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samen voor het kind
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Stichting Quadrant
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019. Hierin leggen we verantwoording af over het werk dat we verzet hebben.
En dat was veel afgelopen jaar, in dit verslag is dat goed terug te lezen.
Als organisatie zijn we verder gegroeid, zowel in omvang als op inhoud. Die groei in omvang is ingegeven
door een sterke economie, die er voor heeft gezorgd dat onze locaties in 2019 goed gevuld zijn geweest.
Verder zijn er in 2019 locaties aan onze organisatie toegevoegd in de gemeente Zuidplas en in de
gemeente Waddinxveen. Dat is positief, wat daarmee wordt de continuïteit die wij ouders kunnen bieden
verder vergroot.
De groei op inhoud heeft te maken met de manier waarop wij als kinderopvangorganisatie ons werk benaderen.
In onze ambitie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen lukt het ons om aansluiting te
vinden bij scholen en schoolbesturen. Dit wordt zichtbaar in opvanglocaties die verhuisd zijn of nog verhuizen.
Steeds vaker komen we onder hetzelfde dak terecht als de basisschool. Dit doen we om de samenwerking
verder te versterken en de doorgaande lijn ook fysiek een eenheid te maken. Op een aantal plekken hebben
we inmiddels een kindcentrum opgericht in combinatie met scholen en schoolbesturen. Daarbij gaan we in
samenwerking nog verder. Daar werken we zoveel mogelijk vanuit één organisatie en één team gezamenlijk aan
opvang en onderwijs. U leest er meer over in dit verslag.
Voor onze medewerkers op het bedrijfsbureau en op onze locaties was 2019 een jaar waarin heel hard is gewerkt.
Aan hen is de groei van onze organisatie mede te danken. De inzet die geleverd is verdient een heel groot
compliment.
Dirk-Peter van ’t Sant
directeur-bestuurder
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Met het samenstellen van ons nieuwe koersdocument

Kernwaarden

2a) Pedagogisch fundament

van dit pedagogisch fundament is te zien dat dat de

‘samen op weg naar een pedagogisch fundament’

Onze kernwaarden zeggen iets over ons gedrag. Ze

Wij werken met onze partners in het onderwijs samen

combinatie van kinderopvang en (basis)onderwijs

hebben we opnieuw gekeken naar de grondslag van

laten zien waar we als organisatie voor staan en wat

op basis van samenwerkingsafspraken. Dat voldoet,

alles met elkaar te maken heeft. Wij geloven dat

onze stichting. Wat is onze rol in maatschappelijk

anderen van ons mogen verwachten.

maar onze ambities reiken verder. Om hieraan te

afstemming de ontwikkelomgeving zal verbeteren.

opzicht en welke taak zien wij voor onszelf

-

Wij staan voor veiligheid en ontwikkeling

werken hebben we afgelopen jaar het concept

weggelegd? De uitkomst van deze reflectie is dat we

-

Wij initiëren en verbinden

ontwikkeld dat we ‘pedagogisch fundament’ zijn gaan

Deze afstemming zit in programma, maar ook in een

onze doelstelling hebben bijgesteld. Nadrukkelijker

-

Wij kiezen voor duurzaam

noemen. Hiermee bedoelen we de combinatie van

grotere samenwerking tussen medewerkers in opvang

activiteiten, het programma en de pedagogische

en onderwijs. Als kinderopvangorganisatie willen we

dan voorheen hebben we in onze visie, missie en
statutaire doelstelling vastgelegd dat het werk dat wij

Ambitiepijlers

afspraken die wij als kinderopvangorganisatie samen

daarbij wel nadrukkelijk aan de informele kant van

met kinderen doen gericht is op ontwikkeling.

