
Voorwoord
“Onder de indruk van de  
wendbaarheid en veerkracht”
De jaren 2020 en 2021 gaan ons historisch 

archief in als uitzonderlijke jaren. De impact van 

corona op de beschikbaarheid van kinderopvang 

werd direct gevoeld door onze ouders. Zorg voor 

de kinderen combineren met thuiswerken, en 

het op beide fronten goed willen doen, dat was 

geen makkelijke opgave! Dat gold ook voor ons 

eigen team, dat naast hun eigen thuis ook hun 

SKBNM-kinderen een leerzame, ontwikkelings-

volle dag wilde blijven bieden. 

We hebben door deze periode allemaal de online 

wereld verder ontdekt en ingezet om ons werk te 

continueren en om zo goed mogelijk met elkaar 

in contact te blijven. In contact over de steeds 

veranderende spelregels voor het verzorgen 

van de opvang en voor het zo goed mogelijk 

doorzetten van ons werk, binnen SKBNM en in 

samenwerking met onze partners.

Terugkijkend ben ik onder de indruk van de 

wendbaarheid en veerkracht van iedereen 

betrokken bij SKBNM. De wereld veranderde en 

iedereen paste zich aan. We staken onze energie 

in dat wat wél kon. In de dagelijkse gang van 

zaken, in het behouden van onze kwaliteit, zelfs 

eind 2021 met het opstarten van onze koers 

voor de komende jaren. Alles gericht op de 

ontwikkeling van de kinderen én ons zelf, nu  

en straks, voor nu en later!  

Mariska Ristjouw

directeur SKBNM
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Vol enthousiasme en met mooie plannen begonnen wij aan 2020. Niet wetende 
dat we na een dikke twee maanden in een scenario terecht kwamen dat niemand 
had kunnen bedenken. Er volgden twee veelbewogen ‘coronajaren’ waarin we onze 
plannen vaak stil moesten zetten en de dagelijkse gang van zaken alle energie 
en focus opeiste. 

De coronajaren 

Het jaar 2020 start conform onze verwachtingen 

met een nog steeds toenemende vraag naar  

kinderopvang en een krappe arbeidsmarkt.  

We hebben volop ideeën en plannen voor het 

werven en vasthouden van goede teamleden, 

voor het investeren in ons opvangaanbod, onze 

huisvesting en in de ondersteunende rol van 

ons Servicebureau. Maar medio maart 2020 

dwingt corona, eerst met de lockdown en later 

met allerhande aanpassingen in ons aanbod én 

bedrijfsvoering, ons tot het aanpassen van onze 

planning. 

Eerste lockdown
Op 16 maart sluiten scholen en kinderopvang de 

deuren op last van de overheid. Dat COVID-19 

zo snel tot zulke ingrijpende maatregelen leidt, 

is een grote schrik. Ouders werken thuis en zien 

zich plotseling geconfronteerd met een moeilijke 

opgave: het combineren van thuiswerk met 

de opvang van hun kinderen. Voor ouders met 

schoolgaande kinderen komt daar de begeleiding 

van het helpen met het thuisonderwijs bovenop. 

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep, 

bijvoorbeeld in de zorg, bij de politie of in het 

openbaar vervoer, vangen wij kosteloos op in 

de noodopvang, die wordt georganiseerd op 

centrale locaties in Bussum, Naarden en Muider-

berg. Ook kinderen van ouders uit deze sectoren 

die geen contract bij ons hebben, zijn welkom 

in de noodopvang. In gezamenlijk overleg met 

gemeente en andere kinderopvangorganisaties 

spannen wij ons in om de noodopvang snel goed 

in te richten.

De eerste lockdown vraagt niet alleen een 

grote wendbaarheid van ouders, maar ook van 

ons eigen team. Pedagogisch medewerkers en 

managers werken in de noodopvang op andere 

locaties en vangen daar kinderen op die zij niet 

allemaal kennen. Vanuit hun professionaliteit 

weten zij daar goed mee om te gaan en krijgen 

we complimenten van ouders over de veilige 

omgeving die we weten te creëren. 

Omdenken 
Naast het bieden van noodopvang, spannen onze 

medewerkers zich ook in om contact te blijven 

houden met kinderen die geen gebruikmaken 

van de noodopvang. Dat doen zij op heel veel 

verschillende manieren. Zo is één van onze  

pedagogisch medewerkers dagelijks op het  

SKBNM YouTube kanaal te zien en zingt zij 

liedjes die de kinderen thuis kunnen meezingen. 

Veel groepen sturen via de OuderApp filmpjes 

waarin ze een boek voorlezen voor de kinderen 

thuis. BSO-groepen bedenken leuke thuis- 

‘challenges’. En peuterspeelzaalmedewerkers 

maken voor alle peuters een tasje met creatieve 

opdrachten en een lieve boodschap, die ouders 

met hun kinderen kunnen ophalen. 

Voor nieuwe ouders maken we online rond-

leidingen. Onze collega’s van Pedagogiek ver-

zamelen trainingsmateriaal en stellen  

reflectie-opdrachten op, zodat pedagogisch 

medewerkers de lockdown ook kunnen gebruiken 

voor het ontwikkelen van hun professionele 

kennis en vaardigheden. 

