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Thuis is... samen opgroeien in 
Rotterdam
Een kind groot brengen doe je met elkaar, in een sociale gemeenschap. Kinderen ontwikkelen zich beter als ze deel uitmaken van een 

groter geheel. Maar die sociale omgeving van ooit bestaat niet meer. Sociale verbanden vervagen en de samenleving individualiseert. 

kindeRdam voelt zich als medeopvoeder verantwoordelijk voor het welzijn van kinderen en stimuleert een sociaal netwerk buiten het 

gezin. Pedagogisch medewerkers (pm’ers) voeden samen met ouders kinderen op tot volwassenen die op hun beurt weer een sociale 

omgeving vormen. Een goede samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders is hierbij noodzakelijk. Maar ook de verbon-

denheid tussen ouders onderling is van groot belang. 

Daarom heeft kindeRdam voor 2012 gekozen voor het thema Bij mij thuis, waarmee allerlei activiteiten zijn georganiseerd in het kader 

van de ouderbetrokkenheid. Ouders en kinderen gaven elkaar een kijkje in hun wereld. Immers, als je elkaar kent, heb je meer respect 

en begrip voor elkaars achtergrond, mening of cultuur. Uiteindelijk doe je het allemaal Samen.

Samen… goed voor later is een initiatief van KINDwijzer. Alle lidorganisaties besteden hier gedurende vier jaar aandacht aan. 

KindeRdam heeft ervoor gekozen dit project uit te werken onder de titel Samen… opgroeien in Rotterdam. Het thema Bij mij thuis is 

hier een onderdeel van. 
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Het behoeft geen uitleg dat 2012 een moeilijk jaar is geweest. Een jaar van economische crisis, grote bezuinigingen vanuit de over-

heid en verscherpte wet- en regelgeving. Maar dat betekent niet dat we bij de pakken zijn gaan neerzitten. We hebben op verschil-

lende terreinen samenwerking gezocht met collega-organisaties, organisaties voor jeugd- en opvoedhulp en het onderwijs. Door 

samen te werken zijn we een betere gesprekspartner voor de gemeente Rotterdam, en kunnen we bijvoorbeeld kosten van onder-

steunende bedrijfsprocessen delen. Met kinderopvangorganisatie Plein nul10 zijn we nog een stap verder gegaan en hebben we dit 

jaar voorbereidingen voor een fusie getroffen.

KindeRdam staat voor kwaliteit en om dit te kunnen waarborgen, moeten we blijven investeren in onze medewerkers. Dit doen we onder 

andere door middel van de kindeRdamAcademie en de studiedagen. Zo stond de studiedag van 16 november in het teken van communice-

ren. Communiceren met ouders, kinderen én met elkaar. Ook de cursus Allemaal Taal draagt bij aan deze kwaliteit. Allemaal Taal is ontstaan 

naar aanleiding van de aangescherpte taaleisen voor medewerkers in de kinderopvang.  KindeRdam is de eerste kinderopvangorganisatie in 

Nederland die met deze methode aan de slag ging. Een primeur dus. 

Daarnaast hebben er in 2012 weer allerlei leuke, mooie en inspirerende momenten en activiteiten plaatsgevonden. Ik denk daarbij aan BSO 

Vakantieland, de benoeming van de eerste Lekker Fit! locaties en natuurlijk het thema Bij mij thuis… waarin de verbinding werd gemaakt 

tussen twee belangrijke werelden van het kind: thuis en de opvang.

Helaas bleek, ondanks genomen maatregelen, halverwege het jaar een reorganisatie toch onontkoombaar om van kindeRdam weer een 

gezonde kinderopvangorganisatie te maken. Gesprekken met de OR, de vakbond en het UWV hebben geleid tot een reorganisatieplan en 

een sociaal plan waarmee we medewerkers zo veel mogelijk van werk naar werk willen begeleiden.

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat goede kinderopvang bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van het kind. Kinderopvang is niet al-

leen een arbeidsinstrument, het is een plek waar kinderen zich ontwikkelen, sociale contacten hebben en vaardigheden meekrijgen, zodat zij 

kunnen opgroeien tot leuke, sociale en evenwichtige volwassenen. 

Hoe het er bij kindeRdam ‘thuis’ aan toe gaat, leest u in dit jaarverslag van 2012.   

Els Maasdam

Algemeen directeur

 
Thuis bij kindeRdam



Thuis is... 
meehelpen verhuizen
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Helaas hebben we op veel locaties te maken gehad met vraaguitval. Dit is terug te zien in het sluiten van groepen en locaties. Naast  

deze vervelende beslissingen hebben we gelukkig ook positief nieuws. Er zijn locaties uitgebreid, we hebben locaties opgeknapt en 

er zijn kindercentra geopend.  

Sluitingen 

- In mei sloten wij BSO EigenWijs; de kinderen zijn verhuisd naar BSO De Zolder en BSO De KindeRcarrousel.

- In juni sloten wij KDV De Toekomstbouwers; de kinderen van deze locatie zijn verhuisd naar kindercentrum De Kinderkade.

- In juni sloten wij BSO HipHop; de kinderen zijn verhuisd naar BSO Sjakie.

- In juni sloten wij BSO Orrekiedor; de kinderen zijn verhuisd naar BSO De KindeRcarrousel en BSO Bij de Buren.

- In juli sloten wij BSO De Basisbende; de kinderen zijn verhuisd naar BSO De Pierewaaier.

- In oktober sloten wij KDV Mengelmoes; de kinderen zijn verhuisd naar KDV De KindeRcarrousel.

- In november sloten wij BSO De Oase; de kinderen zijn verhuisd naar BSO Bij de Buren.

Verhuizingen

-  In juni is BSO De Reddertjes verhuisd naar KDV Pinokkio.

- Peuterspeelzaal ’t Lishuisje is verhuisd naar het hoofdgebouw van de Juliana van Stolbergschool.

Wijzigingen

-  KDV De Vrijvoeters is een kindercentrum geworden. In een nabijgelegen pand openden wij BSO De Vrijvoeters. De locaties hebben een 

aangrenzende tuin en werken met de pedagogische visie Reggio Emilia. 

-  BSO De Pierewaaier is in 2012 uitgebreid naar 140 kindplaatsen. 

- Peuterspeelzaal ’t Laddertje is een groep nul geworden, in samenwerking met de Juliana van Stolbergschool.

- Per 1 juli opende het pas verbouwde kindercentrum De Kinderkade zijn deuren. 

Locaties opgeknapt

- BSO De Kantine is van binnen en buiten geschilderd.

- Op kindercentrum De KindeRcarrousel hebben we een groen schoolplein aangelegd. 

 
Thuis bij... de locaties



Thuis is... gezellig 
kleTsen meT je vrienden
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Primeur voor kindeRdam

Op kindercentrum BinnensteBuiten hadden we een Rotterdamse primeur, met de ingebruikname van de Stint. De Stint is een elektrische 

bolderkar waar wel 10 kinderen in passen. Om de bolderkar te mogen besturen, hebben de pedagogisch medewerkers van de locatie eerst 

een korte cursus gevolgd.  

Dag van de pedagogisch medewerker

De derde donderdag in september worden de pedagogisch medewerkers in het zonnetje gezet, op de landelijke Dag van de pedagogisch 

medewerker. KindeRdam geeft op die dag niet alleen de pm’ers, maar alle medewerkers een cadeautje. Dit jaar was dat een mok, met zakjes 

thee en lekkers. Op de mok kon met schoolbordkrijt een mooie of leuke boodschap voor de medewerker geschreven worden. 



Thuis is... de boel aan 
kanT maken
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Vorig jaar sloot ik af met de zin dat de organisatie in 2012 een grote uitdaging stond te wachten. Dat deze uitdaging zó groot zou 

zijn, konden we op dat moment nog niet bevroeden.

De intern genomen maatregelen bleken niet voldoende om de verwachte vraaguitval te pareren. KindeRdam heeft daarom in 2012 tot een 

reorganisatie moeten overgaan. De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat het bestuur van kindeRdam zorgvuldig en professioneel heeft 

gehandeld en het belang van de organisatie en het personeel altijd voor ogen heeft gehouden. 

