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Voorwoord
Het jaar 2019 stond voor onze organisatie in het teken van vernieuwing. Zo lanceerden we ons nieuwe strategische plan
onder de naam Tijd voor het kind. Onderdeel daarvan is het minimaliseren van de administratieve rompslomp voor onze
medewerkers, zodat zij letterlijk meer tijd kunnen besteden aan de kinderen. Ook hebben we 3 locaties opnieuw ingericht,
waarbij we de parksfeer van buiten naar binnen hebben gehaald. Daarnaast hebben we een start gemaakt met het vervangen van de HKZ-certificering door een zelf ontwikkeld kwaliteitsbeoordelingsysteem, we hebben een nieuwe website
gelanceerd en we hebben in Kerkrade een nieuw peuteropvangstelsel ingevoerd.

Consolidatie

2019 was tevens een jaar van consolidatie voor Kinder Opvang Parkstad. Na jaren van hectiek en krapte op de arbeidsmarkt
was het voor ons de hoogste tijd om pas op de plaats te maken. Buiten 2 kleine BSO’s hebben we geen nieuwe locaties
geopend in 2019, ondanks een sterke groei van de sector. In plaats daarvan hebben we geïnvesteerd in kwaliteit: we hebben veel nieuwe medewerkers aangenomen en we hebben nog meer geïnvesteerd in opleidingen voor ons personeel. Door
deze kwaliteitsinjecties hebben we er het volste vertrouwen in dat we ons sterke schip dit jaar over de woelige wateren van
deze sector kunnen navigeren.
Ondanks de samenvoeging van de twee organisaties (KOK en SPL) hebben we in 2019 toch een behoorlijke groei gerealiseerd. Onze omzet steeg met 16% en het totale aantal bereikte kinderen van alle locaties groeide met 7%. Bij de BSO was
dat zelfs 19%.

Tijd voor Talent

Binnen ons strategische plan Tijd voor het kind stond in 2019 het thema Tijd voor Talent centraal. Als je tijd voor het kind
wilt creëren, moet je namelijk beginnen met de ontwikkeling van je medewerkers. Zij moeten de talenten van kinderen
gaan ontdekken. Daarom hebben we met elke medewerker een Talent Ontwikkel Plan (TOP) opgesteld, waarin we aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Ook zijn we samen met de Katholieke Universiteit
Leuven, MIK Kinderopvang en Stichting Spelenderwijs gestart met de Talentacademie. Binnen dit unieke project worden
medewerkers getraind om beter zicht te krijgen op de talenten van kinderen en deze vervolgens te kunnen ontwikkelen.

Nieuw jaar, nieuwe crisis

Begin 2020 staat meteen in het teken van een nieuwe crisis, corona genaamd. Opeens vervallen alle prioriteiten, overleggen en plannen en zetten we samen alle zeilen bij om de gevolgen van deze nieuwe ziekte te beheersen. Ten tijde van het
schrijven van dit verslag is het nog volstrekt onduidelijk hoe deze situatie zich verder gaat ontwikkelen.
Ons jaarplan staat onder meer in het teken van de verdere restyling van onze locaties. We zijn van plan om dit jaar ook de
buitenomgeving te restylen. De veelal saaie, stenen (school)pleinen worden vergroend, zodat het aantrekkelijker wordt
voor de kinderen om buiten te spelen. Daarnaast willen we ons dit jaar verder inzetten voor integrale kindcentra (IKC).
Als kinderopvangspecialist zien we namelijk veel heil in een nauwere samenwerking met het basisonderwijs. Wij hebben
opvoedprofessionals in dienst, terwijl de basisscholen beschikken over didactische en educatieve kennis. Het zou toch
geweldig zijn als we ten bate van de kinderen gebruik kunnen maken van elkaars expertise?! Of we dit ook allemaal kunnen
oppakken in 2020, zal de tijd leren.
Ik wens u hoe dan ook veel leesplezier!
Jolanda Rikers
directeur/ bestuurder Kinder Opvang Parkstad
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1. Ontwikkelingen in de sector
Kosten kinderopvang

Wat kost kinderopvang in Nederland eigenlijk? En hoe wordt de kinderopvangtoeslag berekend? Met een infographic bracht
het ministerie van SZW begin 2019 overzichtelijk in beeld hoe de hoogte van de eigen bijdrage voor ouders wordt bepaald. In
de infographic staat informatie over het uurtarief, de maximum uurprijs, kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage. Met een
eenvoudige rekensom wordt uitgelegd hoe de eigen bijdrage voor ouders wordt berekend.
De overheid investeerde in 2019 ruim 248 miljoen euro extra in de kinderopvang. Dat geld werd geïnvesteerd in de volgende 2
maatregelen: ouders ontvangen een hoger percentage kinderopvangtoeslag én een verhoging van de maximaal te vergoeden
uurprijs voor dagopvang en gastouderopvang. De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang ging bovendien omlaag.
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Uitbreiding Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Per 1 augustus 2020 zijn alle gemeenten verplicht om 960 uur per jaar VVE aan te bieden
aan doelgroeppeuters. Het VVE-aanbod is volgens onderzoek onvoldoende om achterstanden bij doelgroeppeuters weg te nemen.
Om de Voorschoolse Educatie te verbeteren, investeert de Rijksoverheid structureel
170 miljoen euro. Een van de maatregelen om het VVE-aanbod te versterken, is een intensivering van het urenaanbod. Doelgroeppeuters (2,5 tot 4 jaar) moeten vanaf 2020
minstens per jaar 960 uur VVE krijgen. Dat komt neer op zo’n 16 uur per week. Ook moet
op elke VVE-groep jaarlijks 160 uur aan pedagogische beleidsmedewerkers worden ingezet, die zich gaan richten op versterking van het VVE-aanbod. Waar mogelijk zijn organisaties al eerder gestart met de urenuitbreiding. In Kerkrade zijn wij al op 1 januari
2020 gestart, in Landgraaf starten we per 1 augustus 2020. Gemeenten hebben al sinds
2018 extra financiële mogelijkheden gekregen om toe te werken naar de uitbreiding van
het VVE-aanbod.