In ons koersdocument ‘samen op weg naar een

met het primair onderwijs vormgeven om kinderen

leren en ontwikkelen blijven. De formele kant laten we

pedagogisch fundament’ hebben we 4 pijlers

een veilige plek te bieden waarin de ontwikkeling

bij onze collega’s in het onderwijs. Bij ons is spelen en

Statutaire doelstelling

geformuleerd waarop we onszelf willen focussen

optimaal gestimuleerd wordt.

ontspannen in een veilige en gezonde omgeving het

De Stichting heeft het doel om zonder winstoogmerk

en extra aandacht aan willen besteden om onze

In de grafische weergave van het conceptueel kader

belangrijkste. Daar zijn we op gericht.

een gevarieerd aanbod te realiseren van verschillende

ambities waar te kunnen maken.

vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13

1. We bieden een rijke ontwikkelomgeving

jaar op een pedagogisch en educatief verantwoorde

2. We vergroten en intensiveren de samenwerking

wijze.

Conceptueel kader pedagogisch fundament
18.30 uur

met het primair onderwijs
3. We werven en behouden professionals

Pedagogische

Kinderen zijn kostbaar. Ze hebben het recht om op

die bijdraagt aan de ontwikkeling van de nieuwe

te groeien in een omgeving die veilig is en waarin ze

generatie.

Kwaliﬁcatie

worden geholpen om bewust te worden van zichzelf,

de nieuwe generatie.

14.00 uur

Missie
Wij bieden kinderopvang in een veilige, rijke

Persoonsvorming
(Subjectivering)

Nieuwe
generatie

12.00 uur

min. 940 uur per jaar

8.30 uur

Voorschoolse opvang (4 - 12 jaar) min. 80 uur per jaar o.b.v. 2 dagen per week
7.30 uur

0 tot 13 jaar in nabijheid van huis en school. Dat doen
PMS 3145 U

we niet alleen, maar dat doen we samen met anderen.

doorgaande ontwikkeling
PMS 563 U

Want samen kom je verder. De opdracht van Quadrant

0 jaar

PMS 3292 U

Pedagogisch
fundament

2 jaar

4 jaar

12 jaar

PMS 368 U

samen voor het kind

Basisonderwĳs
(4 - 12 jaar)

Peuter
groepen
(2 - 4 jaar)
min. 960 uur
voor VVE

de categorie mensen (kinderen, maar
ook jonge ouders!) die na ons komt, waar
we mede de verantwoordelijkheid over
hebben om ze adequaat voor te
bereiden op de toekomst.

ontwikkelomgeving. We begeleiden kinderen van

wordt kernachtig samengevat in onze pay-off:

min. 240 uur per jaar o.b.v. 2 dagen per week excl. schoolvakanties
min. 492 uur per jaar o.b.v. 2 dagen per week incl. schoolvakanties

1092 uur per jaar
o.b.v. 2 dagen per week

15.15 uur

Socialisatie

de omgeving en anderen. Daarom bieden wij
kinderopvang die bijdraagt aan de ontwikkeling van

Buitenschoolse opvang
(4 - 12 jaar)

Kinderopvang
(0 - 4 jaar)

omgeving
4. We tonen ons een maatschappelijke organisatie

dagritme

Visie

Kinderopvang

de combinatie van activiteiten, programma
en pedagogische omgeving die primair
onderwijs en kinderopvang samen
vormgeven met het oog op
de ontwikkeling van kinderen.

Primair onderwijs
Voor- en Vroegschoolse Educatie
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Op een aantal plaatsen in ons werkgebied hebben wij

als het onderwijsgedeelte. Toch blijven opvang en

met onze partners in het onderwijs een kindcentrum

onderwijs bedrijfsmatig nog gescheiden werelden.

gecreëerd. Hier gaat onze samenwerking verder dan

De huidige wet- en regelgeving verhindert ons

alleen samenwerkingsafspraken. Het kindcentrum

om binnen een kindcentrum daadwerkelijk als één

is een plek waar opvang en onderwijs optimaal aan

organisatie te kunnen functioneren. In het kindcentrum

elkaar zijn verbonden.

zijn wij verantwoordelijk voor het opvanggedeelte.