De Raad van Toezicht heeft naast toezicht, ook een klankbordfunctie. Deze roerige tijden vragen om specifieke kennis om de bestuurder 

helder en juist te kunnen adviseren. Om ook daarin transparant te kunnen zijn, heeft de Raad onderzocht of wij díe capaciteiten en kennis 

bezitten die nodig zijn om onze klankbordfunctie goed te kunnen vervullen. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat de Raad aan deze voor-

waarden voldoet. 

2012 was ook het jaar van de voorbereiding op de fusie met Plein nul10. Deze fusie zorgt voor de nodige schaalgrootte, één van de maat-

regelen om weer een gezond bedrijf te worden. De Raad van Toezicht heeft in constructieve samenwerking met de directie van kindeRdam 

en Plein nul10 ingestemd met een fusie. Dit betekende ook een fusie voor de beide Raden van Toezicht. Hierdoor gaan we 2013 met een 

hernieuwde samenstelling verder in de functie van Raad van Commissarissen.

Door alle geledingen is ontzettend hard gewerkt en inhoudelijk goed werk geleverd. KindeRdam is een bedrijf dat kwaliteit hoog in het vaan-

del heeft staan en goed werkgeverschap voorstaat. Wij hadden verwacht aan het eind van dit jaar door alle genomen maatregelen weer op 

de goede weg te zijn. Helaas hebben we moeten concluderen dat door de aanhoudende recessie en het doorzetten van de vraaguitval, een 

tweede reorganisatie in 2013 niet kan worden uitgesloten.       

Nico Janssens

Voorzitter Raad van Commissarissen

Thuis in... zorgvuldigheid



Thuis is... 
samenwerken
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Thuis in... samenwerking
De OR heeft een druk jaar achter de rug waarin we weer veel hebben kunnen doen voor onze collega’s. Naast advies- en instemmings-

onderwerpen, hebben we ook deelgenomen aan de selectiecommissie van de studiereis naar Berlijn, waren we mede-ondertekenaar 

van een subsidieaanvraag voor de lerende organisatie , onderhouden we contacten met de OR’en van andere KINDwijzer-organisa-

ties, nemen we deel aan bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers, hebben we inbreng bij het opstellen van de vragenlijst voor het 

MedewerkerTevredenheidsOnderzoek, zijn we actief in het overbrengen van signalen vanuit de achterban naar de bestuurder (bij-

voorbeeld praktische knelpunten rondom inval), en worden we ook geregeld gevraagd door collega’s om mee te kijken naar de juiste 

interpretatie van beleidsregels.    

Advies- en Instemmingsonderwerpen 2012

• Instemmingsaanvraag eindejaarsuitkering: deze wordt in 2012 geheel resultaatafhankelijk

• Instemmingsaanvraag cameratoezicht entree Centraal Bureau Schiekade

• Instemmingsaanvraag kindeRdamAcademie, 2e leerjaar

• Adviesaanvraag start project senior pedagogisch medewerker

• Adviesaanvraag herindeling clusters: van 4 naar 3 clusters

• Adviesaanvraag huisvesting: sluiten/verhuizen De Toekomstbouwers, MikMak, De Reddertjes, Orrekiedor, Plein 3, Eigen-Wijs, Kinderland

• Adviesaanvraag huisvesting: Mengelmoes, De Oase, De Zolder, Plein 3 en De Basisbende

• Adviesaanvraag benoeming vertrouwenspersoon

• Adviesaanvraag afschaffen stagevergoeding

• Adviesaanvraag formatie toekenning KDV en BSO

• Adviesaanvraag vermindering stageplaatsen en uren praktijkopleiders

• Adviesaanvraag van 3 naar 2 clusters per oktober, indeling wordt werksoortgericht

• Adviesaanvraag Reorganisatieplan en Sociaal Plan

• Adviesaanvraag afwijken boventalligheid locatiemanagement

• Adviesaanvraag fusie met Plein nul10



Reorganisatieplan: de OR heeft een advies gegeven over het reorganisatieplan en moest daarbij vooral kijken naar de cijfers: klopt het beeld 

dat de ondernemer schetst van het bedrijf en de oplossing? 

Sociaal Plan: de bestuurder heeft al in een vroeg stadium met de OR alle onderdelen besproken en onze adviezen zo veel mogelijk meegeno-

men. De OR heeft ervoor gezorgd dat er voor meer mensen geld beschikbaar is gekomen voor opleidingen.  

Fusie: de OR heeft de plannen bestudeerd, een extern adviseur ingehuurd en een fusie-commissie gevormd om de plannen te beoordelen. 

In deze fusie-commissie zaten naast drie OR leden ook een locatiemanager en een medewerker van het Centraal Bureau kindeRdam. De ga-

rantie dat er geen ontslagen zouden vallen als gevolg van de fusie was een mooie basis om het fusieplan op te beoordelen. In 2013 wordt de 

fusie verder uitgewerkt. De OR zal bij elk onderdeel op passende wijze betrokken worden. 

Evaluatie bedrijfsarts

Elk jaar vindt er een evaluatie van de bedrijfsarts plaats. De OR heeft een achterbanraadpleging gedaan en die ervaringen meegenomen naar 

het gesprek. 

Eindejaarsuitkering 

Alle locaties hebben in 2012 als doelstelling voor de eindejaarsuitkering aandacht geschonken 

aan het project Bij mij thuis… De achterliggende gedachte van het project was het kinder-

centrum als democratische oefenplaats, plek van ontmoeting en uitwisseling van informatie. 

Dat de eindejaarsuitkering gaandeweg het jaar alsnog werd gekoppeld aan winst was jammer, 

maar een logische beslissing. Op deze manier dragen we allemaal ons steentje bij om zo veel 

mogelijk banen te behouden.   

De OR vindt het geweldig dat alle locaties het belang van de ouderbetrokkenheid serieus heb-

ben genomen en er overal activiteiten zijn georganiseerd. Kinderen, pedagogisch medewer-

kers en ouders hebben elkaar op verschillende manieren leren kennen. Via foto’s is er veel infor-

matie uitgewisseld. Op sommige locaties is gebruik gemaakt van speciale talenten van ouders 

en kinderen. De poster van ‘ons’ huis is een bekend beeld binnen kindeRdam geworden.

14
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Senior pedagogisch mederwerker

KindeRdam heeft dit jaar in het pilot-project senior pm’er gekeken naar mogelijkheden om de opvang van kinderen anders te organiseren 

zonder in te moeten leveren op kwaliteit. KindeRdam heeft altijd voor ogen gehad om op iedere locatie een eigen locatiemanager te hebben. 

In het project van de senior pm’er worden meerdere locaties aangestuurd door één locatiemanager, met op elke locatie een senior pm’er die 

een deel van de managementtaken overneemt en daarnaast ook op de groep staat. De OR heeft meegedacht over hoe dit project geëvalu-

eerd en beoordeeld moest worden en heeft daarin extra aandacht gevraagd en gekregen voor de gevolgen voor de medewerkers. 

KindeRdamAcademie 

De OR vindt de kindeRdamAcademie een goed middel om je te ontwikkelen en te verdiepen in je werk als pm’er. Daarom heeft de OR inge-

stemd met het tweede leerjaar van de kindeRdamAcademie. 

De toekomst

Door de fusie is ook de medezeggenschapsstructuur veranderd: de OR van kindeRdam moest fuseren met de OR van Plein nul10. We hebben 

in december kennisgemaakt met de OR leden van Plein nul10. Al snel bleek dat we op één lijn zitten en hebben we afgesproken verder te 

gaan als één gezamenlijke OR voor de periode van ruim één jaar. In 2014 moeten er verkiezingen komen voor een nieuwe, gezamenlijke OR 

voor de hele organisatie. Hoe in die nieuwe OR de vertegenwoordiging geregeld moet worden, daarover gaan we in 2013 plannen maken en 

de achterban raadplegen. 



Thuis is... 
‘zelluf’ doen
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Jaarverslag kindeRdam 2012 Centrale Ouderraad

Thuis met... de ouders
Net als het jaar ervoor is 2012 een bewogen jaar geweest. Het einde van 2011 sloot af met onzekerheid en deze is helaas nog niet 

voorbij. Het jaar 2012 werd gekenmerkt door veel onrust bij ouders, hun betrokkenheid in het meedenken naar betaalbare oplos-

singen en hun medeleven met de pedagogisch medewerkers van wie zij vaak na jarenlange samenwerking afscheid moesten nemen. 

