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Bestuursverslag 2018   

Stichting Quadrant   

Gouda

Voorwoord

In het afgelopen jaar heeft ons werk in het teken gestaan van verdere kwaliteitsverhoging, daar maken 

we fl inke stappen in. Het gaat om werk dat voortkomt uit eisen die aan ons gesteld worden in de Wet 

Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dit is een ontwikkeling die al eerder is gestart en in de komende 

jaren nog om aanpassingen zal vragen. Het gaat bijvoorbeeld om het registreren van onze medewerkers 

in het personenregister kinderopvang of nascholing van onze medewerkers, zodat ze voldoen aan eisen 

die gesteld worden aan het taalniveau. De opvang wordt hier veiliger en beter van. 

Per 1 januari 2019 treden er kwaliteitseisen in werking waar we ons in 2018 al op hebben voorbereid. Zo hebben 

we bijvoorbeeld op kinderdagverblijven de groepsindeling aangepast en het aantal pedagogisch medewerkers 

daarop afgestemd. Voor onze pedagogisch medewerkers zijn dit fl inke veranderingen. Ook hebben we een 

pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld en een plan opgesteld om pedagogiek in onze organisatie verder 

te versterken. U leest meer over deze inhoudelijke groei in dit verslag.

In omvang hebben we in 2018 kunnen uitbreiden. Er zijn organisaties bij onze stichting aangesloten en 

we hebben capaciteit kunnen uitbreiden, vooral in de buitenschoolse opvang. We hebben ons voorbereid 

op verdere groei in de toekomst. Per 1 januari 2019 sluiten zich locaties van Kinderopvang Humanitas in 

Waddinxveen bij ons aan. In de verdere toekomst realiseren we groei door de start van nieuwe kindcentra in 

Waddinxveen en Zuidplas. Dit zijn projecten waarbij we intensief samenwerken met onze onderwijspartners en 

we streven naar een optimale combinatie van onderwijs en kinderopvang. Het zijn ontwikkelingen waar we met 

plezier aan werken.

Met voldoening kijken we terug op het werk dat gerealiseerd is afgelopen jaar. Het vraagt van onze medewerkers 

inzet, fl exibiliteit en nascholing. Dat zij dit doen en daarbij het belang van kinderen en ouders voorop stellen 

zegt iets over de betrokkenheid waarmee wordt gewerkt. Dat is een groot compliment waard. Het maakt onze 

organisatie tot iets waar we met elkaar trots op mogen zijn. 

Dirk-Peter van ’t Sant

directeur-bestuurder



ontwikkeling
samen geborgenheid

betrokken respect
ontdekkenruimte

3



4

Stichting Quadrant is statutair gevestigd te Gouda en heeft als doelstelling:

“het zonder winstoogmerk realiseren van een gevarieerd aanbod van verschillende vormen van kinderopvang 

voor kinderen van nul tot dertien jaar op een pedagogisch verantwoorde wijze”.
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1. Doelstelling
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2.1 Externe ontwikkelingen

2.1.1 Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

Met het instellen van de Wet Innovatie Kwaliteit 

Kinderopvang (IKK) worden de minimum eisen 

die aan kinderopvang worden gesteld verder 

opgetrokken. Dit uiteraard met de bedoeling 

om de kwaliteit verder te versterken. Deze 

maatregelen hebben impact. Het raakt de omvang 

van de kindaantallen per groep, de inzet van 

personeelsformatie, de kwalificatie-eisen van 

pedagogisch medewerkers en uiteindelijk ook de 

tarieven die ouders betalen voor de dienstverlening. 

Het anticiperen op de maatregelen rond IKK 

heeft in 2018 veel aandacht van ons gevraagd. 

Ook wij hebben de tarieven richting 2019 flink 

moeten indexeren om deze extra kosten te kunnen 

compenseren. Dit heeft geleid tot meer reacties / 

klachten van ouders dan in voorgaande jaren.