Voorstellen voor nieuwe cao

De onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang gingen in 2019 van start. Cao-partij Brancheorganisatie Kinderopvang pleitte in een inzetbrief voor een marktconforme loonstijging en het heroverwegen van enkele vervallen diploma’s op de diplomalijst, om zo het personeelstekort tegen te gaan. De sector groeit en er is een stijging in de vraag naar
kinderopvang. Maar de groei wordt gedrukt doordat veel kinderopvangorganisaties door de krapte op de arbeidsmarkt
moeite hebben om voldoende (gekwalificeerd) personeel te vinden. Het is dan ook van belang dat de sector aantrekkelijk
is en blijft voor huidige en nieuwe medewerkers. Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers voldoende in staat worden
gesteld om zich te onderscheiden. De nieuwe cao is inmiddels afgesloten voor de periode 2020-2021.
De sector is ook gevoelig voor schommelingen in conjunctuur en overheidsbeleid. Nog lang niet alle organisaties zijn de
negatieve effecten van de crisis helemaal te boven of hebben voldoende buffers opgebouwd voor een eventuele economische neergang. Tegelijkertijd lieten vooruitzichten in 2019 zien dat de economische groei in 2020 en 2021 afneemt. De
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zorgt bovendien voor hogere personeelskosten en de kosteneffecten van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang moeten zich nog verder uitkristalliseren.
De komende jaren zullen kinderopvangorganisaties een passende prijs moeten berekenen voor een verantwoorde dekking
van hun kosten. Een prijs die hoger ligt dan de (verwachte stijging van de) maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag. Dat gold ook al voor 2019 en heeft mogelijke risico’s voor de toegankelijkheid van kinderopvang tot gevolg.

Krappe arbeidsmarkt kinderopvang onderbelicht

Het personeelstekort in de kinderopvang was in 2019 groter dan in het basisonderwijs. Toch wordt nog steeds bij elk probleem naar de kinderopvang gekeken als mogelijke oplossing. Voorbeelden zijn het lerarentekort en de arbeidsparticipatie
van jonge moeders. De sector kan de vraag echter haast niet meer aan. Er was in 2019 een groot tekort aan pedagogische
medewerkers, namelijk zo’n 3.000. Een aantal dat volgens prognoses dreigt op te lopen tot 8.900 pedagogische medewerkers in 2022. Ter vergelijking: het basisonderwijs kende vorig jaar zo’n 2.400 openstaande vacatures die niet of moeilijk
werden ingevuld.

Betalingsregeling voor terugbetalen kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst besloot vorig jaar om de kinderopvangtoeslag voorlopig niet meer met harde hand terug te vorderen.
Mensen die kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen, kunnen weer een betalingsregeling treffen, beloofde verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel. Ouders die het volgens de Belastingdienst zelf schuld zijn dat ze te veel toeslag
hebben ontvangen, werden voorheen als fraudeurs aangemerkt. Daardoor mochten ze het te veel ontvangen geld niet in
termijnen terugbetalen, maar moesten ze meteen over de brug komen. Wie dat niet lukte, moest vrezen dat de Belastingdienst bijvoorbeeld beslag legde op zijn of haar salaris. Snel beloofde in 2019 zowel oude gevallen als nieuwe gevallen
tegemoet te komen, tenzij er al een veroordeling was geweest. Voor mensen die nu aankloppen voor een betalingsregeling,
gaat de Belastingdienst voorlopig ook niet meer na of er opzet of ‘grove schuld’ in het spel was. Zij kunnen gewoon zo’n
regeling krijgen. Dat geldt niet voor mensen die al eerder om die reden zijn beboet.
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2. Een greep uit onze activiteiten
Alaaf!

Bij KOP zijn we gek op carnaval. We organiseren dan ook elk jaar tal van carnavalsactiviteiten. Zo namen maar liefst 42
medewerkers afgelopen jaar deel aan een schminkworkshop. Traditiegetrouw trapten we in de week voor carnaval de
feeste-lijkheden af. Onze pedagogische medewerkers organiseerden verschillende carnavalszittingen, waar ook ouders bij
aanwezig waren. Het hoogtepunt was de kinderoptocht op carnavalszaterdag. KOP schitterde als KOPLOPERS en liep met
maar liefst 224 personen mee. Samen droegen we het motto “In de wolken met KOP, daar is iedereen TOP” uit.

Diverse kampen

Ook in 2019 hebben we meerdere kampen georganiseerd voor de kids. Naast het Gaiacamp en het BSO-zomerkamp was er
een gratis survivalkamp in de Ardennen voor onze 10+ kanjers.
Op 29 april vertrokken maar liefst 26 kinderen naar de Ardennen om (onder begeleiding van medewerkers) te slapen in
tenten, verschillende spectaculaire activiteiten te ondernemen en vooral teamspellen en gezamenlijke opdrachten tot een
goed einde te brengen. Van een GPS-tocht tot abseilen en van boogschieten tot challenge-spellen: er was volop plezier
tijdens deze 3 dagen.
Het BSO-zomerkamp vond plaats van 12 tot en met 16 augustus. 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar en 21 kinderen
van 7 tot 12 jaar gingen back-to-basic, net als in de voorgaande edities. De lichtjestocht door het bos, het kampvuur maken
en spellen zoals boomtikkertje en levend Stratego waren een enorme hit.
Ook het Gaiacamp was een groot succes. Activiteiten als een speurtocht, een lekkere BBQ, verschillende buitenspelletjes,
marshmallows eten bij een kampvuur en het verzorgen van de dieren maakten het kamp tot een onvergetelijke ervaring
voor de kids.
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Sportief en actief met de Chill Club