Dat betekent dat er gedacht en gewerkt wordt door

Onze onderwijspartner is verantwoordelijk voor

één team van medewerkers, binnen één organisatie

het onderwijsgedeelte. Geldstromen worden strikt

onder de verantwoordelijkheid van een IKC-directeur.

gescheiden.

Kwaliteit & Veiligheid

3.

PMS 3145 U

Deze is verantwoordelijk voor zowel het opvang-

PMS 368 U

IKC-vorming

PMS 3292 U

2b)

PMS 563 U
PMS 3292 U
PMS 368 U

3a) Pedagogiek
Het pedagogisch handelen van onze medewerkers zien wij als de kern van ons werk. Om dit verder te kunnen
versterken hebben we in 2019 onze Pedagogische Cirkel geïntroduceerd.

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

• 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

• Het kind zien en horen
• Oog hebben voor het unieke kind
• Ruimte bieden aan kwaliteiten
en interesses
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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
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• Werken in hoeken
• Zorgen voor regels en continuïteit
• Volgen van een vaste dagindeling

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

• Samenhangend, gedifferentieerd
en doelgericht aanbod bieden
• Prikkelende en uitdagende
omgeving en activiteiten
bieden

• 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’
• Activiteiten aanbieden
vanuit meervoudige
intelligentie, zoals
dans, muziek,
beweging, crea en natuur
• Rekening houden met
de belevingswereld en
interesses van het kind

• Rekening houden met
de mening van kinderen
• Kinderen aanmoedigen
om een mening te geven
• Stimuleren om initiatieven
te nemen
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Op basis van ons pedagogisch beleid is in deze

persoon direct ingeschreven in het personenregister.

cirkel uitgewerkt welke kernwaarden, houding

Maar uiteraard heeft dit onze aandacht getrokken, wat maakt dat we hier verscherpt op zullen letten.

en gedrag het pedagogisch handelen vraagt. De

Buitenschoolse opvang:

cirkel is bedoeld als een instrument om met elkaar

Alle BSO locaties zijn in 2019 geïnspecteerd. Op

in gesprek te gaan over pedagogiek. Voor ouders

één locatie na voldoen zij allen aan de getoetste

en anderen die bij ons betrokken zijn maakt het

voorwaarden. Alleen bij BSO Theo Thijssen is een

duidelijk waar we voor staan.

afwijking geconstateerd op het Domein Ouderrecht
vanwege het ontbreken van een oudercommissie.

Aard klacht / verbeteridee

Aantal 2019

Aantal 2018

Aantal 2017

Huisvesting (incl. schoonmaak, tuin etc.)

2

0

2

Opzegtermijn

0

0

0

Pedagogisch beleid & Verzorging

13

5

7

4

4

10

15

45

19

3b) GGD-inspecties

Ondanks inspanning lukt het ons niet om een

Personeelsbeleid / Medewerkers

Om te beoordelen of kindercentra aan de gestelde

oudercommissie in te stellen vanwege het gebrek aan

eisen en wetten voldoen is een toetsingskader

aanmeldingen. Deze inspanning hebben we bij de

Plaatsing & Administratie (incl. tarief,
onderwerp privacy t/m 2018)

opgesteld. Aan de hand van dit toetsingskader

inspectie voldoende aannemelijk kunnen maken.

voert de GGD jaarlijks in opdracht van de gemeente

Privacy

3

Voedingsbeleid

2

1

2

Divers (o.a. scholingsdag, taxi etc.)

1

1

5

40

56

45

inspecties uit. De GGD toetst op de domeinen:

3c) Klachten / verbetersuggesties

-

Registratie, wijzigingen en administratie

Klachten of verbetersuggesties worden door

-

Pedagogisch klimaat

ons apart geregistreerd. Dit gebeurt op locaties,

-

Personeel en groepen			

door leidinggevenden maar vooral via de afdeling

-

Veiligheid en gezondheid

klantenservice & communicatie.