2.1.2 Samenwerking met het primair onderwijs 

Op dit moment wordt door adviesbureau Oberon 

onderzoek gedaan naar de mate waarin de branche 

kinderopvang en het (basis)onderwijs samenwerken. 

Dit is een vervolgonderzoek op een eerder 

onderzoek dat 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

De verwachte uitkomst is dat kinderopvang en 

onderwijs al meer en verder samenwerken dan 5 jaar 

geleden het geval was.

 

In ons werkgebied herkennen wij deze ontwikkeling. 

Vrijwel ieder onderwijsbestuur erkent de branche 

kinderopvang als belangrijke strategisch partner. 

Op meerdere plaatsen werken wij intensief met 

schoolbesturen samen om onderwijs en opvang 

optimaal op elkaar af te stemmen vanuit het idee 

dat de dienstverlening naar ouders en de kwaliteit 

van het aanbod verbetert. Met de obstakels hebben 

ook wij te maken. Op verschillende plekken worden 

pedagogisch medewerkers onder schooltijd ingezet 

als ‘leerkracht ondersteuner’ in het onderwijs. Wat 

ons betreft is dit een goede ontwikkeling. Financieel 

vraagt dit om aandacht in de afwikkeling van deze 

kosten, omdat de geldstromen tussen onderwijs en 

kinderopvang niet vermengd mogen worden.

2.1.3 De vraag naar kinderopvang blijft groeien

In het afgelopen jaar is de landelijke vraag naar 

kinderopvang verder gegroeid. De oorzaak hiervan 

is de aantrekkende economie. Veel volwassenen zijn 

aan het werk, waardoor de vraag naar kinderopvang 

groot is. Dat is gunstig, maar geeft ook een aantal 

aandachtspunten:

- Vraag kan niet altijd beantwoord worden,   

 op een aantal plaatsen ontstaan    

 wachtlijsten;

- Er dreigt een tekort aan medewerkers in   

 branche kinderopvang;

- De populariteit van dagopvang heeft   

 waarschijnlijk effect op de bezettingsgraad   

 van peutergroepen (voormalig    

 peuterspeelzalen). Die is lager dan voorheen.

De toename van de vraag zien we ook bij 

onze organisatie. Vooral in de buitenschoolse 

opvang. Hier is het aantal verkochte kindplaatsen 

toegenomen.
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2.2 Interne ontwikkelingen

2.1.1 Pedagogiek

Om onze pedagogische kwaliteit verder te 

versterken hebben wij meerdere stappen genomen 

afgelopen jaar. We hebben de inzet van onze 

Senior Pedagogisch Medewerkers aangepast en 

een pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. 

Hiermee verwachten we de coaching aan 

medewerkers en de beleidsontwikkeling verder te 

kunnen verbeteren. Deze maatregelen dragen bij 

aan het voldoen aan de pedagogische eisen die aan 

ons gesteld worden in de wet IKK. 

Een werkgroep heeft de opdracht uitgevoerd om 

‘een pedagogische cirkel’ samen te stellen vanuit 

het pedagogisch beleid dat wij hanteren. Met dit 

grafische instrument willen wij pedagogiek in onze 

locaties makkelijker bespreekbaar maken. Verdere 

opmaak en implementatie van dit instrument zal in 

2019 plaatsvinden.

Aansluiting nieuwe locaties

Onze omvang is afgelopen jaar toegenomen. Daar 

zijn we blij mee en trots op. Het versterkt onze 

positie in de regio. Deze groei is gerealiseerd door 

verschillende aansluitingen. Per 1 januari 2018 

zijn Stichting Peuterspeelgroep de Rakkertjes uit 

Gouderak, Peutergroep Kiekeboe en Stichting 

Vrije Peuteropvang ’t Rozenpoortje uit Gouda 

bij ons aangesloten. Deze stichtingen hadden 1 

peutergroep. Per 1 januari 2018 hebben wij het 

dienstenaanbod voortgezet. 