We houden de kinderen graag actief bezig en dus hebben we afgelopen jaar nieuwe
sportieve activiteiten georganiseerd voor de Chill Club. Op diverse BSO-locaties
werden Zumba-lessen gegeven door Kinderpraktijk Thijmke en bootcamps verzorgd door Motivator bv. Uiteraard deden we ook weer mee aan de activiteiten van
onze partner Leisure Dome. Zo werd er gebowld bij Bowlo, gelasergamed bij Lasergame Kerkrade en geklauterd bij Darteldome.
In de zomervakantie ging onze Chill Club gewoon door. Onder de noemer Zommersjpas hebben we elke dinsdagochtend een activiteit georganiseerd. Zo werd het
ijskoude mysterie opgelost in Continium en een kampvuur gemaakt bij Scouting
Sint Willibrord.

Uitwisseling Geilenkirchen

In april en november ging POV Rakkertjes op bezoek bij Kita Teveren in Geilenkirchen. Tegelijkertijd kwam een groepje
Duitse kinderen naar POV Rakkertjes. Het doel van deze uitwisseling is spelenderwijs elkaars cultuur te ontdekken en de
taalontwikkeling te stimuleren.
Het taalverschil bleek totaal geen barrière tussen de kinderen te zijn, ze speelden enthousiast met elkaar. Ook voor de
pedagogische medewerkers was de uitwisseling een interessante dag. Zij spraken uitgebreid met elkaar over de werkwijzen van beide organisaties en kwamen er al gauw achter dat in Duitsland veel vrijer gewerkt kan worden dan in Nederland.
In Nederland moet de kinderopvang zich aan de Wet Kinderopvang en de regels van de GGD houden, waardoor er meer
beperkingen zijn dan in de Duitse kinderopvangsector.

Betrokkenheid ouders

Wij vinden het belangrijk om de ouders bij onze activiteiten te betrekken, zodat zij onze aanpak kunnen ervaren en tevens
feedback kunnen geven.
Zo nodigde POV Heggekwarteerke de ouders uit voor een meeloopochtend. Veel ouders maakten gebruik van het aanbod
om eens te kijken wat er allemaal gebeurt bij de peuteropvang. Ze speelden met de kinderen in de poppen- en bouwhoek
en knutselden samen een kip voor het paasfeest.
Bij POV Hummelhof konden de ouders een kijkje nemen in de peutergroep. De manier waarop ouders spelen en praten met
hun peuter heeft veel invloed op de ontwikkeling van het kind. Ook de peuteropvang speelt hierin een grote rol en daarom
is een goede samenwerking tussen ouders en opvang belangrijk. We lieten de ouders derhalve zien wat wij doen om de
ontwikkeling van de peuters spelenderwijs te bevorderen.

NL Doet

In maart deden we mee aan de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. Vanwege ons eigen Redesign-project waarbij een aantal locaties gefaseerd werden heringericht en opgeknapt, deden alleen de locaties KDV Schatgraver, POV Boschkabouters
en POV De Schakel mee. Medewerkers en kinderen staken flink de handen uit de mouwen. Al eerder, tijdens de carnavalsvakantie, werkten de teams van POV Heggekwarteerke en BSO ’t Valder samen aan het opnieuw inrichten van hun ruimte,
omdat per 1 april de kinderen van de BSO deze ruimte gingen gebruiken na sluitingstijd van de peuteropvang. Het resultaat
van het harde werken mocht er zijn!
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Nationale Voorleesdagen en Kinderboekenweek

Voorlezen is belangrijk, want kinderen steken er veel van op. Daarom nemen wij elk jaar actief deel aan de Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 23 januari tot en met 2 februari besteedden alle locaties op hun eigen manier
aandacht aan voorlezen. Bij een aantal locaties kwamen ouders, opa’s of oma’s voorlezen en bij kinderdagverblijf Steltloper werd voorgelezen met de Kamishibai, een vertelkastje met prentkaarten. Ook bezochten we de HuB.Bibliotheek in
Kerkrade, waar een voorstelling voor de kinderen werd gegeven.
De Kinderboekenweek vond plaats van 2 tot en met 13 oktober. In deze periode schonken onze locaties uitgebreid aandacht
aan het voorlezen voor en door kinderen. Alle kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties kregen het mooie prentenboek
Moppereend cadeau en de BSO’s ontvingen een exemplaar van het boek Ik reis de wereld rond. Net als in 2018 kwamen
meerdere wethouders van de gemeenten Landgraaf en Kerkrade voorlezen op verschillende locaties. Zelfs burgemeester
Dassen van Kerkrade kwam voorlezen, bij onze locatie Reuzefijn.

Uitstapjes naar Kasteelpark Born en Phantasialand

Onze kinderopvang en peuteropvang brachten op 6 juli een bezoek aan Kasteelpark Born. Het was een gezellige dag met
maar liefst 90 ouders en 63 kinderen.
De BSO maakte op 12 juli een uitstapje naar Phantasialand in Bruhl. Maar liefst 192 kinderen, ouders en pedagogische
medewerkers gingen mee naar dit bekende pretpark, waar zij de hele dag veel plezier beleefden.