3d) Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

-

Accommodatie				

In 2019 hebben we een extra rubriek met het

Per 1 januari 2019 hebben we binnen onze organisatie een pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. Dit om

-

Ouderrecht

onderwerp ‘privacy’ toegevoegd aan de matrix die

de ontwikkeling en implementatie van de pedagogische kwaliteit binnen onze organisatie verder te versterken.

we al jaren hanteren om de aard van de klachten in

Op de werkvloer zijn onze senior pedagogisch medewerkers gestart met een opleiding die voldoet aan de

Bij een inspectie worden niet altijd alle domeinen en

kaart te brengen. Dit doen we vanwege de vergrote

kwalificaties die gevraagd worden van een pedagogisch coach. In 2020 wordt deze opleiding afgerond. Met deze

bijbehorende voorwaarden van het toetsingskader

verantwoordelijkheid die AVG met zich meebrengt.

inhoudelijke versterking voldoen we aan de eisen die aan ons gesteld worden door de Wet IKK.

beoordeeld. Soms wordt een gedeelte gekozen.

We vinden het belangrijk om privacy te waarborgen

De inspecties in 2019 hebben de volgende

en onze prestaties hierin zichtbaar te maken.

3e) Binnenklimaat

constateringen per opvangsoort opgeleverd:

Voorheen viel deze rubriek in de categorie ‘plaatsing

Het binnenklimaat van onze locaties vraagt om aandacht. Uit metingen die we in 2019 zijn gestart, is duidelijk

& administratie’.

geworden dat we niet altijd en automatisch voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de luchtkwaliteit. Uit de

Kinderdagopvang:

8

reden waarom het aantal klachten in deze categorie is gestegen. Het lijken - hoe vervelend ook - incidenten te zijn.

Totaal

metingen blijkt dat het handelen van de pedagogisch medewerker zeer veel invloed heeft op deze luchtkwaliteit.

Alle KDV locaties zijn in 2019 geïnspecteerd. Alle

We zijn blij dat het aantal klachten in totaliteit is

Denk aan het op tijd openzetten van ramen of binnendeuren. We hebben besloten om het aantal metingen

inspecties hebben geconcludeerd dat de locaties

afgenomen in 2019. Hiermee voldoen we aan het

uit te breiden naar al onze kinderdagverblijven, en fysieke maatregelen te nemen als dat nodig blijkt. Zo zijn er

voldoen aan de getoetste voorwaarden en er geen

streven dat we voor onszelf hebben opgesteld.

bijvoorbeeld ventilatieroosters geplaatst in ramen om de ventilatie te kunnen verbeteren.

afwijkingen zijn geconstateerd.

Klachtmeldingen komen vooral binnen op de
categorie administratie / facturatie. Deze categorie

3f) Rijksvaccinatieprogramma

Peutergroepen:

is al jaren de grootste. In 2019 hebben we nog de

Inmiddels is de wet aangenomen die kinderopvangorganisaties in de gelegenheid stelt om kinderen die niet

Alle peutergroeplocaties zijn in 2019 geïnspecteerd.

nasleep gehad van de wijzigingen in eindtijden en

gevaccineerd zijn te weigeren. Intern, maar ook met onze oudercommissies, hebben wij hierover een discussie

Op één locatie na voldoen zij allen aan de getoetste

tarieven die we eind 2018 hebben gecommuniceerd.

gevoerd. De uitkomst hiervan is dat wij ons op het volgende standpunt stellen:

voorwaarden. Bij peutergroep ’t Rozenpoortje is een

Dit gaf in de eerste maanden een verhoogd aantal

afwijking geconstateerd op het Domein Personeel en

meldingen.