In 2018 is een lange aanloop genomen om de 

locaties van Stichting Kinderopvang Humanitas in 

Waddinxveen aan te kunnen laten sluiten bij ons. 

Dit is geëffectueerd per 1 januari 2019. Dit gaat om 

1 kinderdagverblijf en 4 locaties voor buitenschoolse 

opvang. De 24 medewerkers zijn bij ons in dienst 

gekomen. 

Stichting Peuterspeelzalengroep Klavertje Vier 

valt al langer onder ons beheer. Deze stichting 

is per 1 januari 2019 opgeheven. De 6 locaties 

worden voortgezet onder het beheer van Stichting 

Quadrant. In de aansturing is de keuze gemaakt om 

de verdeling van locaties aan te passen vanwege 

deze aansluitingen. Er wordt nu gewerkt met een 

cluster Waddinxveen Noord en een cluster Zuidplas / 

Waddinxveen Zuid.
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• Oogcontact hebben op kindhoogte
• Vragen, praten en uitleggen
• Bewust handelen en op jezelf 
 reflecteren
• Zeggen wat je doet en doen wat 
 je zegt
• Verantwoordelĳkheid dragen  
 voor eigen werkplek

• Feedback vragen en geven
• Oprechte aandacht geven
• Elkaar positief benaderen

• Uitnodigen tot meedoen, leren en beslissen
• Een open houding hebben en eerlĳk zĳn
• Wederzĳds respect hebben

• Luisteren naar de ander
• Begeleiden, benoemen en 
 ondersteunen van interacties 
 tussen kinderen

• Gevoelens herkennen, 
 benoemen en ondersteunen
• Ruimte geven aan emoties
• Kinderen ondersteunen in ‘ik kan het’, 
  ‘ik durf het’, ‘ik wil het’, ‘ik doe het’

• Rekening houden met 
 de mening van kinderen
• Kinderen aanmoedigen 
 om een mening te geven
• Stimuleren om initiatieven   
  te nemen

• Activiteiten aanbieden   
 vanuit meervoudige 
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 interesses van het kind

• Samenhangend, gedifferentieerd   
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 omgeving en activiteiten      
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• Volgen van het tempo en het niveau
   van het kind
• Zicht hebben op de ontwikkeling 
 van het kind
• Observeren en initiatieven volgen

• Werken in hoeken
• Zorgen voor regels en continuïteit
• Volgen van een vaste dagindeling

• Het kind zien en horen
• Oog hebben voor het unieke kind
• Ruimte bieden aan kwaliteiten 
   en interesses

• Houd het positief en luchtig
• Iedereen is welkom
• Plezier maken met elkaar
• Herkennen van signalen van
   veiligheid, betrokkenheid
   en welbevinden
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3. Kwaliteit

3.1 GGD-inspecties
Onze locaties worden elk jaar door de GGD 

gecontroleerd. In 2018 zijn al onze locaties 

geïnspecteerd: 5 dagverblijven, 17 BSO’S en 

39 peutergroepen. Veel inspecties in 2018 heeft de 

GGD onaangekondigd uitgevoerd. Een enkele keer 

is de GGD aangekondigd langsgekomen. Tevens 

hebben er onderzoeken plaats gevonden vanwege 

registratie van locaties in het Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Alle verzoeken 

tot opname in het Register zijn gehonoreerd. In 

totaal hebben er 64 onderzoeken plaatsgevonden.

De locaties voldeden allen aan de getoetste 

voorwaarden. Wel zijn er enkele locaties waarbij 

‘overleg en overreding’ heeft plaatsgevonden. 

Dit betekent dat er na een constatering door de 

inspectie door ons nadere uitleg en specificering 

aan de inspectie is gegeven. In alle gevallen voldeed 

deze extra toelichting.

3.2 Klachten / verbeterideeën

In 2018 zijn er 56 klachten / verbeterideeën van 

klanten ontvangen en 9 van medewerkers. 