Wandelen voor het goede doel

Naast onze deelname aan de Avond4daagse in Landgraaf liepen we in
juni mee met de wandelestafette Samenloop voor Hoop.
Maar liefst 45 medewerkers, familieleden en vrienden deden mee
aan deze 24-uurs wandelestafette voor het goede doel. Vanuit de kinderopvang liepen ongeveer 20 kinderen mee met de KinderLoop. Hierdoor leren zij al op jonge leeftijd hoe belangrijk het is om een bijdrage
te leveren aan een goed doel. De editie van 2019 stond in het teken van
KWF Kankerbestrijding. Wij hadden een grabbelton neergezet waarin
de kinderen konden grabbelen voor het goede doel. Daarnaast hebben we de inschrijfgelden van €10 per volwassene en €3 per kind gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding.
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Lekker aanmodderen

De landelijke Modderdag is niet meer weg te denken uit de zomeragenda van de kinderopvang. Spelen met modder is
namelijk helemaal in lijn met de ideeën van onze organisatie. Eind juni organiseerden we daarom het modderfeest Vies
worden mag!. Kinderen werden uitgedaagd om te spelen met natuurlijke elementen. Dus lekker aan de gang in de modderkeuken, schminken met modder, grabbelen in het modderbad, touwtrekken en lopen op het Blote Voetenpad. Weg van
televisie, games, tablets en smartphones en gewoon fijn buiten op ontdekking gaan, dat stimuleert de ontwikkeling van de
kinderen.

Dag van de leidster

Half september werden onze pedagogische medewerkers en de medewerkers van het centraal bureau in het zonnetje gezet
tijdens de Dag van de leidster. Ouders en collega’s konden een compliment geven via een complimentenkaart; een waardevol cadeau voor onze leidsters! Elke medewerker ontving bovendien een hoofdmassagespin en een tegoedbon voor een
heerlijk broodje gezond.

Jubilarissen in het zonnetje

Zoals elk jaar kende ook 2019 een aantal KOP-jubilarissen. Marian Garritzen vierde haar 30-jarig jubileum, Magda Kalk,
Miriam Habets en Sibylle Spiertz vierden hun 25-jarig jubileum, en Malou Schmitz, Lindsy Franssen-Rosielle, Nathalie Hassert en Ramona Krijthe vierden hun 12,5-jarig jubileum. Alle jubilarissen werden door KOP en door hun collega’s in het
zonnetje gezet.

3. Nieuwe doelstellingen
In 2019 lanceerden we ons nieuwe strategische plan genaamd Tijd voor het kind. Onderdeel van dit plan zijn 5 doelstellingen: Opvoedexpert, Partner van onderwijs, Oplossingen voor ouders, Werkgeluk, en Innoveren en investeren. In dit hoofdstuk geven we een aantal voorbeelden van hoe we deze doelstellingen hebben ingevuld in 2019.

Opvoedexpert
Knooppunten Voorschoolse Voorziening

We konden vorig jaar met trots melden dat bij alle peuteropvanglocaties in Landgraaf de Knooppunten Voorschoolse
Voorziening zijn gestart. Door de inrichting van deze knooppunten kunnen trajecten rondom zorgkinderen sneller en effectiever worden uitgevoerd in de zorgketen.

Zorgproject locatie Steltloper

De medewerkers van locatie Steltloper vonden niet altijd de rust en de ruimte voor de goede begeleiding die ze graag willen
geven aan de kinderen. Daarom hebben we een zorgproject opgezet met als doel de rust en kwaliteit op deze locatie weer
terug te brengen.
We hebben 3 maatregelen genomen:
- de aanpassing van het aantal kinderen per pedagogische medewerker;
- extra uren voor ondersteuning;
- de inzet van een coach vroegsignalering.
In de evaluatie bleek dat de inzet van de coach absoluut wordt ervaren als een kwaliteitsverbetering op deze locatie. De
andere 2 maatregelen moeten verder worden gemonitord, voordat er een conclusie kan worden getrokken.
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Project Talentacademie

Kinderen kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen, vinden we heel belangrijk. Tijd voor Talent was daarom ons
thema voor het jaar 2019. Als onderdeel van dat thema zijn we in maart gestart met de Talentacademie, in samenwerking
met de Katholieke Universiteit Leuven, MIK Kinderopvang en Stichting Spelenderwijs. Binnen dit unieke project worden
medewerkers getraind om beter zicht te krijgen op de talenten van kinderen en deze vervolgens te kunnen ontwikkelen.
We zetten daarbij in op 2 kwalitatieve toetsstenen: het welbevinden van het kind (zich emotioneel goed voelen in de
opvang) en de betrokkenheid van het kind (opgaan in activiteiten en geboeid bezig zijn). In 2019 is al gebleken dat zowel
het welbevinden als de betrokkenheid van de kinderen is toegenomen. In het voorjaar van 2020 presenteren we de resultaten van de Talentacademie.

VVE-methode Speelplezier

In het kader van vroegsignalering hebben wij als doelstelling om de komende jaren
expertise te ontwikkelen op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
met behulp van de Speelplezier-methode. Deze methode bestaat uit dagelijks terugkerende speel-leerroutines die toegepast kunnen worden in het dagritme van de
opvang. De speel-leerroutines bestaan uit demonstratiespel, (hand) pantomimespel, begeleid spel en kindvolgend meespelen. Dit alles om spel en taal te stimuleren
bij de kinderen. Uiteraard nemen we de ouders mee in deze methodiek.
Wij omarmen de Speelplezier-methode al jaren in onze peuteropvang en we zetten het nu ook in binnen onze kinderdagverblijven. Zo kunnen we de doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar goed borgen. Om de methode goed te kunnen uitvoeren,
worden onze medewerkers opgeleid tot gecertificeerd Speelplezier-medewerker. Deze opleiding loopt tot de zomervakantie van 2020.