groepen. Het bleek dat niet alle structureel aanwezige

Het valt op dat het aantal klachten met een

personen op peutergroep ’t Rozenpoortje op het

pedagogische lading is gestegen. Dit vinden we

moment van inspecteren stonden ingeschreven in het

uiteraard niet goed en daarom hebben we extra

personenregister kinderopvang en gekoppeld waren

gekeken naar de aard van deze meldingen. Deze

met de houder (Quadrant). Na constatering is de

analyse levert echter geen eenduidige aanwijsbare

‘De eventueel lage vaccinatiegraad is een maatschappelijk probleem dat niet bij een kinderopvangorganisatie
belegd kan worden. Wij raden iedereen aan om gebruik te maken van het Rijksvaccinatieprogramma, maar
weigeren kinderen van ouders die daar geen gebruik van wensen te maken niet. Ieder kind is welkom’.

9

Dit standpunt is gedeeld met de oudercommissies en bekend gemaakt bij onze eigen medewerkers. De mate
waarin ouders gebruik maken van het Rijksvaccinatieprogramma hebben we geïnventariseerd.
Hieruit blijkt dat de gemiddelde vaccinatiegraad bij onze locaties hoog is. Hoger dan het gemelde gemiddelde
in de regio. Dit geldt zeker voor kinderdagverblijven. Er zijn enkele peutergroepen die onder het gemiddelde
scoren. We hebben onze verantwoordelijkheid voor deze wetenschap genomen door hiervan melding te maken
bij de betreffende gemeenten en de schoolleiders waar deze peutergroepen gevestigd zijn.
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Personeel & Organisatie

5.

Communicatie
PMS 3145 U

4.

PMS 3145 U

PMS 563 U

PMS 563 U

PMS 3292 U

PMS 3292 U

PMS 368 U

PMS 368 U

4a) Scholing en ontwikkeling

5a) Huisstijl

Er is in 2019 scholing georganiseerd om te kunnen voldoen aan de standaard eisen die aan ons gesteld worden. Denk

We hebben onze huisstijl aangepast en gemoderniseerd. Ons bedrijfslogo is onveranderd, maar om meer eenheid

aan (her)scholing EHBO, taalscholing 3F en trainingen in het kader van meldcode huiselijk geweld.

te brengen in de herkenbaar is er gekozen voor een eenduidige kleurencombinatie. Deze huisstijl wordt gefaseerd

Daarnaast is er scholing gefaciliteerd om tot verdere ontwikkeling te kunnen komen van ons pedagogisch handelen.

ingevoerd.

Georganiseerde trainingen zijn bijvoorbeeld:
-

Training babyspecialist

5b) Toepassen digitale mogelijkheden

-

Gordon training (communicatie met kinderen)

De afdeling klantenservice & communicatie heeft de overstap gemaakt naar digitale communicatie met ouders als het

-

KIJK!-training (kindvolgsysteem)

gaat om plaatsing van kinderen. Plaatsingsovereenkomsten die voorheen met post- over hen weer werden verzonden

-

Pedagogische inrichting van groepsruimten.

gaan nu digitaal, met voor ouders de mogelijkheid om digitaal te ondertekenen.
Vanuit de locaties werd al langere tijd digitaal gecommuniceerd via een speciale app die beschikbaar is gesteld door

Met deze trainingen hebben we een lijn ingezet die we in de komende jaren willen volgen om onszelf te verbeteren.

onze softwareleverancier. Via deze app kunnen ouders de kinderen ziekmelden, en locaties kunnen bijvoorbeeld

Deze trainingen, of varianten daarop, zullen in de komende jaren worden herhaald.

doorgeven welke activiteiten zijn gevolgd en aan welke verzorging is voldaan. We verwachten de functionaliteiten van
de app in de toekomst nog verder te kunnen uitbreiden.

4b) Ziekteverzuim
Na een hoog ziekteverzuimpercentage 2018 zijn we tevreden met de daling van het ziekteverzuim die we in 2019
hebben gerealiseerd.

Norm

2019

2018

2017

Ziekteverzuimcijfer

< 5%*

5,5%

7,1%

5,6%

Meldingsfrequentie

1

1,33

1,18

1,24

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

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.
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Bedrijfsvoering

7.