Lees verder op pagina 2 >>

Van lockdown  
naar lockdown

“Een veelbewogen 
twee jaar hebben 
we achter de rug, 

dat is zeker!”

https://skbnm.nl


Wekelijks ontvangen medewerkers een overzicht 

met thuiswerkopdrachten. Samen met HR zorgen 

onze pedagogen ervoor dat medewerkers toe-

gang hebben tot e-learningmodules, variërend 

van de wettelijk verplichte babytraining en taal-

toetsen tot e-learnings over BSO activiteiten. 

En dat is heel fijn, want de sinds lange tijden 

geplande centrale studiedag voor medewerkers 

kan dit jaar niet door gaan door COVID-19. 

Gedeeltelijke opening BSO
Op 11 mei 2020 mogen de kinderdagverblijven 

weer geheel open. Basisscholen en BSO’s gaan 

gedeeltelijk open. Kinderen mogen naar de BSO 

op de dagen dat ze naar school gaan, in plaats 

van op hun reguliere dagen. Onze afdeling 

Planning weet een monsterklus te klaren: in 

enkele dagen plannen zij 2.000 BSO-kinderen 

om, afgestemd op de schoolroosters van de 

29 verschillende basisscholen waarmee wij 

samenwerken. En ook van onze medewerkers op 

de groepen vraagt dit opnieuw veel flexibiliteit. 

Hun vaste groepssamenstelling is voorlopig nog 

niet terug, en zij hebben de opgave kinderen 

een rustige en fijne middag te bieden in deze 

onrustige tijd waarin alles anders is.

Vanaf 8 juni mogen we weer terug naar de 

normale opvangsituatie en openen de BSO’s 

en de scholen weer de deuren. Verschillende 

maatregelen blijven van kracht, maar de opvang 

is weer als vanouds. Dat duurt tot midden 

december. Van 16 december 2020 tot 8 februari 

2021 zitten we in de tweede lockdown. Hoe on-

plezierig ook voor ouders en medewerkers, weten 

we in deze periode wel beter wat ons te wachten 

staat en hoe te handelen. Weer bieden we nood-

opvang, doen pm’ers hun best om het contact 

met de kinderen thuis te houden en zetten we 

thuiswerkopdrachten uit. Op 8 februari mogen 

de kinderen tot 4 jaar weer naar de opvang, de 

BSO’s blijven tot 19 april gesloten.

Na een voorjaar en zomer waarin de deuren 

openblijven, lopen de besmettingscijfers aan het 

eind van de herfst in 2021 weer zo hard op dat 

een derde lockdown onvermijdelijk is. Dit keer 

geldt de lockdown alleen voor kinderen vanaf  

4 jaar. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 

blijven open, BSO’s en scholen gaan op 14 

december voor de derde keer dicht. 

Verbondenheid met kinderen  
en elkaar
Gedurende de drie lockdowns is er ontzettend 

hard gewerkt om kinderen en ouders te laten 

zien dat SKBNM er ook is in een situatie waarin 

locaties gedwongen gesloten zijn. Die verbonden-

heid is er niet alleen voor kinderen en ouders, 

maar ook voor collega’s. Bij de opening na de 

eerste lockdown krijgen álle collega’s een bosje 

tulpen om hen te bedanken voor hun flexibiliteit 

en hun inzet. Ook ontvangen alle medewerkers 

een chocolade ‘hart onder de riem’ op de deurmat. 

Het spreekt voor zich dat er in 2020 en 2021 

veel energie is besteed aan het managen van 

de steeds wijzigende omstandigheden. Hiervoor 

richten we bij de eerste signalen van corona het 

Business Continuity Management (BCM) team 

op. Het BCM-team coördineert alle COVID-19 

gerelateerde zaken. Onze intensieve in- en 

externe communicatie heeft bijgedragen aan 

begrip en draagvlak voor de (on)mogelijkheden 

en noodzakelijke veranderingen voor, tijdens en 

na de lockdowns. << 
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‘Een bosje tulpen  
om hen te bedanken’

Lockdown overzicht

16 maart 2020 
alle opvang dicht

11 mei 2020 
KDV’s open

8 juni 2020 
BSO’s open

16 december 2020 
alle opvang dicht

8 februari 2021 
KDV’s open

19 april 2021
BSO’s open

14 december 2021
BSO’s dicht

10 januari 2022
BSO’s open
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In 2020 maken we de SKBNM balans op en 

zetten een aantal veranderingen in gang. In 

de voorgaande jaren lag er vooral aandacht op 

onze pedagogische kwaliteit, ook in het kader 

van de Wet IKK van 2017, die haar beslag kreeg 

vanaf 2018. In de aanloop naar 2020 breiden 

we de aandacht uit naar onze bedrijfsvoering 

en de interne organisatie. In de achterban-

avond, georganiseerd door de OR in 2019, en 

tijdens beleidsdagen met leidinggevenden en 

adjunct-leidinggevenden is input opgehaald over 

door medewerkers gewenste verbeterpunten. 

De belangrijkste verandering die in 2020 in 

werking wordt gezet, is het toewerken naar 

een aangepaste management structuur binnen 

SKBNM. Elke opvanglocatie krijgt één eind-

verantwoordelijke: een Manager Kinderopvang. 