Opleidingsjaar 2019

Hoewel de verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden elk jaar een belangrijke doelstelling is bij KOP, mag 2019 met
recht een opleidingsjaar worden genoemd. We hebben namelijk flink geïnvesteerd in opleidingen, cursussen, workshops
en coachingstrajecten voor onze medewerkers. Enerzijds om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verhogen en
anderzijds om het werkgeluk van onze medewerkers op peil te houden.
Van BHV tot ergonomie en van babyspecialist tot individuele coachingstrajecten: er vonden maar liefst 20 verschillende
leertrajecten plaats waaraan in totaal 406 medewerkers deelnamen. Ook de eerder genoemde opleiding tot gecertificeerd
Speelplezier-medewerker en de Talentacademie maakten deel uit van ons leerplan in 2019.

Partner van onderwijs
Dromen waarmaken in Droomhof

In Eygelshoven begonnen we de eerste schooldag van het schooljaar
2019/2020 met een feestje. Alle kinderen en medewerkers van POV
Hummelhof, BSO Vierpuntkom en basisschool de Veldhof verzamelden
samen met hun ouders op het plein voor de onthulling van de nieuwe
naam van het integraal kindcentrum (IKC). Na inleidingen van wethouder Schlangen, mevrouw Huijnen (Raad van Bestuur Movare) en
onze eigen bestuurder Jolanda Rikers werd de naam van het IKC bekendgemaakt: Droomhof. Naam en logo zijn niet zomaar gekozen. In
ons IKC komen namelijk wat ons betreft kinderen samen om (toekomst)
dromen te bouwen en te delen en ze worden daarbij begeleid en ondersteund door onze medewerkers.
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Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)

Kinder Opvang Parkstad neemt al sinds 2013 deel aan het
project Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT). Maar
liefst 16 pedagogische medewerkers begeleiden al langere tijd
de gezonde lunch en de beweegactiviteiten bij basisschool De
Schatgraver in Landgraaf. Het project zou 4 jaar lopen maar
werd tussentijds verlengd tot en met 31 december 2019.
Daarna stopte de subsidie van Provincie Limburg, terwijl het
project een groot succes is. Na 4 jaar bleken de deelnemende
kinderen gezonder te zijn en minder te pesten. GBT loopt gewoon door in 2020 met gedeeltelijke financiering door de ouders en de gemeenten Brunssum en Landgraaf. Staatssecretaris Blokhuis start een landelijk onderzoek, waarbij Limburg
gaat samenwerken met de Universiteit van Wageningen en Amsterdam. Daarmee is er hoop op een landelijke financiering
van de Gezonde Basisschool.
Op het gebied van voeding hebben we in 2019 tevens ons beleid voor de gehele organisatie verder aangescherpt richting
nog meer gezonde voeding.

Nieuwe BSO’s geopend

Vorig jaar openden we 2 nieuwe, kleine BSO’s in basisscholen. Op 1 juni opende BSO Heksenster de deuren in basisschool
Gerardus Majella in Heerlen (Heksenberg) en op 4 juli werd BSO ’t Valder geopend in Landgraaf. Met deze nieuwe BSO’s
hopen we als partner van het onderwijs stappen te kunnen zetten in de richting van integrale kindcentra (IKC). In 2020 kijken we waar we dit op meer plekken kunnen realiseren.

Oplossingen voor ouders
Hulp bij taalverschillen

Net als elke organisatie heeft KOP te maken met taalverschillen. In dat kader kregen we in 2019 van 2 kanten hulp. Vanaf
februari konden onze medewerkers de hulp inschakelen van een tolk op locatie. Deze dame spreekt maar liefst 4 talen:
Nederlands, Marokkaans, Arabisch en Frans. Halverwege het jaar kwam daar een cadeau van Gemeente Landgraaf bij: een
hightech vertaalapparaat. Met dit apparaat kunnen we meer diepgaande gesprekken voeren met anderstaligen.

Peuteropvang naar 16 uur per week

Uiterlijk op 1 augustus 2020 moeten VVE-aanbieders hun aanbod hebben uitgebreid van 10 naar 16 uur per week. Dat is
vastgesteld in het regeerakkoord. Als gevolg daarvan hebben wij in 2019 voorbereidingen getroffen, zodat we in de gemeente Kerkrade al per 1 januari 2020 aan deze verplichting konden voldoen. We hebben de dagdelen voor peuteropvang
verlengd van 2,5 naar 3 uur per dagdeel en we zijn 52 weken per jaar geopend in plaats van 40 weken. Zo kunnen we alle
peuters gemiddeld 16 uur per week peuteropvang aanbieden. In de gemeente Landgraaf werken we nog aan een verruiming van het aanbod. In deze gemeente mogen ook de collega-kinderopvangorganisaties VVE aanbieden. Naar verwachting
gaat het verruimde aanbod in per 1 augustus 2020.

Ouderbetrokkenheid via oudercommissies

Naast de meningen van ouders over onze dienstverlening, vinden we hun betrokkenheid bij onze organisatie minstens net
zo belangrijk. Daarom beschikken al onze locaties over een eigen oudercommissie. De leden van deze commissie vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Het doel van de oudercommissies is om in samenwerking met onze organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Naast de
eigen overleggen op de locaties vonden vorig jaar 2 centrale overleggen plaats met alle oudercommissies. Hierin werden
onderwerpen besproken en afspraken gemaakt over zaken die meerdere locaties aangaan. Ook werden ‘best practices’
uitgewisseld tussen de verschillende commissies.
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De Verbetermeter

Bij KOP leggen we de lat hoog voor onszelf en we vinden het daarbij cruciaal om
te weten wat de ouders vinden van ons werk. Deze informatie halen we onder
meer op met behulp van de Verbetermeter-enquête. Hiermee krijgen we een goed
beeld van wat de ouders vinden van ons werk en waar wij nog kunnen verbeteren.
In de eerste 3 kwartalen van 2019 scoorden we een 8,1 op de Verbetermeter. In het laatste kwartaal steeg de score licht naar
8,2. We zijn tevreden over deze mooie cijfers, maar blijven uiteraard streven naar een nog hogere kwaliteit.