In de strijd voor bestaansrecht vielen noodzakelijke besluiten niet altijd goed. Ouders hoorden kritisch aan wat de gevolgen zouden 

zijn of klommen in de pen om hun ongenoegen te uiten. Meerdere malen zijn heldere klantsignalen afgegeven en door de directie 

opgepakt. In 2013 zal er een ommekeer moeten komen om de kwaliteit van kinderopvang tegen een betaalbare prijs te behouden.

Net als het jaar ervoor volgde de Centrale Ouderraad (COR) een vaste vergaderagenda. Viermaal kwam de COR met de directie van kindeR-

dam bijeen. Het jaar 2012 stond in het teken van de in 2011 ingezette kabinetsmaatregelen, de verkiezingen in juni en de mogelijke herijking 

van het eerder ingezette beleid op kinderopvang.

Jaarplanning COR

De COR kwam met de directie van kindeRdam op vier momenten bijeen. In maart werden de beschikbare rapportages besproken, in juni de 

nieuwe tarieven, in september de mandatering (om de twee jaar) en de bevestiging van de tarieven en in december de overige zaken.

(Meedenken over) Tarieven 2013

Met nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht, vormden de slechte economische omstandigheden en het grillig verloop van het Nederlandse 

koopgedrag een onzekere basis om een duidelijk tarief neer te leggen. Met een reorganisatie in volle gang en lopende CAO onderhandelin-

gen kon kindeRdam rond medio 2012 nog geen duidelijk tarief neerleggen. KindeRdam heeft dit moeten uitstellen tot september 2012, toen 

de contouren van het nieuwe kabinet gevormd waren. Dit maakte het voor de COR erg moeilijk er een oordeel over te vormen. Net als het 

jaar ervoor heeft kindeRdam, voor zover mogelijk, uitgebreid de totstandkoming van het tarief toegelicht door middel van een presentatie.



Thuis is... 
van elkaar leren



19

De overige gespreksonderwerpen van de Centrale Ouderraad waren:

Pedagogisch beleid

• Pedagogische schouw

• Werken met WePBoek (ouderbetrokkenheid bij taalontwikkeling)

• Studiereis Berlijn (samenwerking scholen & ouders, kinderparticipatie)

• Tweede leerjaar kindeRdamAcademie

Jaarverslagen en rapportages

• Klantsignalen en klachten oudercommissies

• Exitformulieren ouders

• (bijna) Ongevallen

• Co2 metingen

KinderOpvang Betaalbaar – maar niet tegen elke prijs

• Oplossingsrichtingen bedacht door Oudercommissies 

• Verschil tussen ‘uurtje-factuurtje’ en onder andere basis (plus) pakketten

Bezuinigingen 2012

• Daling in bezetting

• Huisvesting

• Nieuwe managementstructuur 

• Ontwikkelingen BSO

Fusie kindeRdam en Plein nul10 en samenvoeging van de COR

Jaarverslag kindeRdam 2012 Centrale Ouderraad
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Thuis in... werk
De bezuinigingsmaatregelen en de reorganisatie hebben ook op de afdeling P&O een groot beslag gelegd. Immers, een reorganisa-

tie raakt vooral het personeel, bijvoorbeeld doordat tijdelijke arbeidscontracten niet worden verlengd. Dan is het belangrijk om op 

een goede manier afscheid te nemen van mensen. Tegelijkertijd zorgt vertrek van medewerkers vaak voor vraag naar invalkrachten 

op de locaties. 

Medewerkertevredenheidsonderzoek

In 2012 hebben we onder onze medewerkers een tevredenheidsonderzoek gehouden (MTO). Hiervoor is het bedrijf XS2quality ingehuurd. 

Onze doelstelling was om gemiddeld een 7,7 te halen, uiteindelijk hebben we met een respons van 65% een 7,4 gescoord. Opvallend is dat 

we op ieder gebied gemiddeld voldoende scoren. Hiermee zijn we, gezien de omstandigheden, zeer tevreden.

 Rapportcijfers kindeRdam
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Ziekteverzuim en verzuimpercentage

In 2011 is een nieuw systeem met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte geïntroduceerd. Dit heeft in 2012 geleid tot een afname van het 

ziekteverzuim en de verzuimfrequentie. Daardoor hadden we dit jaar een arbeidsdeelname van bijna 96%. 

Reorganisatie en sociaal plan

De afdeling P&O heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het reorganisatieplan en het sociaal plan. Over het sociaal plan is overlegd 

met de vakbonden en uiteindelijk hebben de leden van de vakbond met het plan ingestemd. KindeRdam heeft in het sociaal plan ingezet 

op het begeleiden van mensen van werk naar werk, het zogenaamde mobiliteitstraject. In het kader hiervan is een intentiesamenwerking 

aangegaan met Careyn Kraamzorg. 

   

Nieuw personeelsysteem

In de zomer van 2012 is de afdeling P&O gestart met het vullen van de HRM modules van Afas. Dankzij dit systeem is er voor de afdeling P&O 

de mogelijkheid tot digitalisering, transparanter werken en het gemakkelijker linken van diverse gegevens van medewerkers.     

Eindejaarsuitkering 

Ieder jaar is er de mogelijkheid voor 3,5% eindejaarsuitkering. KindeRdam kiest ervoor de uitkering op te splitsen in twee onderdelen en heeft 

met de Ondernemingsraad (OR) afspraken over de voorwaarden gemaakt. In het algemeen is de verdeling:

1. Organisatiedoelstelling, zoals geformuleerd door directie en MT:

    2% uitkering. Deze uitkering was gekoppeld aan meetbare componenten: 

    - het jaar afsluiten met een positief bedrijfsresultaat.

    - het aantoonbaar maken dat de personele inzet overeenkomt met de gerealiseerde bezetting (sturen op uren).

    - op het Centraal Bureau 0,5% ten opzichte van 2011 besparen op overheadkosten. 

2.  Inhoudelijke doelstelling zoals geformuleerd door de Ondernemingsraad (OR): 1,5% uitkering. Deze inhoudelijke doelstelling werd gekop-

peld aan het thema Bij mij thuis. 

Door het tegenvallende bedrijfsresultaat is in de loop van 2012 met instemming van de Ondernemingsraad besloten de gehele eindejaars-

uitkering te koppelen aan het bedrijfsresultaat.
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Ziekteverzuim 2011 2011 2012 2012 
 kindeRdam FCB 2011 Doelstelling kindeRdam

Arbeidsdeelnamepercentage 95,23% 94,62% 96% 95,73%

Verzuimpercentage 4,77% 5,38% 4% 4,27%

Verzuimfrequentie 1,49 1,21  1,16

Verzuimduur (dagen) 12,39 16,00  11,85

Personeelsverloop 2012

-   Op 1 januari 2012 heeft kindeRdam 512 medewerkers in dienst.

-   Op 31 december 2012 heeft kindeRdam 393 medewerkers in dienst.

-   In totaal zijn er 145 medewerkers uit dienst getreden. Hiervan waren 105 medewerkers werkzaam als pedagogisch medewerker op een 

vaste locatie en 20 medewerkers als oproepkracht flexibel inzetbaar in de gehele organisatie.

-  Er zijn 26 nieuwe medewerkers in dienst getreden.

Verlooppercentage de afgelopen vijf jaar

Jaar Totaal kindeRdam Exclusief Flexpool kindeRdam

2008 20%  15%

2009 21,6%  18,3%

2010 22,52%  17,1%

2011 19,96%  13,63%

2012 32,04%  31,29%

Ten opzichte van 2011 zien we een stijging in het verloopcijfer. Door de gevolgen van de bezuinigen was een groter verloop in de flexi-

bele schil dan beoogd nodig om gedwongen ontslagen te voorkomen.

 

Flexpool

-  Gemaakte uren door Flexpool in 2012: 42.026 uur.

-  Gemaakte uren door uitzendbureau in 2012: 302 uur.