Deze managers worden aangestuurd door één 

Manager primair proces. Dit maakt een einde aan 

de verdeling van de SKBNM locaties in regio’s 

met één manager en twee leidinggevenden 

per regio, ondersteund door adjunct-leiding-

gevenden per locatie. De Manager Kinderopvang 

zal onder steund worden door een pedagogisch 

mede werker (pm+) die tijdens extra uren - náást 

de uren op de groep - administratieve taken 

doet. Daarmee krijgen meer medewerkers de kans 

hun competenties te ontwikkelen. 

In januari 2021 gaan de Managers Kinderopvang 

van start op hun locaties. Vanaf maart 2021 zijn 

de eerste pm+’ers actief. 

Doelen voor onze bedrijfsvoering
De focus op de bedrijfsvoering en op de interne 

organisatie vertaalt zich in enkele concrete 

korte-termijn doelen. We vernieuwen onze 

ICT systemen (2019) en het medewerkers-en 

kindplanning systeem (Kidsvision) (2019-2020). 

De afdeling Facilitair wordt uitgebreid met een 

managersfunctie waardoor het tweekoppige team 

de opvanglocaties breder kan ondersteunen.

Het plan is om de korte en lange-termijn doelen 

uit te werken in een strategisch meerjaren-

plan in het eerste kwartaal van 2020. Corona 

vertraagt dit plan. In het najaar van 2021, als 

het managen van de coronacrisis meer routine 

is geworden en de aanpassingen in de opvang 

minder ingrijpend zijn, pakken we dit weer op. 

Voor de begeleiding van dit traject trekken we 

de experts van H3roes aan. Samen met hen 

stellen wij een stappenplan op om binnen 

enkele maanden, met input vanuit medewerkers, 

ouders, samenwerkingspartners én kinderen 

tot een ‘Koersplan 2022 - 2025’ te komen. Dit 

plan gaat ons helpen om nog scherpere keuzes 

te maken die aan sluiten bij wat onze klanten 

(ouders én kinderen), onze stakeholders en 

onze medewerkers willen. En te zorgen voor een 

toekomstbestendige koers waarin we anticiperen 

op alle (onverwachte en te ver wachten) ver-

anderingen. <<

Ontwikkelen voor groei 
Ondanks de impact van COVID-19 zetten we onze organisatiebrede ontwikkeling 
vanuit het thema ‘Ontwikkelen voor groei’ voort. Doel van deze transitie is het  
beter inrichten en faciliteren van ons werk, zowel in het primaire proces als op  
het Servicebureau, zodat er (nog) meer tijd overblijft voor het kind.

Aantal medewerkers 2021

KDV  108,5

in 2020: 108

BSO 98

in 2020: 103

Tiens 5

in 2020: 5

PSZ 27,5

in 2020: 27

Flexmedewerkers 28,5

in 2020: 39

Manager Kinderopvang 18

in 2020: 23

Servicebureau 37,5

in 2020: 31

Chauffeurs 11

in 2020: 26

Stagiaire 6

in 2020: 27

PM+ 7,5

in 2020 n.v.t.

Huishoudelijk medewerker 6

in 2020 n.v.t.

GroeiGroeide
SKBNMSKBNM



Een nieuw dak voor Villa  
Zeezicht in 2020

Na heel veel voorbereidingen door ASKO Scholen, Talent Primair en SKBNM, gingen op 7 oktober 2020 

de eerste paaltjes voor het Kindcentrum Muiderkring in de nieuwe wijk De Krijgsman in Muiden de 

grond in. De kinderen van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en school mochten allemaal een 

zelfgemaakt paaltje in de grond slaan. 

In november startte KDV Muiderkring in de tijdelijke huisvesting naast de P.C. Hooftschool in Muiden 

waardoor er voor kinderen van ouders uit de nieuwe wijk de Krijgsman een opvanglocaties was.  

We eindigden 2021 én begonnen 2022 in een lockdown waardoor de opening van KC Muiderkring op 

10 januari wat soberder verliep dan gepland. Maar de kinderen hebben inmiddels een mooie plek waar 

ze zich vanaf dag één thuis voelen en we met het schoolteam verder gaan bouwen aan het gezamen-

lijk verzorgen van een rijke ontwikkelomgeving voor alle kinderen. <<

4 Onze kinderopvang

Eerste paaltjes in de grond

Tijdelijk ander onderkomen voor Villa kinderen

BSO Dynamo verhuist
Medio januari 2020 laat de Indonschool ons weten 

dat zij in opdracht van de gemeente Gooise 

Meren vanaf 17 april 2020 gaan verbouwen en 

dat er na de verbouwing geen 6, maar nog maar 

5 lokalen beschikbaar zijn. Wegens ruimtegebrek 

zegt de Indonschool de samenwerking met de 

BSO per die datum op. Wij gaan direct op zoek 

naar een ruimte die niet alleen voldoet aan 

de wettelijke eisen maar ook aan de eisen van 

de SKBNM. Maar het lukt ons niet om, op zo’n 

korte termijn, de daarvoor verplichte registraties 

en vergunningen rond te krijgen. We moeten 

daarom de contracten per 17 april beëindigen. 