Werkgeluk medewerkers
Nieuwe collega’s

Zoals u in het voorwoord kunt lezen, hebben wij in 2019 geïnvesteerd in kwaliteit, onder meer door veel nieuwe medewerkers aan te nemen. In totaal mochten we vorig jaar maar liefst 29 nieuwe collega’s verwelkomen, ondanks de krapte op de
arbeidsmarkt. Met deze investering hebben we proactief gehandeld met het oog op een eventueel personeelstekort.

Onderzoek naar tevredenheid medewerkers

Eind september vond ons driejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. Met een score van 7,5 (benchmark:
7,0) stegen we 0,2 punt ten opzichte van de vorige meting in 2016. Aandachtspunten zijn de kwaliteit van de communicatie
tussen het centraal bureau en de locaties, de werkbelasting en de ondernemingsraad. De leidinggevenden zijn met hun
teams aan de slag gegaan met de actiepunten die uit het onderzoek naar voren kwamen.

Bevordering deskundigheid

In voorjaar van 2019 zijn we in samenwerking met Katholieke Universiteit
Leuven gestart met het project Talentacademie bij onze kinderdagverblijven Dopi, Kiekeboe, Reuzefijn en Schatgraver. MIK Kinderopvang en
Spelenderwijs nemen ook deel aan dit project. De focus van het project
ligt op de bevordering van de deskundigheid van medewerkers.
In totaal zijn 24 van onze medewerkers getraind. Door de training krijgen zij beter zicht op de talenten van de kinderen. Katholieke Universiteit Leuven meet de resultaten tijdens het project. In 2019 bleek al dat de
betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen zijn toegenomen.
Aangezien het project zo positief verliep, hebben wij ervoor gekozen om
ook Steltloper en Springplank te laten aansluiten en meer medewerkers
te trainen. Daarnaast kijken we in hoeverre deze methode kan worden
geïntegreerd in de VVE-methode Speelplezier. In het voorjaar van 2020
presenteren we de resultaten van dit unieke project.

Gezondheid medewerkers

Wij vinden de gezondheid van onze medewerkers ontzettend belangrijk. Ook in 2019 hebben we daarom verschillende acties op touw gezet om onze collega’s vitaal te houden. Zo hebben we ontspanningsprogramma’s aangeboden bij Thermae
2000 in Valkenburg. Ook hebben we samen met PreventiVIO workshops georganiseerd, waarin onze medewerkers leerden
hoe zij vitaal kunnen blijven met behulp van mindset, voeding, beweging en ontspanning.
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Innoveren en investeren
Opleidingstraject Kids in Beweging

Goed en voldoende bewegen en werken aan de motoriek van jonge kinderen is een top basis voor de verdere ontwikkeling.
KDV en BSO Springplank gingen daarom samen met het bedrijf RiskCare aan de slag om de sportieve talenten van onze
kinderen te stimuleren. Dat doen ze middels het opleidingstraject Kids in Beweging. Ze leren hoe ze kinderen beweegactiviteiten kunnen bieden die zorgen voor plezier, succeservaringen, vertrouwen en ontwikkeling. Maar ook hoe kleine veranderingen in denkwijze en organisatie een groot verschil kunnen maken in de beleving en de ontwikkeling van kinderen.
RiskCare neemt de pedagogische medewerkers mee in een mindset waar-in ze nog meer gaan denken vanuit het individu:
ze laten kinderen op het tempo en het niveau bewegen dat past bij hun ontwikkeling, leren de kinderen zelf hun grenzen te
bepalen en verleggen, maar ook tegelijkertijd te bewegen. We zien dat onze medewerkers geïnspireerd zijn door de werkwijze van RiskCare en een nieuw gedachtegoed hebben ontwikkeld rondom bewegen.

Redesign-project

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met een groot project dat meerdere jaren in beslag gaat nemen: het herinrichten
van onze locaties (Redesign-project). Belangrijkste doelstelling hierbij is dat zowel de kinderen als de medewerkers zich
thuis voelen op de locaties én dat buiten met binnen wordt verbonden.
In samenwerking met Frencken Scholl Architecten hebben we een duidelijke visie ontwikkeld voor de inrichting van onze
locaties, waarbij de focus is gelegd op het buitenleven naar binnen halen en het omarmen van het parkgevoel. Warme
tinten, natuurlijke materialen en vaste elementen gaan op elke locatie terugkomen, zodat het één geheel wordt.
Vorig jaar is de herinrichting van KDV Steltloper, KDV Dopi en BSO Doorkijk volledig afgerond. De herinrichting van het
centraal bureau was eind 2019 grotendeels afgerond. In 2020 zijn POV De Schakel, BSO Bombarie, KDV Kiekeboe, BSO Woelhonk en POV Woelwaters aan de beurt.

Tips over opvoeden

Binnen onze organisatie is ontzettend veel kennis aanwezig over het opvoeden van kinderen. Wij vinden het belangrijk om
deze kennis zoveel mogelijk te delen met de ouders van ‘onze’ kids. Dit doen we onder meer door in elke nieuwsbrief tips
of informatie te geven over een specifiek thema. In 2019 deden we dat onder andere over buiten spelen en vies worden,
voorlezen, het tillen van een kind, en omgaan met rouw en verlies bij kinderen.
Ook zijn we gestart met smaaklessen voor de kinderen. Dankzij een gift van de Lions Club Kerkrade kunnen we dit aanbod
verder uitrollen naar alle KOP-locaties.