Medezeggenschap
PMS 3145 U

6.

PMS 3145 U

PMS 563 U

PMS 563 U

PMS 3292 U

PMS 3292 U

PMS 368 U

PMS 368 U

In de bedrijfsvoering hebben we een flinke groei doorgemaakt. Hier zijn meerdere redenen voor. In 2019 was er sprake

7a) Centrale afvaardiging oudercommissies

van een sterke economie, waardoor de vraag naar kinderopvang groot was. Dit heeft ertoe geleid dat onze locaties

Afgelopen jaar is het gelukt om het aantal oudercommissies dat aan onze locaties verbonden is te laten stijgen. Dit

een goede bezettingsgraad hadden. Ook de locaties die wij nieuw zijn gestart, met oog op uitbreiding van onze

vinden we belangrijk, want oudercommissies spelen een belangrijke rol in de medezeggenschapstructuur. Ondanks

dienstverlening, konden snel rekenen op een goede bezetting.

veel inspanning lukt het ons niet om op elke locatie een oudercommissie te krijgen. Dit heeft te maken met de soms

Groei is ook veroorzaakt door het onderbrengen van de locaties van Stichting Klavertje Vier onder onze organisatie en

relatief korte tijd dat ouders aan organisatie zijn verbonden (peutergroepen maar 1,5 jaar) en de prioriteit die door

de aansluiting van de locaties van Stichting Humanitas in Waddinxveen per 1 januari 2019.

ouders eerder bij de basisschool wordt gelegd als bij de kinderopvang zodra kinderen in de leeftijd 4 - 12 jaar zijn. Op

Boekjaar 2019 wordt afgesloten met en positief resultaat dat we toevoegen aan de algemene reserve. Hiermee

elk kinderdagverblijf is een oudercommissie aanwezig. Oudercommissies voor de buitenschoolse opvang zijn geclusterd.

versterken we de continuïteit die wij als organisatie kunnen bieden aan ouders.

Met een afvaardiging vanuit elke oudercommissie is in 2019 drie keer op centraal niveau overlegd. Agendapunten die

Voor de uitvoering van peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie ontvingen we subsidie van verschillende

besproken zijn waren bijvoorbeeld:

gemeenten. Deze subsidie wordt verantwoord op basis van de prestaties die wij geleverd hebben en de afspraken die

-

Discussie over wel of niet weigeren van kinderen als ouders er voor kiezen om niet deel te nemen aan het
Rijksvaccinatieprogramma

over deze prestaties zijn gemaakt.

2019

-

Diensten en tarieven 2020

-

Kwaliteit en veiligheid.

-

Strategisch Koersdocument ‘op weg naar een pedagogisch fundament’

-

Samenwerking tussen verschillende OC’s

7b) Ondernemingsraad
Van de OR leden zijn 3 leden werkzaam in de dagopvang waarvan 1 werkend op een IKC, 2 leden werken in de
buitenschoolse opvang en 3 leden werken op een peutergroep. Een lid is senior pedagogisch medewerker. Daarmee is
er sprake van een representatieve vertegenwoordiging van het personeelsbestand.
Met de OR zijn er advies- en instemmingsaanvragen gedeeld, waar in goede sfeer constructieve discussies over hebben
plaatsgevonden. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn:

• opbrengsten • kosten • resultaat

-

Roosterplan 		

-

Herinrichting VVE naar 16 uur

-

Strategie richting 2025

-

Privacy regelement

-

Decentrale afspraken

-

Bedrijfsregelingen en werkkostenregeling

De ondernemingsraad maakt een eigen verslag van het jaar. Dit is bij interesse op te vragen via
or@quadrantkindercentra.nl
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De uitgangspunten voor de werkwijze van de Raad
van Toezicht zijn:

8.