Gelukkig vinden wij per augustus 2020 bij BSO 

de Toverhoed een nieuwe plek die aan alle eisen 

voldoet en kunnen we voor deze kinderen weer 

BSO verzorgen. In 2021 blijkt, gelukkig, dat er 

toch voldoende ruimte is bij de Indonschool en 

op 23 augustus 2021 kunnen alle kinderen toch 

weer terug. En dat is fijn want de samenwerking 

tussen school en de SKBNM is altijd goed ge-

weest. Het voelt aan als thuiskomen. << 

Bij een technische inspectie op 10 november 

2020 werd dakrot geconstateerd bij Villa Zee-

zicht. De locatie moest per direct sluiten. Dat 

vroeg ‘wat’ organisatietalent van de ouders én 

SKBNM! KDV-kinderen werden binnen een paar 

dagen opgevangen bij de Woelwaters in Naarden 

en de peuterspeelzaal- en BSO-kinderen in de 

Vinkenbaanschool in Muiderberg. Na het stempe-

len van het dak was het mogelijk én veilig om 

de begane grond van Villa Zeezicht weer in ge-

bruik te nemen. De kinderen van het KDV konden 

daarom vanaf maandag 16 november 2020 weer 

terecht bij Villa Zeezicht. 

In eerste instantie was de planning van de 

gemeente om in juni 2021 aan te vangen met 

de verbouwing en deze eind juli af te ronden. 

Maar de reparaties aan het dak lieten langer op 

zich wachten en begonnen pas op maandag 6 

september. Kinderen van het KDV werden vanaf 

die dag liefdevol opgevangen bij kinderdagver-

blijf de Woelwaters in Naarden, kinderdagverblijf 

’t Spiegeltje in Bussum en kindcentrum de  

Talamander in Bussum, wat ouders echt wel 

extra haal- en brengtijd kostte! Op 6 december 

was het dan eindelijk zo ver en waren alle  

kinderen weer welkom bij Villa Zeezicht. En dat 

vierden we met een koffiebar voor ouders,  

bal lonnen voor de kinderen en een warm welkom 

van alle pedagogisch medewerkers. <<

Verhuizing BSO ’t Spiegeltje
Vanwege uitbereiding van KDV ’t Spiegeltje aan 

de Graaf Wichmanlaan moest er een nieuwe 

locatie gevonden worden voor de BSO die ook op 

die locatie gevestigd was. Die plek werd gevonden 

in de Comenius school op het randje van Bussum 

en Naarden. Echt een groene superplek! Op 6 

september 2021 openden daar de deuren van de 

nieuwe locatie van BSO ’t Spiegeltje. << 

Tiens Middelbaar stopt
Na 21 jaar stopt Tiens Middelbaar in juli 2020. 

Tiens Middelbaar bestond uit één groep voor 

kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan 

en was onderdeel van Tiens. De subsidie houdt 

op voor deze doelgroep en het geringe aantal 

kinderen dat gebruikmaakt van deze opvang, 

wordt zorgvuldig geleid naar een andere vorm 

van begeleiding of zelfstandigheid. Tiens gaat 

verder als opvanglocatie voor 10-plussers in het 

basisonderwijs (groep 7 en 8). <<

Peuterspeelzalen
In augustus 2020 voert de gemeente Gooise 

Meren nieuwe subsidieregels in voor de harmoni-

satie rondom peuterspeelzalen. Door deze nieuwe 

regels verandert de maandelijkse ouderbijdrage 

voor ouders. Wij hebben er voor gezorgd dat we 

peuters, ook met de nieuwe subsidieregelingen, 

een plek kunnen blijven bieden om te spelen, 

ontdekken en leren. VVE peuters mogen vanaf nu 

4 dagen (waarvan 2 volledig door de gemeente 

gesubsidieerd) naar de peuterspeelzaal komen, 

waardoor zij een goede start kunnen maken 

op de basisschool. Peuters van de opgeheven 

peuterspeelzaal Kiekeboe (van Versa Welzijn) 

verwelkomen wij bij de Regenboog en de Bolder-

wagen. SKBNM is vanaf dit moment de enige 

aanbieder van VVE opvang in Gooise Meren. <<

Kindcentrum  
Muiderkring 

NIEUW
NIEUW
NIEUW
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SKBNM krijgt eigen ‘VE-coach’

In 2021 werd het team van pedagogisch beleids-

medewerkers van de SKBNM uitgebreid met een  

VE coach. Zij houdt zich bezig met beleid,  

scholing en coaching gericht op kwalitatieve 

voor- en vroegschoolse educatie op de peuter-

opvang. De VE Coach is tevens gecertificeerd 

trainer voor het door het CED ontwikkelde 

totaalprogramma Uk & Puk. In 2021 hebben 4 

pm’ers het Uk & Puk certificaat behaald en in 

oktober van dat jaar zijn nog eens 3 collega’s 

gestart met deze opleiding. 