Leisure Dome

De Chill Club maakte in 2019 regelmatig gebruik van de verschillende activiteiten die Leisure Dome in Kerkrade biedt. De
kids beleefden veel plezier tijdens het voetballen (Soccer Arena), klimmen (Clip ‘n Climb), ravotten (Darteldome), golfen
(GlowGolf), bowlen (Bowlo), lasergamen (Lasergame Kerkrade) en film kijken (Vue).

Vorige pagina

13

Volgende pagina

Naar inhoud

Jaarverslag KOP 2019

4. Resultaten
KOP sloot 2019 af met een hoger positief resultaat dan het jaar daarvoor. Dit resultaat werd mede veroorzaakt door de aanhoudende groei in het aantal kinderen. Eind 2018 waren er 1408 kinderen en in 2019 groeide dit aantal tot 1510 kinderen.
De bezettingsgraden binnen de KDV stegen met 7%, de BSO bleef gelijk, maar daar was wel sprake van een groter aantal
kinderen, de POV in Kerkrade daalde met 6% en de POV in Landgraaf daalde met 1%.

Doelgroepkinderen

In 2019 bereikte KOP in totaal 496 doelgroepkinderen (dit waren er 440 in 2018). In de peuteropvang bereikten we 448
doelgroepkinderen (381 in 2018) en in de kinderdagverblijven waren dit er 48 (59 in 2018).

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim daalde in 2019 naar 4,99% (5,70% in 2018). Onze inspanningen op dit gebied
lijken hun vruchten af te werpen. Zo zijn we onder meer een actief vitaliteitsbeleid gaan voeren,
waar coaching, workshops en fysiotherapie onderdeel van zijn.
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5. Een doorkijk naar 2020
2020 wordt het tweede uitvoeringsjaar van ons strategische plan Tijd voor
het kind. We gaan daarin de goede aspecten van de huidige aanpak voortzetten. Naast het groener maken van onze locaties blijft de focus ook liggen
op het werkgeluk van onze medewerkers. We gaan tevens het projectmanagement gerichter oppakken om beter grip te krijgen op de effectieve uitvoering van grote projecten. Een inmiddels aangetrokken projectmedewerker
gaat daarin ondersteuning bieden.
Ten aanzien van de doelstelling Opvoedexpert zetten we in 2020 de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers voort. Daarnaast wordt de
intervisie per dienstsoort voortgezet. Medewerkers leren immers ook veel
van elkaar. Het project Talentacademie loopt gewoon door en wordt medio 2020 geëvalueerd. Verder moet het toenemende aantal zorgkinderen
in kaart worden gebracht en waar nodig moeten locaties externe ondersteuning krijgen. Ook gaan we de invoering van het
nieuwe peuterplan in Kerkrade en Landgraaf op de voet volgen en tussentijds evalueren.
Evenals voorgaande jaren zetten we de doelstelling Partner van Onderwijs voort, in de nauwe samenwerking met onderwijsstichting Movare. Dit gebeurt vanuit de (warme) overdracht van de peuteropvang maar ook de kinderdagverblijven,
zodat de doorgaande lijn wordt geborgd.
Het Redesign-project zal ook in 2020 de verbinding naar de betrokken school verbeteren. Bij IKC Droomhof werken we
gezamenlijk verder aan 1 organisatie. Het project Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt in een andere opzet voortgezet, en wordt tevens uitgerold naar andere scholen. Vooral in Landgraaf blijven we in de contacten met scholen alert op
mogelijkheden tot IKC-vorming, omdat we daar hoofdzakelijk alleen peuteropvang bieden en verruiming van het aanbod
daar wellicht wenselijk is.
Waar nodig gaan we verder met de realisatie van de doelstelling Oplossingen voor ouders. Hierbij denken we onder meer
aan het zicht krijgen op relevante ondersteunende services voor ouders. Zorgkinderen blijven sowieso extra aandacht krijgen en waar nodig (financiële of taalproblemen) kunnen we ouders in verbinding brengen met maatschappelijk werk of
het Taalhuis in de bibliotheek. Ouders met eenvoudige hulpvragen kunnen door Triple P geschoolde medewerkers worden
ondersteund. Veel ouders hechten waarde aan meer buitenspelen in de opvang. Dit zetten we zeker actief voort middels het
Redesign-project voor de buitenomgeving. Vanuit de Verbetermeter houden we continu de vinger aan de pols, wat wellicht
kan leiden tot aanpassing van het aanbod (diensten en/of gemeenten).
De doelstelling Werkgeluk wordt in 2020 hoofdzakelijk gerealiseerd door het verlagen van de werkdruk. Er zijn wel veel
medewerkers aangetrokken in 2019, maar die zijn veelal niet alle dagen beschikbaar. Daarom kijken we naar de inzet van
ondersteunend personeel of systemen. De specifieke locatieresultaten van de medewerkerstevredenheidsmeting worden
door de betrokken managers opgepakt met hun team en worden omgezet in verbeteracties. De vitaliteit van de medewerkers staat daarbij centraal.
De doelstelling Innoveren en investeren staat vooral in het teken van het Redesign-project. Verder legt de invoering van het nieuwe kindplanningsysteem een
groot beslag op de organisatie, waarbij (extern) projectmanagement wellicht
hulp biedt. We hebben verder geen specifieke innovatieprojecten gepland, maar
blijven alert op voorkomende mogelijkheden. Zeker als deze bijdragen aan het
verlagen van de werkdruk.
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6. Bericht van de ondernemingsraad
Het jaar 2019 stond in het teken van:
-

de groei van het aantal kinderen en daardoor ook van de behoefte aan pedagogische medewerkers;
de harmonisatie van de cao Welzijn en de cao Kinderopvang;
de voorbereidingen op de uitbreiding van het VVE-aanbod naar 16 uur;
het Redesign-project;
een tussentijdse ondernemingsraad (TOR) door het samengaan van KOK en SPL.