Geen van de klachten is bij de Geschillencommissie 

Kinderopvang neergelegd. Alle klachten zijn 

afgewikkeld, wat niet direct betekent dat er een 

oplossing is gekomen voor de aanleiding van de 

klacht. Soms blijft verschil van inzicht bestaan. 

Klachten worden via een vaste procedure verwerkt 

waarbij elke klacht in behandeling wordt genomen 

door de verantwoordelijk leidinggevende. Binnen 

twee weken na melding van de klacht ontvangt de 

aandrager van de klacht een reactie. 

Het merendeel van de klachten komt voort uit 

de aansluiting van de locaties van Humanitas in 

Waddinxveen bij Quadrant. Bij deze aansluiting 

is een grote stap gemaakt om de diensten in het 

werkgebied te harmoniseren. Dit betekent dat 

voor een aantal ouders van de BSO-locaties in 

Waddinxveen de eindtijd is verlengd van 17.30 uur 

naar 18.30 uur. Dit brengt voor deze ouders meer 

kosten met zich mee. Dat verklaart een flink aantal 

klachten met dit onderwerp. 
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Aard klacht / verbeteridee Aantal 2018 Aantal 2017 Aantal 2016

Huisvesting (incl. schoonmaak, tuin etc.) 0 2 1

Opzegtermijn 0 0 0

Pedagogisch beleid & Verzorging 5 7 12

Personeelsbeleid / Medewerkers 4 10 5

Plaatsing & Administratie (incl. tarief, privacy) 21 19 18

Plaatsing & Administratie (locaties Waddinxveen) 24 0 0

Voedingsbeleid 1 2 0

Divers (o.a. scholingsdag, taxi etc.). 1 5 8

Totaal 56 45 44

Aard klacht / verbeteridee Aantal 2018 Aantal 2017 Aantal 2016

Huisvesting 2 3

Communicatie 4

Personeelsbeleid / Arbeidsvoorwaarden 2

Administratie 1

Divers 1 1

Totaal 9 4 1

Samenvattend is te stellen dat het overgrote deel van de geregistreerde klachten voortkomt uit 

administratieve wijzigingen van de plaatsingsovereenkomst (eindtijd, tarief etc.) en de communicatie 

die hieraan is gerelateerd. Veel minder klachten betreft rechtstreeks het primair proces (pedagogiek en 

verzorging). Deze trend zien we al een aantal jaar.

Door medewerkers zijn 9 klachten / verbeterideeën ingestuurd, welke naar tevredenheid zijn afgehandeld. 

PMS 368 U

PMS 3292 U

PMS 563 U

PMS 3145 U



10

PMS 368 U

PMS 3292 U

PMS 563 U

PMS 3145 U

4. Personeel

4.1 Scholing
Om onszelf verder te professionaliseren en ons aanbod te verbeteren hebben we veel energie gestoken in nascholing. 

Dit stelt ons ook in staat om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die aan ons gesteld worden. In 2018 gaat het onder 

meer om deze cursussen / opleidingen: 

- Behalen taalniveau 3F - Scholing Voor- en Vroegschoolse Educatie 

-  EHBO en BHV -  Training Meldcode en huiselijk geweld

-  Training kindvolgsysteem KIJK! -  Training Gordon-methode

4.2 Formatie

Met het aansluiten van de organisatie en uitbreiding van capaciteit is de formatie toegenomen. Deze matrix 

geeft hiervan een overzicht: 

Aansluiting van de locaties van Stichting Peuterspeelzalengroep Klavertje Vier en de locaties van Stichting 

Kinderopvang Humanitas in Waddinxveen, die gepland staat voor 1 januari 2019, leidt tot aanpassing van 

deze cijfers. Per 1 januari 2019 zijn er 256 medewerkers in dienst met in totaal 121,72 FTE op basis van 

contractadministratie.