In de zomervakantie hebben de medewerkers van 

de VE peuterspeelzalen zich ingezet om extra 

opvang te bieden aan peuters, in het kader  

van het ondersteunings- en inhaalprogramma  

van de overheid. Zo kregen peuters de kans  

een mogelijke achterstand door de verschillende 

sluitings periodes, weer in te halen door extra 

begeleiding. << 

Kwaliteitsinspectie
In 2020 zijn er (vanwege corona slechts) 4 locaties geïnspecteerd en in 2021 hebben er 34 inspecties 

plaatsgevonden. De toezichthouders hebben geconstateerd dat de pedagogische kwaliteit op orde is. 

Op het domein ‘Personeel en Groepen’ zijn we in 2021 op een aantal locaties gehandhaafd. Het vaste 

gezichten criterium kon niet altijd gewaarborgd worden door het ontbreken van medewerkers met 

COVID-19 gerelateerde klachten en de vele openstaande vacatures. De Staatssecretaris heeft voor de 

gehele kinderopvang tijdelijk ‘verzachtende omstandigheden’ ingezet om de opvang zoveel mogelijk 

open te kunnen houden nu het personele probleem zo hoog is. 

Ondanks alle beperkingen in 2020 en 2021 kunnen we trots zijn op onze pedagogische kwaliteit en 

de inzet van onze medewerkers die dagelijks zorgen voor een goede, leerzame, veilige en liefdevolle 

omgeving voor de kinderen. << 

In 2020, vlak voor de coronapandemie, vroegen 

we aandacht voor het thema ‘Seksuele ontwikke-

ling’ door middel van een interactieve lezing van 

externe experts aan al onze pm’ers en ouders. 

Ruim 110 ouders participeerden en deelden 

ervaringen. Mooi om te zien dat we over dit toch 

nog steeds zeer persoonlijke thema een goede 

en informatieve uitwisseling konden hebben  

met elkaar.

Vanaf februari 2020 staat er elke twee maanden 

een Spelen, Ontwikkelen en Leren  (SOL) thema 

centraal op alle locaties. De thema’s emotionele 

veiligheid, normen en waarden, persoonlijke 

competenties en de voorbereide ruimte uit de 

SOL worden op deze manier regelmatig benad-

rukt. Onze pedagogen voorzien de groepen van 

informatie, columns en opdrachten rondom deze 

thema’s. Zodat zij gestructureerd alle opvoed-

kundige thema’s kunnen aanbieden. << 

Pedagogische thema’s 
Normen en waarden

Kwaliteit

Investeren in voor- en 
vroegschoolse educatie

DoenKids
Sinds april 2021 werken we met het pro-

gramma ‘DoenKids’. DoenKids is een platform 

met duizenden activiteiten waarmee wij nog 

gevarieerdere vakantieprogramma’s kunnen 

samenstellen. Voorafgaand aan de lancering 

volgden al onze medewerkers een training, zodat 

we er direct goed mee aan het werk konden. 

Ouders ontvingen vanaf mei de programma’s niet 

meer als bijlage in een nieuwsbericht, maar in 

de kalender van de OuderApp. Naast vakantie-

programma’s voor de BSO wordt DoenKids ook 

gebruikt door de peuterspeelzalen, de kinderdag-

verblijven en de BSO’s voor het maken van 

weekprogramma’s. <<  

Raising the Future 
Op 19 maart 2021 vond, na een jaar van uitstel 

door corona, het digitale congres ‘Raising the 

Future’ plaats. SKBNM was één van de organi-

satoren van dit congres. Met professionals uit 

de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg 

luisterden en spraken we deze dag over hoe we 

kinderen voor kunnen bereiden op een onge-

wisse toekomst. Die toekomst is de afgelopen 2 

jaar anders geworden maar onze flexibiliteit en 

creativiteit zijn ook op scherp gezet in deze tijd 

- die wat dat betreft ook veel moois en nieuws 

bracht. Dankzij Raising the Future hebben we 

samen dit onderwerp wat meer in beweging 

gebracht. En dat was precies wat we voor ogen 

hadden. <<

Zwerfvuilambassadeurs
BSO ‘t Mouwtje meldt zich in mei 2021 als eerste 

BSO-locatie aan als ‘zwerfvuilambassadeur’ bij 

Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren. Kinderen 

van de BSO zetten zich samen met de pedago-

gisch medewerkers in om rondom ‘t Mouwtje het 

zwerfvuil op te ruimen. Een voorbeeld dat op 

verschillende BSO-locaties gevolgd zal worden  

in 2022. <<

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 2020 en 2021 zijn er geen klachten 

ingediend door ouders bij het klachten loket 

Kinderopvang of de Geschillencommissie  

Kinderopvang; wij mogen ons beroepen op 

wederom twee ‘geschillenvrij’ jaren! << 

‘Wederom twee 
geschillenvrije jaren’

https://doenkids.nl
https://www.raisingthefuture.nl
https://www.samensnellerduurzaamgooisemeren.nl/zwerfvuilvrij
https://skbnm.nl/over-skbnm/klachtensuggesties
https://skbnm.nl/over-skbnm/klachtensuggesties


6 Onze medewerkers

2020
In 2020 is er sprake van een krappe arbeids-

markt in combinatie met verloop. Aan het begin 

van de lockdown is het nog hoogst onzeker of 

en hoe ouders gecompenseerd zullen worden 

voor de sluiting en daarmee wordt de kans op 

(sterke) inkomstendaling op korte en misschien 

ook langere termijn voorzien. Om de continuïteit 

van SKBNM en medewerkers in vaste dienst op 

langere termijn te kunnen waarborgen, wordt 

onder andere besloten om aflopende tijdelijke 

contracten in de periode april tot en met juni 

niet te verlengen. Een moeilijke beslissing om-

dat deze maatregel impact heeft op het gehele 

team. Om personeel te werven introduceren we 

in november voor het eerst de ‘SKBNM Vacature 

week’: een wervingscampagne op Social Media. 