Samenstelling

De TOR bestond in 2019 uit de onderstaande leden. Achter hun namen staan de locaties genoemd waarvoor deze leden als
aanspreekpunt fungeerden:
-

Bonnie Janssen: KDV en BSO Schatgraver en Springplank, BSO Wonderwijs, Heksenster en ‘t Valder;
Miriam Habets: POV Woelwaters, BSO Woelhonk en kindercentrum Steltloper;
Miriam de Groot: kindercentrum Reuzefijn en Spoorzoeker;
Marianne Lammeriks: KDV Dopi en Kiekeboe, centraal bureau;
Christa Smorenburg: POV Hummelhof en De Schakel, BSO Vierpuntkom, Bombarie en De Doorkijk;
Luciënne Paffen: POV Boschkabouters, Rakkertjes, Hummelke en Wereldwijs;
Coby Simons: POV Ukkepuk, Eikske, Heggekwarteerke, Schatgraver.

Thema’s en acties

We vergaderden 11 keer, waarvan 5 keer met de bestuurder, 1 keer met de RvT en 1 keer met de locatiemanagers. Daarnaast
spraken we 1 keer met de vertrouwenspersoon en 1 keer met de preventiemedewerker.

We gaven in 2019 advies over of goedkeuring aan:
-

jaarrekening en begroting;
opleidingsplan 2019;
beleid voor het gebruik van mobiele telefoons;
Talentacademie-project;
gezonde voeding;
openingstijden van de POV;
extern uitzetten van vacatures;
werkinstructie voor zieke kinderen;
vereenvoudiging van de RI;
TOP-formulieren en -gesprekken;
activiteitenplan MT voor 2020;
kwaliteitssysteem.

Dit hebben we gerealiseerd:
-

invoering van een nieuw beoordelingssysteem;
invoering van het TOP-formulier met bijbehorende gesprekken;
bevordering van de deskundigheid en de interne samenwerking:
volgen en afronden van 2 cursussen op maat;
vergroten van de zichtbaarheid door nieuwsflitsen en locatiebezoeken;
bijdragen aan een goedlopend huwelijk tussen KOK en SPL.

Verkiezingen

In mei 2020 vinden OR-verkiezingen plaats. Hierdoor is het mogelijk dat de OR in 2020 van samenstelling verandert.
Wij willen graag iedereen bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben gesteld in 2019 en we zetten de prettige
samenwerking graag voort.

Vorige pagina

16

Volgende pagina

Naar inhoud

Jaarverslag KOP 2019

7. Bericht van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in
de stichting. De RvT keurt de reglementen, beleidsplannen en begrotingen goed, fungeert daarnaast als werkgever van de
directeur-bestuurder en treedt op als haar klankbord. De raad heeft de Governance Code van de Nederlandse Vereniging
van Toezichthouders in de Kinderopvang als leidraad voor zijn handelen.

Samenstelling

In 2019 bestond de RvT uit 5 leden, waarbij 2 leden zijn afgetreden en 2 nieuwe leden zijn benoemd:
		
		
		
		
		
		
		

Thei Iding
		
Rolf Kapma
		
Jacqueline Mulder
				
Caroline Szalata 		
				
Bert Penders 		
Maurice Bejas 		
Marjon Epema 		

voorzitter 		
lid
		
secretaris 		
voorzitter 		
lid
		
secretaris 		
lid
		
lid
		
lid
		

tot juli 2019
tot juli 2019
tot juli 2019
van juli 2019
tot juli 2019
van juli 2019
van juli 2018
van september 2019
van september 2019

Overleg

In 2019 heeft de RvT 5 keer overleg gevoerd met de directeur-bestuurder, waarvan 1 keer zonder bestuurder. Alle RvT-leden
waren aanwezig bij alle vergaderingen. Deze overleggen werden gevoerd aan de hand van een jaaragenda waarin de planning-en-controlcyclus centraal staat. Door middel van management- en kwartaalrapportages werden voortgangs- en sturingsinformatie gedeeld. De RvT-leden van de financiële commissie hebben overleg gevoerd met de accountant ten aanzien
van de financiële jaarstukken en het controleproces. Naast de reguliere vergaderingen heeft de RvT 1 keer overlegd met de
oudercommissie, de ondernemingsraad en het managementteam van KOP. Ook hebben nieuwe leden van de RvT de locaties van KOP bezocht en zijn ze aanwezig geweest bij diverse evenementen, zoals het openen van een nieuwe locatie.

Thema’s

In 2019 kwamen onder meer de volgende thema’s aan bod tijdens de vergaderingen van de RvT:
-

strategisch jaarplan 2019;
goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2018;
begroting 2020 met bijbehorende tariefsverhogingen 2020;
beëindiging Stichting Peuterwerk Landgraaf;
personeelsbeleid;
ziekteverzuim;
vestigingen en goedkeuring Redesign-project;
rooster van aftreden van de RvT;
werven van nieuwe leden van de RvT;
landelijke ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang;
beleid GGD;
bewaken kwaliteit, handboek risicoanalyse/ -profielen.

Jacqueline Mulder
voorzitter RvT Kinder Opvang Parkstad
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Bijlage 1:
Verkorte Balans en Verlies- en winstrekening per 31-12-2019
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