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Voorwoord 
 
“Alle kinderen in ons verzorgingsgebied – Gorinchem en Spijk - verdienen dezelfde kansen. 

Om dat te bereiken investeren we in aanbod en in samenwerking op het gebied van sport, taal, onderwijs 
en zorg. Samen met onze partners werken we aan ontwikkelkansen voor ieder kind.” 

Wij sluiten een bijzonder jaar af.  Een jaar met een nieuw gezicht zichtbaar in ons nieuwe logo. Terugkijkend op het SKG-
verslagjaar 2020 springen verschillende zaken in het oog. SKG 50 jaar. Zo zijn we gestart in januari met een bruisend 
programma om met al onze kinderen, ouders en stakeholders een fantastisch jaar in te gaan.  

Helaas verliep dit, zoals we allemaal weten anders en moeten we terugkijken op een jaar met twee gezichten.  Het covid 
jaar, waar we nu nog middenin zitten. En een jaar waarin SKG opnieuw heeft laten zien een professionele en gezonde 
organisatie te zijn.  

Op 15 maart zijn we net als alle kinderopvangorganisaties in een eerste Lock down beland. Geen reguliere opvang, maar 
noodopvang bieden aan alle ouders met een vitaal beroep en aan kwetsbare kinderen samen met de gemeente en alle 
scholen binnen Gorinchem.  Onze medewerkers zijn actief ingezet om het contact met ouders aan te halen en te 
verdiepen.  Wij kunnen terugzien op een goede en vruchtbare samenwerking, maar vooral ook dat ons vak als cruciaal en 
onmisbaar is bevonden zowel door ouders en onderwijs.  De samenleving kan niet zonder de kinderopvang en SKG.   

Daarnaast hebben we vooral geïnvesteerd in een digitaal SKG. Meteen na de Lock down is SharePoint uitgerold en konden 
alle medewerkers vanuit huis inloggen en werken. Alle informatie van SKG is meteen beschikbaar en trainingen en 
vergaderingen in Teams vonden vanuit huis plaats.  Geen discussie over of we dit wel kunnen maar gewoon doen. Dat 
maakt SKG zichtbaar en vooral flexibel.  

Deze en andere initiatieven siert ons en daar zijn we trots op. Voor het eerst is er een zomerschool aangeboden voor VE-
kinderen, maar ook alle peuteropvanglocaties bieden 16 uur opvang aan.  Ons aanbod binnen de SKG academie is digitaal 
verruimd en er zijn trainingen aangeboden door onze eigen medewerkers.  Gezond bewegen op alle locaties van 
kinderopvang tot BSO  is de norm geworden.  We zijn gestart met een beroeps- begeleide-leerweg (bbl-opleiding) en 
hebben het aantal pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches verruimd. Drie medewerkers hebben via een EVC-
procedure hun SPW4 diploma behaald.  

Deze initiatieven en successen tonen aan dat SKG niet stil heeft gestaan, maar alle mogelijkheden die er zijn heeft 
aangegrepen om de kwaliteit van de opvang te verhogen maar vooral ook te investeren in haar medewerkers en daardoor 
in ons aanbod aan de kinderen en ouders.  In onze SKG-academie werken we aan onze eigen persoonlijke ontwikkeling als 
kinderopvang-professional en werken we met elkaar aan het vergroten van de kennis ten dienste van de verdere 
ontwikkeling van al onze peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangvoorzieningen.   

2020 laat opnieuw groei zien in alle opvangvormen. Daarnaast ook groei in de competenties van onze medewerkers en zijn 
de relaties met onze samenwerkingspartners versterkt.  50 jaar SKG betekent voor ons dat “samen kunnen groeien” niet 
alleen een motto is waar we de afgelopen jaren aan hebben gewerkt maar een naam van ons is geworden waar wij heel erg 
trots op zijn.   
 