In 2020 worden de arbeidscontracten van alle 

medewerkers werkzaam in de Peuteropvang en 

tussenschoolse opvang vanuit de Cao Welzijn 

ondergebracht onder de Cao Kinderopvang, 

waarmee deze geharmoniseerd zijn.

2021
In 2021 is het personeelsprobleem, branche 

breed, nog steeds nijpend. In deze periode 

hebben we er ondanks COVID-19 alles aan 

gedaan om nieuw personeel te werven en huidig 

personeel te behouden. Zo is er een recruiter 

aangenomen die zich volledig bezighoudt met 

het werven van nieuwe collega’s. We hebben 

opnieuw talentvolle BBL-ers aan ons weten te 

binden en we nemen 8 huishoudelijk mede-

werkers aan om de werkdruk voor medewerkers 

op het kinderdagverblijf te verlagen.

Marketing & Communicatie zet in samenwerking 

met HR een viertal cross mediale wervings-

campagnes op met A0 borden in Gooise Meren, 

Almere, Diemen en Weesp en wervingsadver-

tenties in kranten in deze gemeenten. Online 

wordt de campagne aangevuld met gesponsorde 

Social Media posts. Ook medewerkers worden 

gemotiveerd om te helpen nieuwe collega’s te 

vinden; zij ontvangen een mooie bonus wanneer 

zij een nieuwe collega aanbrengen.

Om de huidige medewerkers te belonen en te 

binden, organiseren we ’Campus XL’ bijeen-

komsten waarin inspirerende sprekers ons 

meenemen in verschillende aan de kinderopvang 

gerelateerde thema’s en onderwerpen. Onder het 

genot van een hapje en een drankje is het fijn 

elkaar weer live te kunnen ontmoeten en samen 

te leren. Deze campus avonden worden door veel 

collega’s bezocht en gewaardeerd. <<

Arbo en ziekteverzuim1

In 2020 was het verzuim 6.2% (2019: 6.3%)

In 2021 was het verzuim 7.4% 

Het was een lastige periode waarin er veel 

gevraagd is van alle collega’s. We zijn trots en 

spreken onze waardering uit naar al onze colle-

ga’s die hun rol in deze bijzondere (corona)tijd 

zo goed hebben opgepakt en ingevuld. <<

1 Ziekteverzuim is exclusief coronaverzuim door 

quarantaine

MT samenstelling
Het MT kent een aantal nieuwe gezichten 

in 2020. In januari 2020 start Raúl Ho 

Len Fat als nieuwe (interim) manager 

van het Servicebureau. Een maand later 

verwelkomen we Michel Lerou, onze nieu-

we controller en leidinggevende van de 

afdeling Financiën. Op 1 december neemt 

Heleen Fischmann het stokje over van 

Erwina van Roekel als Manager primair 

proces. En ook op 1 december start Femke 

Koster als Manager HR. 

Vanaf mei 2021 wordt het MT aangevuld 

met Suzanne Heuts, Manager Marketing 

en Communicatie die dan al bijna 10 jaar 

werkzaam is bij SKBNM.

Op 11 oktober 2021 lanceren we ons social intranet ‘Kaat’. Met een geboortepakket op elke locatie 

vieren we de komst van ‘onze Kaat’. Op Kaat staat vanaf dat moment al het SKBNM nieuws.  

Van nieuws over locaties, tot nieuws van het MT en van de salarisadministratie of HR. Kaat vervangt 

e-mail als kanaal voor interne informatievoorziening en is er niet alleen om te informeren, maar ook 

om collega’s te verbinden. Zo wordt er een borrelgroep gemaakt, ontstaat er een levendige handel op 

de interne marktplaats en worden er persoonlijke talenten ontdekt op de profielen van medewerkers 

die weer ingezet worden op de verschillende locaties. << 

Personeel blijft 
een speerpunt

Hoera, Kaat is er!
Interne communicatie

Door de onverminderd toenemende vraag naar 
kinderopvang, hoger ziekteverzuim en helaas ook 
uitstroom van medewerkers, ligt er in 2020 en 2021 
weer veel nadruk op werving van goede pedagogische 
professionals én experts op ons servicebureau.

Staking
Op 1 juli vragen collega’s van een 6-tal locaties, 

via een regionale staking van de FNV, aandacht 

voor de stijgende werkdruk in de kinderopvang. 