-  Op 1 januari 2012 bestond de Flexpool uit 56 medewerkers, op 31 december 2012 waren dit 50 medewerkers.
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1 11 111 3 9 5 1 10 6 8 4 2
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8 3
18

50 

12 21

Aantallen 

Algemeen directeur 1

Directeur Bedrijfsvoering 1

Directeur Werkontwikkeling 1

Staf 5

Directiesecretaresse 1

Plaatsingen 10

Facilitair 6

Financien 8

P&O&O 4

Secretariaat/ Receptie 2

GOB 2

Communicatie & PR 1

Praktijkopleider 1

VIB coach 2

Coördinator salarisadministratie 1

ID’er 8

Clustermanager 3

Locatiemanager 18

Pedagogisch medewerker werkzaam voor de flexpool 50

Pedagogisch medewerker 244

Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal 11

Administratief medewerker ondersteunend aan cluster 3

Huishoudelijk medewerker/ gastvrouw 9

Projectmedewerker 1
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Man

Vrouw

< 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

> 55 

< 1

1 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

> 20

0,00 - 0,25

0,25 - 0,50

0,50 - 0,75

0,75 - 1,00

1,00 - >

Aantallen           Percentages

Verdeling geslacht

binnen kindeRdam

Verdeling leeftijd

binnen kindeRdam

Verdeling dienstjaren

binnen kindeRdam

Verdeling fte’s

binnen kindeRdam

20 5,09

18 4,58
70 17,82

105 26,72

106 26,97

111 28,24

39 9,92

45 11,45
15 3,82

120 30,53151 38,42

62 15,78

13 3,3119 4,83

83 21,12

59 15,01

46 11,70

29 7,38

47 11,96

40 10,181 0,25

373 94,91



Thuis is... zorgen voor 
elkaar en de omgeving
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Thuis in... vakwerk
Kinderen krijgen bij kindeRdam de ruimte hun talenten te ontdekken en te benutten. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo. 

KindeRdam levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige mensen.

Pedagogische schouw

Om een beter beeld te krijgen van de pedagogische kwaliteit en verbeterpunten op locaties, maken we sinds dit jaar gebruik van de Kwa-

liteitsmonitor van het NCKO, 0-4 jaar. Deze kwaliteitsmonitor is een hulpmiddel voor de locatiemanager om beter zicht te krijgen op de 

kwaliteit van het pedagogisch handelen op de locatie. De locaties De KindeRglobe en BinnensteBuiten hebben in 2012 deze ‘Pedagogische 

Schouw’ laten uitvoeren.

Video Interactie Begeleiding

Door middel van Video Interactie Begeleiding (VIB) leren pedagogisch medewerkers bewust naar zichzelf te kijken tijdens hun interactie met 

kinderen. Anders dan de voorgaande jaren is de VIB in 2012 gekoppeld aan onze kindeRdamAcademie.

Ben ik in Beeld (BiiB)

Het programma is een voorschools educatie programma (VVE) speciaal ontwikkeld voor kinderen op de dagopvang en peuterspeelzaal. BiiB 

wordt ingezet om kinderen met een achterstand in taal en andere vaardigheden te helpen, zodat zij een betere start maken in het basisonderwijs. 

In 2012 hebben de kinderdagverblijven De KindeRcarrousel en De KindeRglobe het officiële certificaat voor het werken met Ben ik in Beeld 

behaald. Dit betekent dat nu alle kinderdagverblijven van kindeRdam die werken met dit voorschoolse programma gecertificeerd zijn.

De Ben ik in Beeld trainingen werden tot dit jaar verzorgd door Stichting De Meeuw. Sinds 2012 verzorgt de pedagoog van kindeRdam deze 

trainingen. Zij volgde de opleiding Train de trainer en traint nu onze medewerkers in eigen huis.

Project Samen… opgroeien in Rotterdam

KindeRdam neemt deel aan het vierjarige KINDwijzerproject Samen… goed voor later. Wij hebben dit vertaald naar Samen… opgroeien in 

Rotterdam. Werd er in het eerste jaar vooral gekeken naar wat we al aan democratisch burgerschap deden, dit jaar stond het contact tussen  

ouders en pm’ers en ouders onderling centraal, onder het motto ‘Je hebt elkaar nodig om een kind op te voeden’. Het project Bij mij thuis 

is daar de uitwerking van. Op alle locaties van kindeRdam werd hier aandacht aan besteed. Zo werden er onder andere familiemuren en 

receptenboekjes gemaakt en werden er modeshows en zomerfeesten georganiseerd. Dit alles met het doel elkaar beter te leren kennen en 

daardoor meer begrip te kweken voor elkaar.
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Thuis is... vele handen 
maken lichT werk
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KindeRdamlocaties Lekker Fit!   

Als convenantpartner van Rotterdam Lekker Fit! strijdt kindeRdam mee tegen overgewicht van jonge kinderen door meer beweging en ge-

zonde voeding aan te bieden. Dat betekent dat we (nog) meer bewegen met de kinderen en zo veel mogelijk gezond eten. Een aantal locaties 

van kindeRdam heeft een Makkelijke Moestuin waarin de kinderen zelf zaadjes zaaien, plantjes verzorgen en groente en fruit oogsten, om 

die vervolgens met elkaar op te eten. 

BSO Vakantieland

Sinds 2010 organiseert kindeRdam BSO Vakantieland. Eerst voor de BSO’s op Zuid, vanaf 2011 voor alle BSO’s van kindeRdam. Iedere zomerva-

kantie worden er vier thema’s gekozen waarmee we tijdens Vakantieland aan de slag gaan. Ook in 2012 was BSO Vakantieland weer een groot 

succes, met thema’s als Tijdreizigers, Wetenschapsweek, Olympische kindeRdam Spelen en Stel je eens voor dat…  De vrolijke vakantiekrant die 

van tevoren werd uitgedeeld, zorgde voor de nodige voorpret. Tijdens de vakantieweken konden ouders de avonturen van hun kinderen volgen 

via de website van kindeRdam, waar een speciale pagina was ingericht voor het vakantielandnieuws. De vakantielandlocaties kregen, anders dan 

voorheen, meer vrijheid in de te organiseren activiteiten. Dat dit prima ging, bewijzen de enthousiaste reacties van ouders en kinderen.

Kinderraad

Wij vinden het belangrijk kinderen al op jonge leeftijd mee te laten praten en denken over het reilen en zeilen op de BSO. Daar krijgen de 

kinderen dan ook alle ruimte voor. Op de BSO’s De Kantine, BuitenGewoon en Vreewijk hebben we door middel van verkiezingen een kinder-

raad opgestart. 

Studiereis Berlijn

Hoe is de kinderopvang geregeld in andere landen en wat kunnen we van elkaar leren? KINDwijzer organiseert hiervoor ieder jaar een bui-

tenlandse studiereis. In 2012 gingen twee van onze medewerkers met een aantal collega’s van KINDwijzer naar Berlijn. Tijdens de reis werd 

onder andere aandacht besteed aan de samenwerking tussen school en BSO, binnen- en buitenruimten, omgaan met taal, kinderparticipatie 

en pedagogische visies. De twee medewerkers hebben gedurende twee weken verschillende kinderdagverblijven en BSO’s bezocht.  

Jaarverslag kindeRdam 2012 Pedagogiek

Vier van onze kinderdagverblijflocaties behaalden in 2012 de titel Lekker Fit! locatie. Deze locaties zijn: De Kijkdoos, De KindeRcar-

rousel, Petje Pitamientje en Mengelmoes.  Naast alle aandacht voor een gezonde leefstijl heeft een Lekker Fit! locatie een beweeg-

coach. Deze beweegcoaches brengen hun kennis over op hun collega’s. Zo weet iedereen op de locatie hoe je kinderen spelenderwijs 

kunt stimuleren meer te bewegen. Alle inspanningen resulteerden ten slotte in een mooi gevelbord en de felicitaties van wethouder 

Antoinette Laan (Sport en Recreatie). 



 
Thuis in... je eigen buurt
Gewoon en Bijzonder wordt Bijzonder-Gewoon

Samen met een aantal organisaties uit de kinderopvang en jeugdhulp is het convenant Gewoon en Bijzonder wordt Bijzonder-Gewoon gete-

kend. Doel van de overeenkomst is kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, deze zorg zo dicht mogelijk bij hun eigen leefom-

geving aan te bieden. Door een intensieve samenwerking tussen jeugd- en opvoedhulp, jeugdzorg en kinderopvang kan een geïntegreerde 

aanpak van opvang/opvoeding, begeleiding en behandeling van 0 tot 12-jarigen (en hun ouders) worden gerealiseerd.  