Bestuur en toezicht

• De leden van de RvT hebben de plicht de vragen

bestuur (inhoudelijk en financieel).
- Financiën; vaststelling Jaarrekening en
bestuursverslag 2018, vaststelling begroting 2020.

te stellen die ze nodig hebben om hun rol goed te
kunnen vervullen.
• De RvT voelt zich verantwoordelijk voor de

De Raad van Toezicht heeft in februari 2019
een bedrijfsbezoek afgelegd en in maart een

PMS 3145 U

zorgvuldigheid van de gevolgde procedures.

PMS 563 U
PMS 3292 U

• De RvT reflecteert regelmatig op de aanwezige

PMS 368 U

deskundigheid in de RvT: brede deskundigheid
8a) Raad van Toezicht

en diversiteit zijn belangrijk.

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

• De RvT informeert zich in de organisatie over de
‘merkbare’ kwaliteit.

die geformuleerd zijn in de Governancecode kinderopvang. De Raad van Toezicht was in 2019 als volgt
samengesteld:

volgende uitgangspunten:

Mevr. M.J. van Strien

Voorzitter

Datum aantreden Beroep

Nevenfunctie(s)

01-01-2017

- Voorzitter RvT Woonzorgconcern
IJsselheem
- Lid RvT Schouwburg en Cinema
Gouda

Directeur Nederlandse
Diabetes Federatie

Lid

01-09-2019

Managing consultant
CINOP

- Lid RvT Fluvium-Spoenk
- Lid Bestuurlijke werkgroep NAS

Mevr. J.M.A. van Haren

Lid

01-02-2014
tot 10-02-2019

Directeur BKWI

- Bestuurslid pensioenfonds UWV

Dhr. R.G. Louwerse

Lid

01-02-2014

Lid CvB Albeda

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

Mevr. S. Noormohamed
Dhr. B.A. Sinnige

Lid

01-09-2019

Directeur
Woningbouwvereniging Reeuwijk

Lid

02-02-2016
tot 31-12-2019

Directeur stichting
Magnoliahuis

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

leden van de Raad) met de Ondernemingsraad.
- Het voeren van overleg in commissievorm (2 leden
van de Raad met de manager Financiën & Control

• De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen
in elkaars deskundigheid en betrokkenheid.
• Wederzijds zorgen RvT en bestuurder
voor openheid in informatie en in onderlinge

- Het voeren van overleg met de accountant m.b.t.
de controle van de jaarrekening 2018.
- Het voeren van een functioneringsgesprek met de
directeur-bestuurder.
- Het voeren van informele gesprekken met de
directeur-bestuurder, deels op locaties.

Lid

01-02-2014
tot 01-07-2019

Zelfstandig Adviseur
HRM

- Lid RvT Cultuurhuis de Garenspinnerij
Gouda
- Lid bestuur Evertshuis Bodegraven Reeuwijk
S3
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29

Lid

2
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Vanwege einde termijn (1) en het aanvaarden van andere banen (2) hebben 3 leden van de Raad van Toezicht
afscheid genomen in 2019. In 2019 zijn daarvan 2 vacatures vervuld. De derde vacature ontstond in december
2019 en is per 1 februari 2020 vervuld.

• Er is helderheid over te volgen procedures in de
besluitvorming.
• Bestuurder en RvT reflecteren regelmatig op het
gevolgde proces en de samenwerking.

die de NVTK/VTOI hanteert voor toezichthouders
van een organisatie van onze omvang. De hoogte

De Raad van Toezicht kwam in 2019 zes keer bijeen.

€ 3901,50 voor de voorzitter. Aftredende leden en

Bij sommige bijeenkomsten waren medewerkers van

nieuw aangestelde leden hebben de vergoeding

de organisatie aanwezig om onderwerpen te delen

ontvangen naar rato van de duur van de aanstelling.