Op 25 juni kondigt de FNV ook een landelijke 

stakingsdag voor de Kinderopvang aan. Deze 

wordt georganiseerd op 8 juli en hier laten 

collega’s van een aantal locaties opnieuw hun 

stem horen. Op 14 september wordt de landelijke 

staking herhaald,  omdat er volgens de FNV te 

weinig verbeteringen zijn opgenomen in de 

nieuwe Cao om de aanpak van de hoge werkdruk 

op korte termijn aan te pakken. <<

Nieuwe Cao
Per 1 juli 2021 is de nieuwe Cao Kinder opvang 

van kracht. Deze heeft een looptijd van 18 

maanden, tot en met 31 december 2022. De Cao 

bepaalt onder meer dat:

• de salarissen stijgen met 0,5%

• in september 2021 krijgen  

 medewerker een eenmalige  

 uitkering van 0,5%  

• per 1 juli 2022 stijgen de salarissen  

 met 1,0%

• per 1 september 2022 stijgen de  

 salarissen met 0,5%

• de eindejaarsuitkering die in  

 december van elk kalenderjaar wordt  

 uitbetaald, wordt verhoogd met 1,0%  

 vanaf 1 januari 2022.



De jaren 2020 en 2021 zijn voor kinder-

en, ouders, SKBNM en voor ons als COR de 

jaren die volledig in het teken van COVID-19 

hebben gestaan. De vergaderingen zijn direct 

overgegaan in digitale vorm waarin over de 

maatregelen, de sluitingen van de opvang, 

noodopvang, op welke manier locaties weer open 

konden, de consequenties voor de kinderen en 

ouders/ verzorgers werd gesproken. Maar ook 

de financiële gevolgen voor SKBNM en daarmee 

samenhangend het uurtarief kwamen aan de 

orde. Dit gebeurde in goed overleg, maar soms 

ook met stevige discussies. De COR en de SKBNM 

hebben hierbij echter altijd het gezamenlijke 

doel voor ogen gehouden: De kinderopvang voor 

kinderen, pm-ers en ouders/verzorgers op een 

veilige en verantwoorde manier continueren.   

  

Voor het functioneren van de OC’s en de COR was 

het lastig om naast de prangende zaken rondom 

COVID-19 andere issues op te pakken. Door 

berichten vanuit de OC’s in het ouderportaal te 

plaatsen is getracht de ouders/verzorgers te laten 

weten dat de belangen van ouders/verzorgers op 

een alternatieve wijze zijn gehoord binnen de 

organisatie. Hadden er zaken anders gekund of 

gecommuniceerd, waarschijnlijk wel. Het is goed 

om straks samen te kijken naar de lessen die we 

kunnen leren. 

In 2021 is er 1 COR-vergadering live geweest in 

Tiens. Tijdens deze vergadering heeft Marcella 

Elbertsen haar taken als voorzitter overgedragen 

aan Jasper Meershoek. Ook heeft een bredere 

groep ouders haar inbreng kunnen doen t.a.v. 

het Koersplan wat in 2022 gepresenteerd gaat 

worden.  

Terugkijkend overheerst het gevoel van grote 

bewondering voor de wijze waarop SKBNM en 

haar medewerkers vol energie en flexi biliteit met 

de steeds wisselende situaties is omgegaan. << 

Onze ouders 7

Ouders & Co
Onze VE coach heeft meegewerkt aan de start van ‘Ouders & Co’, een gezamenlijk initiatief  

van Versa Welzijn, de bibliotheek, de gemeente Gooise Meren en de SKBNM. Het doel van  

‘Ouders & Co’ is om een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouders en door ouders te creëren. 

In 2021 hebben enkele bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij ouders informatie en ervaringen 

konden uitwisselen. De coronamaatregelen maakten dat we de ouders niet of nauwelijks konden 

bereiken en uiteindelijk te maken kregen met een volledige lockdown. << 

Klanttevredenheid 
Elke dag doen wij ons uiterste best voor ‘onze’ 

kinderen en hun ouders. Maar er zijn natuurlijk 

altijd punten waarop wij onze dienstverlening 

kunnen verbeteren. En dat meten we sinds april 

2021 met een continue tevredenheidsmeting via 

‘Verbetermeter’. Dit houdt in dat wij doorlopend 

feedback ophalen bij ouders. Niet door ouders 

continue te bevragen, maar door de vragen af 

te stemmen op de verschillende opvangfases die 

hun kind doorloopt. Wij sturen de metingen na de 

kennismaking op een locatie; na de wenperiode; 

als jaarlijkse meting en als eindevaluatie. 

Op deze manier krijgen we niet alleen beter zicht 

op de sterktes en zwaktes binnen de SKBNM, 

maar ook wat voor ouders belangrijk is. Alle 

Managers Kinderopvang hebben toegang tot 

‘Verbetermeter’ en kunnen direct inspelen op 

vragen, wensen en klachten van ouders. << 

Ouder Webinars 
In 2021 organiseerden we een aantal workshops/

webinars voor ouders rondom actuele thema’s. 

Zo ontvingen we in maart 110 ouders voor de 

webinar ‘Seksuele ontwikkeling bij kinderen’.  

En in mei namen zowel ouders als collega’s deel 

aan het webinar ‘Welkom in puberland’!  