Dagbehandeling BuitenSchoolse Opvang (DBSO) 

Medio 2012 is kindeRdam samen met TriviumLindenhof gestart met de pilot DBSO. In de DBSO worden dagbehandeling en BSO Plus gecom-

bineerd. Er is plaats voor (maximaal) vier kinderen uit de dagbehandeling en (maximaal) tien kinderen die wat extra aandacht nodig hebben 

en daardoor nog niet toe zijn aan een reguliere BSO. Op de groep werken hbo-opgeleide pedagogisch medewerkers, die nog eens extra wor-

den ondersteund door een gedragswetenschapper. De projectleider wordt gefinancierd door subsidie van Alert4You (een programma van 

het Kinderopvangfonds, gericht op de bevordering van de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg) en het Kinderopvangfonds.

Kinderopvang Plus en deeltijdbehandeling 

Voor kinderen van nul tot vier jaar biedt kindeRdam al vele jaren Plusopvang bij kinderdagverblijf De Kijkdoos. Om meer ouders en kinderen 

deze vorm van opvang te kunnen bieden en bovendien dicht bij hen in de buurt, hebben wij in 2012 twee Plusgroepen verplaatst naar andere 

kinderdagverblijven: ’t Groentje in IJsselmonde en De Kolibrie in de Afrikaanderwijk. In samenwerking met Horizon is gestart kinderen een 

deeltijdbehandeling aan te bieden op de Plusgroepen.

Alle kinderen in beeld

In Rotterdam Zuid wordt op alle locaties coaching on the job aangeboden. De coaches, afkomstig van het Centrum voor Jeugd en Gezin, Horizon 

en Trivium Lindenhof, werken mee op de groep. Ze kijken of de ontwikkeling van de kinderen past bij hun leeftijd en geven tips en voorbeelden. 

Al lerend worden pedagogisch medewerkers toegerust om vroeg problemen te signaleren en in te schatten wanneer er hulp moet worden 

ingeschakeld.

Ook hier geldt: breng de zorg zo dicht mogelijk bij het kind in de eigen leefomgeving. Zo kunnen kinderen een beter afgestemde begeleiding 

door hun eigen vertrouwde pm’er krijgen, afgestemd op hun individuele vraag. 
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij zijn blij dat we met deze initiatieven ook opvang kunnen blijven bieden voor kinderen die net iets extra’s nodig hebben. Dit zien we als 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt door subsidie van Alert4You en de Proeftuin Ge-

woon en Bijzonder wordt Bijzonder-Gewoon door de gemeente Rotterdam.
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Thuis is... je plaaTs 
vinden in een groep
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Thuis in... kennisoverdracht
KindeRdam kiest ervoor een lerende organisatie te zijn, die midden in de maatschappij staat. Ook in deze economisch moeilijke 

tijden vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Misschien wel juist daarom. Want alleen door blij-

vende ontwikkeling kun je díe zorg bieden die aansluit bij de vragen en behoeften van ouders en kinderen. En kunnen we de kwali-

teit bieden die wij voorstaan: excellente kinderopvang en een fijne omgeving voor kinderen.

KindeRdamAcademie

In 2012 is het tweede jaar van de kindeRdamAcademie van start gegaan. Met de kindeRdamAcademie, die is opgericht door kindeRdam in 

samenwerking met de Nederlandse Vakschool, kan kindeRdam zijn medewerkers intern een permanente begeleiding en ontwikkeling van 

hun kennis, houding en gedrag bieden. Daarnaast zorgt het ophalen en opfrissen van vakkennis voor meer uitdaging en werkplezier. 

Waar in 2011 de interactie tusen pm’ers en kinderen centraal stond, lag dit jaar de nadruk op communicatie met ouders en collega’s. Denk 

hierbij aan persoonlijke effectiviteit, de samenwerking met collega’s en de overdracht naar ouders. In de opdrachten ging het vooral om het 

leren reflecteren op je eigen handelen en daarnaar handelen. 

Er is ook dit jaar een breed en groot aanbod aan trainingen en cursussen aangeboden aan de pedagogisch medewerkers. Een aantal van deze 

cursussen sprong eruit, zoals de training Allemaal Taal. Dit intensieve taaltraject is voor VVE pedagogisch medewerkers die hun taalniveau op 

2F en 3F  moeten brengen. De eisen van de gemeente Rotterdam zijn hierbij leidend. 

KindeRdam heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het behaalde HKZ-certificaat is hiervan een zichtbaar bewijs. In het leeronderdeel 

Kwaliteit: denken en handelen wordt gewerkt aan kwaliteitsbewustzijn. Deze cursus wordt gegeven door onze eigen kwaliteitsfunctionaris. 

Beweegkriebels 0-4 jaar en Gezond en Fit. In het kader van het project Rotterdam Lekker Fit! heeft kindeRdam ingestoken op het vergroten van 

de mogelijkheden van de pm’ers om met de kinderen te bewegen. Dat heeft ertoe geleid dat er beweegcoaches zijn opgeleid die met hun 

collega’s en de kinderen dagelijks aandacht geven aan bewegen. 

Klankbordgroep

Om alle feedback, vragen, verbetersuggesties en evaluaties van de trainingen beter te kunnen stroomlijnen, is in 2012 een klankbordgroep 

opgericht, bestaande uit directie, OR en pedagogisch medewerkers van kindeRdam en een directielid en coördinator van de Nederlandse 

Vakschool. 



Taalconvenant

KindeRdam werkt op veel locaties met een VVe-methode (voor- en vroegschoolse educatie) om de taalontwikkeling bij jonge kinderen te sti-

muleren. Omdat het voor sommige kinderen de enige plek is waar zij in aanraking komen met de Nederlandse taal, vervullen de pedagogisch 

medewerkers een cruciale rol bij het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden. In december tekenden organisaties in de kinderopvang, 

de schoolbesturen en de gemeente Rotterdam een convenant waarin afspraken staan vermeld waarmee ze de Nederlandse taalvaardigheid 

van alle pm’ers in de Rotterdamse VVE op het gewenste niveau gaan brengen met als doel kinderen nog beter te kunnen ondersteunen.

Studiedagen 2012

Twee keer per jaar zijn alle locaties van kindeRdam gesloten in verband met een studiedag voor de (pedagogisch) medewerkers. Deze studie-

dagen hebben tot doel onze kwaliteit op peil te houden en waar nodig te verbeteren. 

Eerste studiedag

‘s Ochtends stond het onderwerp ‘Ontwikkelingsstappen van een kind’ op het programma. Door medewerkers bewust te maken van de 

verschillende ontwikkelingsfasen en door ze te laten beseffen wat je op een bepaalde leeftijd van een kind kunt verwachten, kunnen ze de 

activiteiten beter op de kinderen afstemmen. ‘s Middags werd de opgedane kennis door het cabaretduo Spijker en Hamer in de praktijk ge-

bracht. Door middel van een aantal sketches hielden zij ons op humoristische wijze een spiegel voor.

Tweede studiedag

Op deze dag was er vooral aandacht voor het thema ‘Communiceren/praten en uitleggen’. Samen met een trainer en collega’s oefenden de 

medewerkers op hun eigen locatie allerlei interactievaardigheden. ’s Middags ging gastspreker Micha de Winter verder in op het onderwerp.

Stagiairs

Het op- en begeleiden van stagiairs krijgt binnen kindeRdam veel aandacht. Zij zijn immers het kapitaal voor de toekomst. Voorwaarden voor 

het aannemen van stagiairs is dat we een optimaal leerklimaat kunnen bieden. Door de bezuinigingen en het herplaatsen van één stagebe-

geleider konden we dit niet in alle gevallen waarmaken en hebben we moeten besluiten minder stagiairs te begeleiden. 
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Samenwerking ROC’s

In 2010 is door kindeRdam, samen met een groot aantal andere kinderopvangorganisaties in en rond Rotterdam, een convenant gesloten 

met de ROC’s ten behoeve van een betere afstemming tussen opleiding en werkveld. Ook wordt er door de ROC’s inhoudelijk meer overleg 

gevoerd. Als studenten bij kindeRdam komen stagelopen, zorgt de school voor een Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit alles komt de kwaliteit 

van stagiairs ten goede. 

Cursus Allemaal Taal

In februari is de cursus Allemaal Taal van start gegaan. De cursus is ontstaan naar aanleiding van discussie over het taalniveau van medewer-

kers in de kinderopvang en in samenwerking met kindeRdam uitgegeven. 