2018 2017 2016

Aantal medewerkers in dienst 215 190 186

Aantal FTE in dienst op contractbasis 100,16 FTE 85,01 FTE 79,36 FTE

Aantal FTE in daadwerkelijke inzet 136,25 FTE 123,61 FTE 115,75 FTE

Gemiddelde contractgrootte 16,77 uur 16,1 uur 15,4 uur

Gemiddelde leeftijd 40,95 jaar 40,3 jaar 41,7 jaar

Percentage vrouwen 96,7% 96,8% 97,3%

Percentage mannen 3,3% 3,2% 2,7%

Aantal studenten / stagiaires 29 25 33

Aantal vrijwilligers 17* 11* 16*

Aantal gemeten op 31 december 
* Van deze vrijwilligers ontvangt er 1 een vergoeding. 
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4.3 Werving en selectie

Het aantal vacatures in de Kinderopvang is in 2018 verder gegroeid. Dat is goed te merken aan de inspanningen 

die wij doen om voldoende kwalitatief goed geschoolde medewerkers te kunnen werven. Om ook in de 

toekomst te kunnen voorzien in voldoende medewerkers zijn wij in 2018 gestart met 4 BBL-studenten 

(beroepsbegeleidende leerweg). Deze studenten leren het vak van pedagogisch medewerker in de praktijk. 

In 2018 is een wervingscampagne opgestart, speciaal gericht op het werven van voldoende nieuwe 

medewerkers. Omdat tekorten zich als eerste laten voelen in de invalpool is gezocht naar een samenwerking 

met 2 collega kinderopvangorganisaties in de omgeving, Stichting BSO Bibelebonz uit Gouda en Stichting 

Kinderopvang Schoonhoven. Met hen is een pilot gestart om wederzijds personeel van elkaar te kunnen inlenen 

als de nood aan de man is.

4.5 Vertrouwenspersoon

Quadrant is aangesloten bij VKZ, Vertrouwens-personen Kinderopvang en Welzijn Zuid-Holland. Met deze 

vertrouwenspersoon kent de organisatie een voorziening waarbij medewerkers concrete vraagstukken in de 

sfeer van integriteit in een vertrouwelijke en veilige setting voor advies aan de orde kunnen stellen. In 2018 is er 

geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.

Norm 2018 2017 2016

Ziekteverzuimcijfer < 5%* 7,1% 5,6% 5,9%

Meldingsfrequentie 1 1,18 1,24 1,45

4.4 Ziekteverzuim

Verzuimpercentages en frequentie zijn exclusief zwangeren en ziekte ten gevolge van zwangerschap

PMS 368 U
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5. Financiën

5.1  Balans jaarrekening 2018

Activa Balans per 31-12-2018

Totaal vaste activa 417.265

Vorderingen 342.442

Liquide middelen 1.997.773

Totaal 2.757.480

Passiva Balans per 31-12-2018

Eigen vermogen 1.334.411

Voorzieningen 114.795

Kortlopende schulden 1.308.274

Totaal 2.757.480
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5.2 Winst- en verlies jaarrekening 2018
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Winst- en verliesrekening 2018

Opbrengsten 2018 2017

Ouderbijdragen 5.601.831 5.035.139

Subsidiebaten 1.264.692 1.443.636

Overige baten 1.185 2.904

Totaal opbrengsten 6.867.708 6.481.679

Kosten

Personeelskosten 4.993.473 4.546.633

Afschrijvingskosten 139.033 127.836

Huisvestingskosten 1.042.770 1.019.141

Organisatiekosten 242.650 208.356

Uitvoeringskosten 241.314 205.988

Algemene kosten 110.782 73.164

Bestuurskosten 27.176 37.543

Diverse kosten -30.729 -5.572

Totaal 6.766.469 6.213.089

Bedrĳ fsresultaat 101.239 268.590

Financiële baten & lasten -3.274 -2.174

Exploitatiesaldo voor belasting 97.965 266.416

Vennootschapsbelasting -19.389 -55.620

Exploitatiesaldo na belasting 78.576 210.796
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6. Medezeggenschap

6.1 Ondernemingsraad
Per 31 december 2018 was de Ondernemingsraad als volgt samengesteld:

Er is overleg geweest tussen de Ondernemingsraad en het bestuur in 6 OV-vergaderingen. Voorafgaand aan OR-

vergaderingen is er overleg geweest met het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad. Deze wordt gevormd 

door de voorzitter en de secretaris. 

