 

enorm op prijs gesteld. 

Tjarda en Johan, hulde en veel dank 

daarvoor namens de gehele SKBNM!

Eind 2019 werd in overleg met onze partner BINK besloten Kind aan huis niet actief voort te zetten vanwege het tekort aan ‘nanny’s’. 

“Hulde en 
veel dank”