Achttien pedagogisch medewerkers zijn aan de slag gegaan om hun taalniveau te verbeteren. Zestien weken lang kregen de medewerkers 

een avond in de week op het Centraal Bureau van kindeRdam taalles. 

Uniek aan de cursus is dat de oefeningen, het huiswerk en de praktijkopdrachten helemaal gericht zijn op de kinderopvang. Op die manier 

slaan we twee vliegen in één klap: de opdrachten worden door de medewerkers in de dagelijkse praktijk geoefend, en de kinderen doen 

meteen mee. 

De achttien pedagogisch medewerkers van kindeRdam die meededen aan de pilot Allemaal Taal, hebben allemaal de cursus met 

positieve resultaten afgerond. Zij verhoogden hun taalniveau op alle drie de onderdelen (lezen, schrijven en taalverzorging) signifi-

cant. Een geweldige prestatie. KindeRdam is er trots op dat het als eerste kinderopvangorganisatie in Nederland met deze speciaal 

voor de kinderopvang ontwikkelde methode heeft mogen werken en daarmee de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers heeft 

kunnen vergroten.
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Thuis is...
lekker helemaal 
jezelf kunnen zijn
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Kwaliteit raakt alle geledingen en disciplines van de organisatie. Van de wijze waarop wij kinderen en hun ouders welkom heten tot 

het moment dat een kind kindeRdam weer verlaat. Kwaliteit zit niet alleen in regels en het afvinken van lijstjes. Kwaliteit moet je 

voelen.  

Training Kwaliteit: denken en handelen

Om medewerkers bewust te maken en te houden van het belang van goede kinderopvang, heeft de kwaliteitsmedewerker van kindeRdam 

de training Kwaliteit: denken en handelen gegeven. Deze tweedaagse cursus was bestemd voor pedagogisch medewerkers en had als on-

derwerp ‘Wat is kwaliteit en hoe geef je daar vorm aan?’ Door het volgen van deze cursus hebben de pm’ers hun kennis opgefrist en vergroot. 

Daarnaast hebben zij zich het kwaliteitsmanagementsysteem eigen gemaakt. 

“Kwaliteit is niet iets dat van bovenaf wordt opgelegd, maar is van ons allemaal. En dat heeft deze cursus concreet gemaakt.” (Cursist)

Project Klant in beeld   

Als je van ouders de verantwoordelijk krijgt om hun kind mee op te voeden, is het belangrijk ook goed naar ouders te luisteren. In dit kader 

is in 2011 gestart met het project Klant in Beeld. Doelstelling is de wensen en behoeften van ‘de kindeRdam klant’ beter te leren kennen, de 

klantgerichtheid te verhogen en daarmee de klantrelatie te intensiveren. 

In 2012 hebben we met het project Klant in Beeld veel aandacht besteed aan de eerste kennismaking van ouders met onze locaties en 

welke verbeterslagen we kunnen maken. Om locaties hierin te begeleiden is er een servicedocument opgesteld waar de verschillende aan-

dachtspunten voor rondleidingen in beschreven staan. Ook worden potentiële klanten na een rondleiding gebeld om te vragen naar hun 

bevindingen.   

Triasweb

Het digitale registratiesysteem Triasweb is een hulpmiddel voor kwaliteitsverbetering. In Triasweb melden medewerkers (bijna)ongevallen 

en klantsignalen. 

Klantsignalen

In 2012 werden er 215 klantsignalen ontvangen. Ten opzichte van 2011 is dit een daling van 44%. Deze forse daling is veroorzaakt doordat 

we van de klantsignalen die we ontvangen alleen nog de klachten registreren. Hierdoor hebben we de druk van het registeren kunnen terug-

brengen. In het jaarverslag Klantsignalen zijn de signalen verder geanalyseerd naar locatie, werksoort en inhoud.

Thuis in... kwaliteit



Thuis is... 
samen vies worden
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Ongevallen

In 2012 zijn er op de locaties in totaal 181 (bijna)ongevallen geregistreerd, 61% minder dan in 2011. Reden van deze daling was het aanscher-

pen van de criteria voor het melden van ongevallen. Besloten is alleen nog die ongevallen te melden waarbij EHBO is toegepast. Hierdoor 

hebben we de druk van het registeren kunnen terugbrengen. 

HKZ keurmerk: kwaliteit verzekerd 

Met ons streven naar kwaliteit gaan wij een stapje verder dan de basiseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Wij hebben ervoor 

gekozen ook te voldoen aan de aanvullende kwaliteitseisen van HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Als een locatie het HKZ keurmerk heeft, blijft het certificerende bedrijf toezicht houden op het kwaliteitsniveau van de locatie. Dat betekent 

dat er jaarlijks een controle plaatsvindt en dat de locatie elke drie jaar aan een grondige herkeuring wordt onderworpen.

 

Naast de driejaarlijkse audit worden er door onze kwaliteitsmedewerker interne audits uitgevoerd. Deze audits zijn er niet alleen om te 

controleren of iedereen zich aan de afspraken houdt, maar ook om te toetsen of de processen en de zaken die we afgesproken hebben, nog 

steeds passend zijn. Ons kwaliteitsbeleid is niet iets dat statisch is en van bovenaf wordt opgelegd, maar is aan verandering onderhevig en 

onderdeel van ieders werkprocessen. Op die wijze houden wij onze kwaliteit op peil.

Vanzelfsprekend, maar toch een beetje trots

In 2012 vond de externe audit plaats door de certificerende organisatie Tuv. Onze kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse 

opvang en de peuterspeelzalen hebben weer bewezen het keurmerk waardig te zijn. En hoewel dat eigenlijk vanzelfsprekend is, zijn 

we er toch trots op.



Thuis is... samen 
leren door Te doen



Thuis bij... gastouders
De gastouderopvang heeft in 2012 veel aandacht besteed aan het inrichten van het nieuwe softwaresysteem ROSA. In 2013 zal het 

systeem daadwerkelijk gaan draaien. Door de invoering van ROSA zal er minder administratieve druk bij de afdeling Gastouderop-

vang komen te liggen. Gastouders en vraagouders stemmen onderling af wanneer er uitbetaald wordt; vraagouders geven digitaal 

akkoord op het aantal opvanguren van de gastouder, waarna er tot betaling kan worden overgegaan. Daarnaast wordt een aantal 

processen gedigitaliseerd, wat gebruikersgemak voor onze gastouders en vraagouders oplevert. De communicatie richting gastou-

ders en vraagouders vanuit de gastouderopvang verloopt nu ook meer digitaal. Tevens zal het in 2013 mogelijk zijn dat gastouders 

en vraagouders via ROSA informatie kunnen inzien en/of uitprinten. Denk hierbij aan het pedagogisch beleid, toestemmingsverkla-

ring medicijngebruik, huishoudelijk reglement, enzovoort.

Bezuinigingen

Door de bezuinigingen in de kinderopvang en het uitblijven van een toename aan koppelingen hebben we afscheid moeten nemen van 

een van onze bemiddelingsmedewerkers.

Ontwikkelingen gastouderopvang

Er is in 2012 gekeken naar mogelijke samenwerkingspartners op het gebied van de gastouderopvang. Uiteindelijk is ervoor gekozen zelf-

standig verder te gaan. 

Stabiele markt

De verwachte groei van de gastouderopvang door vraaguitval bij kinderdagverblijven en BSO’s is uitgebleven en het aantal koppelingen is 

stabiel gebleven.    

Studieavonden

Om als gastouder te mogen werken, moet je aan bepaalde eisen voldoen. Een daarvan is dat je je kennis met betrekking tot rele-

vante onderwerpen up-to-date houdt. KindeRdam onderstreept dit belang en organiseert daarom jaarlijks een aantal trainingen. 

In 2012 volgden de gastouders een opleiding Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK). De cursus is een verplicht onderdeel voor gastouders 

om hun inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang te kunnen behouden. De cursus werd gegeven op het Centraal Bureau 

van kindeRdam.
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Thuis... voor later
De peuterspeelzalen kunnen terugkijken op een goed jaar, met een bezetting van 98,04%. Ruim 264 peuters maakten gebruik van 

deze vorm van opvang.  