Tijdens deze ontmoetingen is informerend met elkaar gesproken. Ook is er gesproken over een aantal 

instemmings- en adviesaanvragen. Onderwerpen tijdens de OV-vergaderingen waren:

-   Jaarrekening 2017 -   Aanpassing werktijden

-   Begroting 2018 -   Vigerende decentrale afspraken 

-   Aansluiting nieuwe locaties -   Gedragscode

-   Wet IKK -   Koersnotitie en Strategieontwikkeling 

-   Scholingsbeleid -   Ziekteverzuim

De OR vergaderde ook afzonderlijk, zonder de bestuurder. Bij 2 vergaderingen is een afvaardiging van de Raad 

van Toezicht aanwezig geweest.

- mevr. C. van der Meer, voorzitter - mevr. L. Reichard

- mevr. A. van den Berge, secretaris - mevr. M. Becquet

- mevr. A. Spek - mevr. M. Rijploeg

6.2 Oudercommissie

Op veel van onze locaties is het een uitdaging om 

een oudercommissie georganiseerd te krijgen. Op 

kinderdagverblijven lukt dit goed. Op onze locaties 

voor buitenschoolse opvang en peutergroepen 

lukt dit minder goed. Daar is de animo van ouders 

om te participeren in een oudercommissie laag. 

Op verschillende plekken komt het daarom voor 

dat er een oudercommissie ingericht wordt die 

medezeggenschap uitoefent voor meerdere locaties. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld op onze locaties in 

Waddinxveen en op onze locaties voor buitenschoolse 

opvang in Gouda. 

In de (integrale) kindcentra waarbij wij betrokken zijn, 

zoals kindcentrum De Ontdekkingsreizigers in de wijk 

Westergouwe, wordt gewerkt aan de vormgeving van 

een ‘IKC-raad’. Deze raad is een combinatie van een 

oudercommissie die wij gewoon zijn in de branche 

kinderopvang en een medezeggenschapsraad die 

gewoon is in het primair onderwijs. Onze verwachting 

is dat er op termijn meer van deze gecombineerde 

medezeggenschapsorganen zullen ontstaan.
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Door clustermanagers wordt met oudercommissies overlegd over de beleidsontwikkeling op de locatie. Naast 

dit overleg op locatieniveau, wordt ook op centraal niveau overlegd via het Centraal overleg Oudercommissies. 

Naar dit overleg wordt door de oudercommissies van Quadrant een lid afgevaardigd. Dit overleg is informatief. 

De formele advies- en instemmingrechten liggen bij de lokale oudercommissies. 

In 2018 is er 4 keer overleg geweest tussen het Centraal overleg Oudercommissies en het bestuur. Tijdens deze 

ontmoetingen is er onder meer gesproken over:

- Pedagogische Cirkel   -  Samenwerking tussen verschillende OC’s

- Consequenties IKK  -  Voedingsbeleid

- Diensten en tarieven 2019 -  AVG
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7. Bestuur en toezicht

7.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij 

staan de directeur-bestuurder ter zijde bij het uitvoeren van zijn taak conform de uitgangspunten die geformuleerd 

zijn in de Governancecode kinderopvang. De Raad van Toezicht was in 2018 als volgt samengesteld:

De Raad heeft in 2017 bij haar zelfevaluatie de 

volgende waarden gedefi nieerd en deze als 

uitgangspunt gehanteerd in 2018:

• Gedrevenheid voor het gezond opgroeien 

 van kinderen.

• Continuïteit op basis van kwaliteit.

• Lokale verbondenheid.

• Algemene toegankelijkheid.