Op de agenda van de RVT stonden onder meer de

8b) Bestuur

volgende onderwerpen:

In 2019 is het bestuur uitgeoefend door dhr. D.P. van

- Vaststelling Strategisch koersdocument Quadrant

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

2025 Samen op weg naar een pedagogisch 		

zijn verhouding tot de Raad van Toezicht is conform

fundament.

de uitgangspunten van de Governance Code

- Pedagogische cirkel.

Kinderopvang. Het bestuur heeft in 2018 en 2019

- Landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang.

gewerkt aan de eigen professionaliteit door een

- De nieuwe locaties in Waddinxveen en

leergang Bestuurlijk Leiderschap te volgen via AOG

Zevenhuizen.

in Groningen. Ook heeft hij een aantal conferenties

- Marktontwikkeling en marktpositie.

bezocht. Nevenfuncties:

- Governance.

- Lid bestuur Verenging OKnu (regionale

- Vaststelling Statutenwijziging.

• Gedrevenheid voor het gezond opgroeien van kinderen.

- Organisatiestructuur.

• Continuïteit op basis van kwaliteit.

- Scenario’s samenwerking IKC de

• Algemene toegankelijkheid.

Toezicht een vergoeding conform de richtlijnen

van deze vergoeding was € 2601,- voor een lid en

De Raad heeft in 2019 de volgende waarden als uitgangspunt gehanteerd:

• Lokale verbondenheid.

In 2019 ontvingen de leden van de Raad van

en te bespreken.

PM
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- Het voeren van gecombineerd overleg (van 2

verwachtingen.

Mevr. L. Schlundt
Bodien

Dhr. V. van Luit

de Raad werden verder vormgegeven door:

en de directeur-bestuurder) m.b.t. financiële zaken.
Voor de samenwerking met de bestuurder gelden de

Naam

zelfevaluatie georganiseerd. De werkzaamheden van

Ontdekkingsreizigers.
- Rapportages, besluiten en mededelingen van het

afstemming onderwijs & kinderopvang).
- Lid Redactieraad BBMP (vakblad Beleid, Bestuur,
Management & Pedagogiek).
- Lid bestuur Vereniging Standhouders Streekmarkt
Woerden.
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9.

Toekomst
PMS 3145 U
PMS 563 U
PMS 3292 U
PMS 368 U

Door de groei in omvang verwachten we dat de efficiency van onze organisatie verder toeneemt, met de
bedoeling om de continuïteit van de organisatie verder te kunnen versterken. Daarin willen we de lijn volgen die
we zijn ingeslagen en die beschreven staat in ons strategisch koersdocument.
Voor de actualiteit sluiten we onze ogen niet. Het coronavirus zal invloed hebben op de economie en wij als
kinderopvangorganisatie gaan dat direct merken. We weten dat ouders die met baanonzekerheid te maken krijgen
of zelfs de baan kwijt raken de opvang direct opzeggen. Het is onze verwachting dat wij hier in 2020 druk mee
zijn. Ouders informeren we zo goed mogelijk, opzeggingen verwerken we spoedig om zo snel mogelijk nieuwe
kinderen te kunnen plaatsen om omzetverlies te voorkomen. Als eventuele krimp doorzet zullen we locaties in
capaciteit terugbrengen en sluiten. Dat we dit kunnen hebben we in de periode 2008 - 2015 bewezen. In die zin
zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Inhoudelijk verwachten we gestaag verder te kunnen groeien. In Waddinxveen zal de nieuwbouw bij Park Triangel
worden opgeleverd en van start gaan. In Bodegraven zullen we een kinderdagverblijf realiseren in de wijk
Broekvelden zodat we ook op deze plek een aanbod hebben van 0 - 12 jaar.
De samenwerking rondom kindcentra zullen we met onze samenwerkende schoolbesturen verder doorspreken en
uitbouwen. Mogelijk wordt er een nieuwe federatieve stichting gestart om deze ontwikkeling bestuurlijk goed te
organiseren. Het zijn ontwikkelingen waar we naar uit zien en met plezier aan zullen werken.
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