Toename wachtlijsten

Op 31 december 2012 stonden er 62 peuters in de leeftijd van 0 tot 2 jaar en 68 peuters  in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op de wachtlijst. In 2011 

stonden er 60 0 tot 2-jarige peuters en 29 2 tot 4-jarige peuters op de wachtlijst. Deze toename heeft mogelijk te maken met de vraaguitval 

bij de hele dagopvang. Sommige ouders kiezen voor andere opvangscenario’s waar de peuterspeelzaal onderdeel van uitmaakt. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Zes van de zeven peuterspeelzalen van kindeRdam werken met de VVE-methode en vormen samen met de basisschool een voorschool. De 

voorschool zorgt voor een goede start en bereidt de peuter spelenderwijs voor op de basisschool. De overgang van peuterspeelzaal naar de 

basisschool wordt hierdoor makkelijker. Er is dan ook een intensieve samenwerking met de verschillende basisscholen, die op allerlei manie-

ren tot uitdrukking komt:  

•  ‘t Laddertje en ’t Lishuisje brengen samen met de school een VVE-nieuwsbrief uit, er is intensief overleg over de gezamenlijke thema’s en 

er is op managementniveau overleg over groep nul. Medewerkers van de school en de peuterspeelzaal hebben tevens een gezamenlijke 

training gevolgd. 

• Bij De Driehoek en De Koploper zijn veel gezamenlijke thema-activiteiten met de school.

• De Kindertuin heeft regelmatig overleg met school over gezamenlijke thema’s.

•  De Berenboot kent een uitstroom van kinderen naar verschillende scholen in de wijk. De overdracht naar deze scholen is geregeld via een 

overdrachtsdocument. 

Peuterspeelzaal BinnensteBuiten is geen voorschool, maar werkt nauw samen met de peutergroep van de dagopvang op kindercentrum 

BinnensteBuiten.   
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Thuis... voor later

Groep nul

De Rotterdamse Voor- en Vroegschoolse Educatie heeft een groot bereik en biedt kwaliteit. Desondanks starten nog veel leerlingen in het 

basisonderwijs met een achterstand. Groep nul draagt bij aan een beter fundament voor kleuters die instromen in het basisonderwijs. 

Groep nul verschilt in een aantal opzichten van een voorschool-peuterspeelzaal:

• Doorgaande leerlijn: groep nul is een intensieve samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. 

• Betrokken ouders: er is een actief ouderprogramma met wekelijks ouder-kindactiviteiten op de groep.

• Intensiever: peuters gaan vijf dagdelen naar groep nul, één dagdeel meer dan naar de voorschool-peuterspeelzaal. 

• Eisen aan de pm’ers: voor een groep nul staan twee pm’ers, waarvan er één hbo-geschoold is.

Ouderbijeenkomsten

In 2012 zijn er op de peuterspeelzaal ouderbijeenkomsten georganiseerd over de pedagogische basisdoelen en de verschillende activiteiten 

op de groep. Daarnaast heeft opvoedwinkel Twinkeltje bij iedere peuterspeelzaal een ouderochtend verzorgd over een thema dat de ouders 

zelf hadden gekozen. Ouders hebben hier actief aan deelgenomen en enkele ouders hebben een vervolgafspraak gemaakt voor het bespre-

ken van individuele vragen.

Taalconvenant

De gemeente Rotterdam stelt in haar beleid concrete eisen aan het taalniveau van pedagogisch medewerkers. In het taalconvenant hebben 

houders van peuterspeelzalen en de gemeente Rotterdam hierover afspraken gemaakt. Alle medewerkers van de peuterspeelzalen zijn ge-

toetst en vijf medewerkers zijn gestart met de training Allemaal Taal.

Aan de slag met groep nul

Groep nul is in augustus 2012 gestart bij een van de twee groepen bij peuterspeelzaal ’t Laddertje. De manager peuterspeelzalen 

en de leerkracht van de school hebben de doelstellingen die door de beide directies zijn geformuleerd uitgewerkt in een werkplan. 

Door de goede samenwerking tussen peuterspeelzaal en school is het pedagogisch klimaat van de peuterspeelzaal behouden en 

zijn er extra activiteiten die bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling van kinderen toegevoegd. 
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Jaarrekening
GeCOnsOlideeRde WinsT- en VeRliesReKeninG 

KindeRdAm GROeP HOldinG BV OVeR 2012 in euRO’s

 2012  2011

Bruto marge  19.409.342  23.137.557

 

Kosten

Lonen en salarissen 10.710.715   12.232.267  

Sociale lasten en pensioenlasten 2.434.607  2.830.252 

Overig personeel 1.118.015  1.695.489 

Afschrijvingskosten 600.500  730.121 

Huisvesting 2.594.202  3.472.436 

Verzorging 608.394  752.886 

Algemeen/overig 1.558.999  1.304.059 

Som der kosten  19.625.432  23.017.510

     

Bedrijfsresultaat  -/- 216.090  120.047

Financiële baten en lasten  116.652  37.054

Resultaat voor belasting  -/- 99.438  157.101

Vennootschapsbelasting  -/- 19.845   31.275

ResulTAAT nA BelAsTinG  -/- 79.593  125.826



46

GeCOnsOlideeRde BAlAns 

KindeRdAm GROeP HOldinG BV PeR 31 deCemBeR 2012 in euRO’s

Vóór resultaatbestemming

     

 31-12-2012  31-12-2011

VAsTe ACTiVA

Immateriële vaste activa 5.904  15.149

Software  5.904  15.149 

     

Materiële vaste activa  3.059.135  3.411.004

Materiële vaste activa  3.059.135  3.411.004

VlOTTende ACTiVA

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 112.209  885.969  

Te vorderen belastingen 9.890  339.952  

Overige vorderingen en overlopende activa 519.121  531.477  

  641.220  1.757.398 

  

Liquide middelen  5.460.445  5.144.229

 

ACTiVA  9.166.704  10.327.780
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GeCOnsOlideeRde BAlAns 

KindeRdAm GROeP HOldinG BV PeR 31 deCemBeR 2012 in euRO’s

Vóór resultaatbestemming

 31-12-2012  31-12-2011

Eigen vermogen 

Gestort aandelenkapitaal 18.000  18.000

Algemene reserve 3.388.484  3.262.658

Resultaat na belasting -/- 79.593  125.826

  3.326.891   3.406.484

Egalisatierekeningen en voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 697.693  1.228.803

Voorziening leegstand 66.680  0  

Voorziening mobiliteit 125.000  0  

Voorziening jubilea 116.676  115.377  

  1.006.049  1.344.180

Langlopende schulden

Leningen 105.739  137.530

Egalisatierekening 564.401  724.548  

  670.140  862.078

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopend deel leningen 31.791  30.204  

Crediteuren 634.469  635.356 

Belastingen en premies SV 344.539  508.502 

Overige schulden en overlopende passiva 3.152.825  3.540.976 

  4.163.624  4.715.038

PAssiVA  9.166.704  10.327.780
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GeCOnsOlideeRd KAssTROOmOVeRziCHT 2012

Het kasstroomschema is toegevoegd om inzicht te geven in de financiering van de activiteiten van kindeRdam, alsmede in de liquiditeit, 

solvabiliteit en de kwaliteit van het behaalde resultaat.