Ook organiseren we jaarlijks, in samenwerking 

met het Rode Kruis, EHBO workshops voor 

ouders van baby’s en jonge kinderen. Dit keer 

was er zo veel animo dat we in maar liefst 5 

bijeenkomsten heel veel ouders hebben kunnen 

voorzien van veel nuttige tips en wetenswaar-

digheden. << 

Sinds de start van het werken met VerbeterMeter plaatsen we wekelijks een compliment dat we binnenkrijgen van ouders op onze social media kanalen.

Ouders ‘Gezamenlijk 
doel voor ogen’

‘Welkom in 
puberland’

Terugblik van de Centrale Ouderraad

Wat zegt de OR,  
COR en RvT... >>



8 Terugblikken

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Tiens

Tiens

11 locaties

11 locaties

9 locaties

9 locaties

19 locaties

19 locaties

1 locatie

1 locatie

180 kindplaatsen

9304 uren

388 kindplaatsen

23601 uren

1066 kindplaatsen

54217 uren

96 kindplaatsen

3492 uren

 75.3% bezetting

 90% bezetting

 83.2% bezetting

 81% bezetting

66.2% bezetting

74% bezetting

49.5% bezetting

73% bezetting

Capaciteit en bezetting 2020 in kindplaatsen 

Capaciteit en bezetting 2021 in uren

Een veelbewogen twee jaar hebben we achter de 

rug, dat is zeker! Als Raad van Toezicht zijn wij 

nauw betrokken bij het reilen en zeilen van  

SKBNM. Wij zijn trots op hoe de organisatie 

en al haar medewerkers in deze lastige tijden 

overeind zijn gebleven en ondanks alle moeilijk-

heden kinderen en ouders een vertrouwde 

opvang zijn blijven bieden. 

Ook de Raad van Toezicht zelf heeft sinds 2020 

de nodige veranderingen ondergaan. Na het 

afscheid van Tjarda Molenaar en Johan Vos, die 

beiden meer dan 8 jaar betrokken zijn geweest 

bij SKBNM, ontstonden twee vacatures. Na een 

zorgvuldige procedure zijn 3 nieuwe leden tot  

de Raad toegetreden. Frédérique Spannenburg 

heeft de voorzittersrol van Tjarda overgenomen 

en Gabrielle Krapels en Johan Cnossen zijn 

toegetreden als lid. In voorjaar 2021 hebben 

de nog zittende leden, Joost Quant en Robbert 

Belle, ook afscheid genomen na 8 jaar zitting 

in de Raad. Wij willen Tjarda, Johan, Joost en 

Robbert enorm bedanken voor hun jarenlange 

inbreng en betrokkenheid bij SKBNM. Wij zijn 

blij ook weer twee bekwame en betrokken 

nieuwe leden te hebben gevonden. Met Floris 

van Spengler en Anton-Pieter van Logtestijn is 

het team van vijf compleet en hopen we ieder 

met onze eigen achtergrond en specialisme een 

waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een 

florerende SKBNM. << 

‘De nodige 
veranderingen’ 
Terugblik van de Raad van Toezicht

In 2020 heeft de OR…
• de signalen over werkdruk uit het mede- 

 werkerstevredenheidsonderzoek meegenomen  

 en veelvuldig besproken. Ook is de uitslag  

 van het MTO besproken en de daaruit  

 voortvloeiende gewenste vervolgacties;

• een rol gespeeld in de transitie van (Adjunct)  

 leidinggevenden naar Manager Kinderopvang  

 en het ontstaan van de PM+ functie;

• afscheid genomen van de OR-leden Danielle,  

 Petra en Els;

• 3 nieuwe leden verwelkomd: Chantal, Jetske  

 en Lisa.

In 2021 heeft de OR…
• advies uitgebracht over de besteding van de  

 0,5% bonus. Voorheen werd deze ingezet als  

 ‘niet ziek’-bonus. De OR heeft voorgesteld  

 deze aan te passen naar een bonus die  

 volledig beïnvloedbaar is door de medewerker.  

 De regeling is aangepast en vanaf 2021 kon je  

 de bonus verdienen door op tijd en volledig je  

 uren in te voeren in KidsVision;

• gepleit voor het uitbetalen van het kwartier  

 eerder aanwezig zijn. Op verschillende  

 kinderdagverblijf locaties is het gebruikelijk  

 om bij een vroege dienst 15 minuten voor  

 aanvang aanwezig te zijn om de groepen in  

 orde te maken voordat de kinderen komen.  

 Deze tijd werd niet ingeroosterd. Afgelopen  

 jaar heeft de ondernemingsraad het gesprek  

 rondom dit onderwerp gevoerd en met succes;

• meegedacht over de inrichting van het  

 Social Intranet Kaat;

• afscheid genomen van de OR-leden Chantal en  

 Jetske. Nieuwe verkiezingen volgen in 2022. << 

‘Signalen  
bespreken en 
meedenken’

Terugblik van 
de Onder- 
nemingsraad

* Vanaf 2021 gebruiken wij ons nieuwe kindplanning systeem KidsVision en worden de bezettings- en kindplaatscijfers in uren weergegeven in plaats van kindplaatsen. 

‘Bedankt
Tjarda, Johan, 
Joost & Robbert’