De uitgangspunten voor de werkwijze van de Raad 

van Toezicht zijn:

• De leden van de RvT hebben de plicht de vragen  

 te stellen die ze nodig hebben om hun rol goed  

 te kunnen vervullen.

• De RvT voelt zich verantwoordelijk voor de   

 zorgvuldigheid van de gevolgde procedures.

• De RvT refl ecteert regelmatig op de aanwezige  

 deskundigheid in de RvT: brede deskundigheid  

 en  diversiteit zijn belangrijk.

• De RvT informeert zich in de organisatie over de  

 ‘merkbare’ kwaliteit.

Voor de samenwerking met de bestuurder gelden de 

volgende uitgangspunten:

Naam Datum aantreden Beroep Nevenfunctie(s)

Mevr. M.J. van Strien Voorzitter 01-01-2017 Directeur Nederlandse 
Diabetes Federatie

- Voorzitter RvT Woonzorgconcern          
  IJsselheem
- Lid RvT Entrea  / Lindenhout-groep
- Lid RvT Schouwburg en Cinema        
  Gouda

Mevr. J.M.A. van Haren Lid 01-02-2014 Directeur BKWI Bestuurslid pensioenfonds UWV

Dhr. R.G. Louwerse Lid 01-02-2014 Lid CvB Albeda 
College

- Lid RvT Scholengroep Holland (PO)
- Lid bestuur Educatief Informatie        
  Centrum Mainport Rotterdam
- Lid bestuur RDM Trainingplant

Mevr. S. Noormohamed Lid 02-02-2016 Directeur stichting 
Magnoliahuis

- Voorzitter stichting Happy Rotterdam
- Lid RvT Stichting B for You

Dhr. B.A. Sinnige Lid 01-02-2014 Zelfstandig Adviseur 
HRM

- Lid RvT Cultuurhuis de Garenspinnerij 
  Gouda
- Lid bestuur Evertshuis Bodegraven - 
  Reeuwijk
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• De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen in  

 elkaars deskundigheid en betrokkenheid.

• Wederzijds zorgen RvT en bestuurder voor   

 openheid in informatie en in onderlinge   

 verwachtingen.

• Er is helderheid over te volgen procedures in de 

 besluitvorming.

• Bestuurder en RvT reflecteren regelmatig op het  

 gevolgde proces en de samenwerking.

De Raad van Toezicht kwam in 2018 zes keer bijeen.

De investeringen in de nieuwbouw kindcentra in 

Waddinxveen hebben veel aandacht gevergd.

Daarnaast kwamen onder meer de volgende 

onderwerpen aan de orde: 

- Pedagogisch beleid.

- Overname locaties Kinderopvang Humanitas   

 Waddinxveen.

- Opheffing Stichting Peuterspeelzalengroep   

 Klavertje Vier. 

- Statutenwijziging.

- AVG.

- Rapportages, besluiten en mededelingen van   

 het bestuur (inhoudelijk en financieel).

- Financiën; Jaarrekening en bestuursverslag   

 2017, begroting 2019.

De Raad van Toezicht heeft in het voorjaar van 2018 

een bedrijfsbezoek afgelegd en in het najaar een 

zelfevaluatie georganiseerd. 

De werkzaamheden van de Raad werden verder 

vormgegeven door:

- Het voeren van gecombineerd overleg (van 2   

 leden van de Raad) met de Ondernemingsraad.

- Het voeren van overleg in commissievorm 

 (2 leden van de Raad met de manager Financiën  

 & Control en de directeur-bestuurder) m.b.t.   

 financiële zaken.

- Het voeren van overleg met de accountant   

 m.b.t. de controle van de jaarrekening 2017.

- Het voeren van een functioneringsgesprek met  

 de directeur-bestuurder.

- Het voeren van informele gesprekken met de   

 directeur-bestuurder.