De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:

 2012 2011

Bedrijfsresultaat -/- 216.090 120.047

  

Totaal afschrijvingen 701.602 889.516 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 59.044 3.065 

Mutatie voorzieningen -/- 338.132 163.288

Vrijval egalisatievoorziening -/- 160.146 -/- 159.395 

Afschrijvingen / mutatie voorzieningen 262.368 896.474

  

Mutatie kortlopende vorderingen 753.892 -/- 524.713

Mutatie vreemd vermogen kort -/- 553.001    559.790

Mutatie werkkapitaal 200.891 35.077

  

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 247.169 1.051.598

  

Ontvangen interest 156.495 50.810

Betaalde interest -/- 7.619 -/- 13.756

Ontvangen belastingen 349.907 -/- 31.275

Overige operationele activiteiten 498.783 5.779

  

Kasstroom uit operationele activiteiten 745.952 1.057.377

2
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  2012 2011           

 

  

Investeringen in immateriële activa -/- 4.629 0

Investeringen in materiële vaste activa -/- 394.903 -/- 729.699

Kasstroom uit investeringsactiviteiten           -/- 399.532 -/- 729.699

Aflossing leningen -/- 30.204 -/- 67.269

 -/- 30.204    -/- 67.269

  

Mutatie geldmiddelen 316.216 260.409  

Saldo liquide middelen op 1 januari 5.144.229 4.883.820

Saldo liquide middelen op 31 december  5.460.445            5.144.229

 316.216 260.409         Mutatie geldmiddelen

          Kasstroom uit financieringsactiviteiten  



PeuTeRsPeelzAlen

Bezetting 2012                                                          

                                                              •                              •                              •

De Berenboot 15 103,25 15,0

De Driehoek 15 102,72 15,4

‘t Laddertje 25 99,24 24,9

‘t Lishuisje 26 92,59 23,7 

BinnensteBuiten 8 94,52 7,6 

De Kindertuin 15 97,47 14,6

De Koploper 11 100,94 11,3

Totaal Peuterspeelzalen 115 97,83 112,5

GAsTOudeRs/VRAAGOudeRs

                                                                              •                      •                     •

Aantal gastouders

met koppeling 67 60 67

Aantal vraagouders 

met koppeling 172 136 144

Gekoppelde kinderen 211 204 192

verkochte uren 

gastouderopvang 93.576 120.323 109.715

dAGOPVAnG  

Bezetting 2012

                                                    •                •               •               •               •

De Kolibrie 34 69,25 23,3 35,2 33,0  

‘t Bootje 35 84,86 29,7 20,2 32,0  

De KindeRglobe 35  84,42   29,5   35,5   43,0  

Mengelmoes 38  70,86   26,8   53,4   53,0  

De Kijkdoos 27  65,03   17,8   18,9   20,0  

De Kijkdoos KO + groepen 20  70,56   13,8   22,6   24,0  

Vreewijk 43  80,64   35,0   43,7   45,0  

MikMak 12  76,02   9,1   24,4   23,0  

Sjakie 29  71,20   20,8   31,1   32,0  

Petje Pitamientje 50  78,05   38,8   52,8   55,0  

De KindeRcarrousel 41  73,85   30,0   40,0   43,0  

‘t Groentje 32  69,00   22,1   32,1   32,0  

Totaal regio Zuid 396  74,92   296,7   409,9   435,0  

De Toekomstbouwers 39  81,79   32,1   48,1   50,0  

De Kinderkade 12  85,48   10,3   -     -    

De Vrijvoeters 56  92,23   51,6   49,1   54,0  

De Olifant 50  89,08   44,2   40,3   41,0  

‘t Zonnetje 61  86,85   53,0   53,9   54,0  

Pinokkio 26  77,50   20,1   22,2   23,0  

HKR ‘s Gravendijkwal 85  94,92   80,7   81,2   80,0  

HKR Parklaan 70  92,64   64,8   67,7   67,0  

BinnensteBuiten 80  86,03   68,6   68,2   68,0  

Totaal regio Noord 479  88,81   425,4   430,7   437,0  

Totaal dagopvang 875  82,53   722,1   840,6   872,0  
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Bezetting

 

 

                                                    •                •                •                •                •

Kinderland 96  72,06   69,2   80,8   82,0 

De KindeRkade 91  60,73   55,0   85,5   87,3

De Vrijvoeters 20  -     -     -     -   

De Pierewaaier 115  62,30   71,6   60,6   64,9 

De Basisbende 7  88,33   6,2   12,2   11,4 

De Reddertjes 9  78,09   7,2   18,9   19,0 

De Spetters 34  74,08   24,8   20,4   19,0 

BinnensteBuiten 30  62,45   18,7   21,9   22,0 

De Dominikids 40  78,60   31,4   28,2   29,0 

Totaal regio Noord 442  64,28   284,1   328,5   334,6 

Totaal BSO 839  65,69   551,1   725,3   736,6 

 

BuiTensCHOOlse 

OPVAnG

Bezetting 2012

                                                    •                •                •                •                •

Orrekiedor 8  63,10   5,3   18,6   17,0 

Plein3 45  65,13   29,3   46,0   45,0 

De Kolibrie 0  -     -     10,7  

‘t Bootje 0  -     -     4,5   -   

De KindeRglobe 30  58,64   17,6   16,5   18,0 

De Kaap 56  84,09   47,1   42,9   58,0 

Sjakie 20  67,93   13,6   18,0   18,0 

HipHop 13  54,29   6,8   28,3   28,0 

Hand-in-Hand 12  82,14   9,9   12,2   12,0 

De Oase 17  34,53   5,8   13,2   15,0 

Eigenwijs 13  46,76   5,8   19,3   18,0 

Bij de Buren 26  62,91   16,3   17,8   19,0 

MikMak 13  17,52   2,2   19,7   27,0 

De KindeRcarrousel 30  79,44   23,8   29,5   29,0 

De Klup 0  -     -     16,9   - 

Vreewijk 20  64,58   12,9   19,2   19,0

De Kantine 40  69,23   27,7   38,8   37,0

BuitenGewoon 24  108,94   26,1   -     15,0

De Zolder 30  56,14   16,8   24,7   27,0

Totaal regio Zuid 397  67,25   267,0   396,8   402,0 
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Thuis is... 
vriendjes maken



De kinderopvang staat onder druk. Opgebouwd kapitaal op het gebied van huisvesting en personeel wordt in korte tijd vernietigd. 

Maar wat mij nog grotere zorgen baart, is de toekomst van de kinderen. Kinderen die van de opvang worden gehaald, raken hun 

sociale omgeving kwijt, hun vriendjes en vriendinnetjes, de plek waar zij zich veilig kunnen voelen. Kinderen verdienen een plek 

waar zij veilig en onbezorgd kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. In de hectiek van alledag wordt vergeten dat er maar één 

ding centraal moet staan en dat is het kind. Daarvoor zullen we ons ook in 2013 blijven inzetten. 

Samen sterk

De geschiedenis heeft ons geleerd dat de aanval de beste verdediging is. We moeten dus scherp blijven, onze kansen benutten en waar 

mogelijk vernieuwingen doorvoeren. Samenwerken lijkt het sleutelwoord te zijn. Dit doen we bijvoorbeeld met Plein nul10. KindeRdam en 

Plein nul10 treffen voorbereidingen om begin 2013 te fuseren. Dit zal in 2013 een harmonisatie van bedrijfsprocessen vragen. Met deze fusie 

beogen we een sterkere marktpositie binnen Rotterdam te creëren om zo onze overlevingskansen te vergroten. Maar samenwerken doen 

we ook met andere KINDwijzer-organisaties, het Shared Service Center Korein en concullega’s. In deze tijden is het belangrijk niet als concur-

renten, maar als partners op te trekken; samen in het belang van het kind.

Naast allerlei vormen van ‘interne’ samenwerking zien we ook steeds meer samenwerking met externe partners. Gedacht kan worden aan de 

intensieve samenwerking tussen onderwijs en peuterspeelzaalwerk. KindeRdam zet binnen de reorganisatie in op het begeleiden van mede-

werkers van werk naar werk, het mobiliteitstraject. Hiervoor is samenwerking gezocht met diverse partijen. 

Deskundigheid

Daarnaast zullen we blijven investeren in onze medewerkers. Immers, onze medewerkers zijn ons kapitaal. Ook in 2013 verzorgt de kindeR-

damAcademie weer tal van trainingen en cursussen op het gebied van de kinderopvang. Ook zullen we verder werken aan het vierjarige 

KINDwijzerproject Samen… goed voor later, waarvan het thema voor 2013 is: Ieder kind heeft een stem. 

Een kind grootbrengen doe je met elkaar.

Ook 2013 zal geen gemakkelijk jaar worden. De overheid heeft een nieuwe bezuinigingsronde aangekondigd. Hierdoor verwachten we nog 

meer vraaguitval, met alle consequenties van dien. Ouders kunnen de opvang niet meer betalen en halen noodgedwongen hun kind van 

het kinderdagverblijf of de BSO. De samenleving individualiseert, terwijl kinderen zich beter ontwikkelen in een sociale omgeving. Een kind 

grootbrengen doe je immers met elkaar. En daar maken wij ons sterk voor. Zodat we ook in de toekomst als medeopvoeders mogen mee-

werken aan de toekomst van onze kinderen. 

Els Maasdam

Directeur kindeRdam 
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