In 2018 ontvingen de leden van de Raad van Toezicht 

een vergoeding conform de richtlijnen die de 

NVTK/VTOI hanteert voor toezichthouders van een 

organisatie van onze omvang. De hoogte van deze 

vergoeding is € 2.523,- per lid en € 3.784,- voor de 

voorzitter.

7.2 Samenstelling bestuur

In 2018 is het bestuur uitgeoefend door dhr. D.P. van 

‘t Sant. De werkwijze van de directeur-bestuurder en 

zijn verhouding tot de Raad van Toezicht is conform 

de uitgangspunten van de Governance Code 

Kinderopvang.

Nevenfuncties: 

- Lid Regiegroep OKnu (regionale afstemming   

 onderwijs & kinderopvang).

- Lid Redactieraad BBMP (vakblad Beleid, Bestuur,  

 Management & Pedagogiek).

PMS 368 U

PMS 3292 U

PMS 563 U

PMS 3145 U
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8. Toekomst

Met de aansluiting van de locaties van kinderopvang 

Humanitas in Waddinxveen maken we een flinke stap 

in omvang. We staan ervoor open om te leren van de 

manier waarop in deze locaties wordt gewerkt. De 

ervaring die we hiermee opdoen willen we gebruiken 

om ons eigen beleid verder te versterken. Op onze 

beurt willen we medewerkers die in deze locaties 

werkzaam zijn meenemen in de werkwijze die wij 

gewoon zijn, zodat ook zij vlot in staat zijn om uit te 

dragen waar wij voor staan.

Op meerdere plekken in ons werkgebied werken we 

aan de ontwikkeling van kindcentra; een combinatie 

van onderwijs en kinderopvang. Deze ontwikkeling 

zetten we samen met onze onderwijspartners voort. 

In 2019 gaat het concreet om het realiseren van 

het project in Waddinxveen Noord, het realiseren 

van kindcentrum Koningskwartier in Zevenhuizen 

en de doorontwikkeling van kindcentrum de 

Ontdekkingsreizigers in Gouda. We besteden 

tijd aan de voorbereidingen, de afstemming- en 

ingebruikname van de locatie en de communicatie 

naar ouders. De ambitie is om met onze samenwerking 

een meerwaarde te creëren voor ouders en kinderen.

Op enkele andere plekken zullen we te maken 

hebben met verplaatsing, groei en krimp van 

onze kindplaatsen. Daarmee anticiperen we op 

wijkontwikkeling en vraag naar kinderopvang. 

De verwachtingen daarbij zijn positief. In de 

regel geldt dat een sterke economie, waarvan 

sprake is, bijdraagt aan een positief klimaat voor 

kinderopvang.

De toename van de kwaliteitsverwachting en de 

omvang vraagt ook om alertheid. We zullen ons 

werk en onze inzet zorgvuldig moeten doordenken 

en verbeteringen in de werkprocessen moeten 

aanbrengen als daar kansen toe zijn. Dat geldt met 

name voor werk dat in de staf- en ondersteuning 

gedaan wordt. Met groei in omvang wordt 

immers iets dat niet efficiënt is alleen maar nog 

minder efficiënt, en een risico dat klein is alleen 

maar groter. Waar mogelijk zullen we technische 

oplossingen benutten om efficiënter te worden in de 

bedrijfsvoering en risico’s goed aan te kunnen.

Bovenstaande ontwikkelingen en verwachtingen 

bieden kansen aan onze medewerkers. We merken 

bij het stellen van vacatures dat onze huidige 

medewerkers ambities hebben om in kindcentra 

werkzaam te zijn. Daar zijn we blij mee. Het vast 

kunnen houden van de huidige medewerkers is een 

prioriteit in de markt waarin een behoorlijk tekort 

aan pedagogisch medewerkers is ontstaan. Het is 

mooi om ze uitdaging te kunnen blijven bieden, 

omdat het belang van goede medewerkers niet te 

onderschatten is. Voor kinderen en ouders bepalen 

zij de kwaliteit van ons aanbod.

PMS 368 U

PMS 3292 U

PMS 563 U
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