Ik wil ook langs deze weg al onze medewerkers bedanken voor hun inzet, al onze partners voor de constructieve 
samenwerking die we met hen ervaren en natuurlijk alle ouders voor het vertrouwen dat zij geven in onze opvang. 
Door Samen Kunnen Groeien maken wij samen het verschil.  
 
Elly van de Wetering 
 
Directeur-bestuurder Stichting Kindercentra Gorinchem 
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Inleiding 
 
 
Stichting Kindercentra Gorinchem -SKG- is een maatschappelijke onderneming. Voor ons is rendement 

geen op zichzelf staand doel, maar een middel om bij te dragen aan de gemeenschap waarvan we deel uitmaken. Dat 
betekent dat wij ons sterk maken voor alle kinderen in Gorinchem en daarmee een bijdrage leveren aan het positief 
opgroeien van onze jeugd.  
 
Zoals elk jaar leggen wij verantwoording af aan alle betrokkenen bij de organisatie over het afgelopen jaar.  
“Good governance” vraagt om transparantie en een open communicatie met medewerkers, ouders & kinderen en andere 
stakeholders waaronder gemeente, onderwijs en verenigingen.  
 
In hoofdstuk 1 beschrijven we onze missie, visie en duurzaamheid van waaruit wij werken.  
Vervolgens worden in hoofdstuk 2 onze producten en diensten beschreven.  
In hoofdstuk 3 geven we een beeld van de ontwikkelingen in de sector en van de interne ontwikkelingen.  En in hoofdstuk 
4 wordt een apart hoofdstuk gewijd aan corona en SKG.  
Goede kinderopvang is alleen mogelijk met gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, dit wordt in hoofdstuk 5 
beschreven.  
Kwaliteit, pedagogiek en communicatie & marketing komt in hoofdstuk 6 aan de orde.  
Facilitaire zaken zijn het onderwerp van hoofdstuk 7.  
In de hoofdstukken 8 en 9 worden achtereenvolgens de samenstelling en de activiteiten van de ondernemingsraad, de 
oudercommissie en de raad van toezicht beschreven, gevolgd door een vooruitblik op 2021 in hoofdstuk 10.  
 
Wij wensen u veel leesplezier.  
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Hoofdstuk 1 Onze missie, visie en duurzaamheid 
 
Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht van Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) hebben in 
oktober 2019 het meerjarenperspectief over de toekomst - positionering, missie, focus, 

kernactiviteiten, samenwerkingsverbanden - van de organisatie met elkaar vastgelegd.  De ambitie en daaruit 
voortvloeiende plannen passen bij de reeds ingezette koers van de afgelopen jaren. Op hoofdlijnen heeft het eerder 
vastgestelde meerjarenperspectief hun relevantie behouden en is waar nodig bijgesteld of aangescherpt in het 
meerjarenperspectief 2019 -2023.    

 
Succes is in onze ogen alleen te realiseren als SKG zich langs twee assen ontwikkelt:  
 

A. De as van waardecreatie voor kinderen, ouders en de gemeenschap: het ontwikkelen en leveren van diensten 
voor klanten en stakeholders die aansluiten bij hun behoeften. 
 

B. De as van waarderealisatie nodig voor continuïteit, innovatie en vernieuwing: het vertalen van de voor klanten en 
stakeholders gecreëerde waarde in euro’s op een effectieve en efficiënte wijze. 

 
Voor de organisatie levert dit twee centrale ontwikkelingsrichtingen op: 
 

1. Vernieuwing en opwaardering van ‘waardecreatie’ van de aard en de kwaliteit van de diensten die we aan onze 
(potentiële) klanten aanbieden.  
 

2. Optimalisering van de bestaande dienstverlening, kostenstructuur en organisatie.  
 
Het ‘Samen Kunnen Groeien’ verwoord in de missie, heeft daardoor betekenis in de samenwerking met onze partners -
bijvoorbeeld scholen- met een bepaalde en specifieke benadering en/of een andere cultuur. 
 
 

Missie   
SKG ziet het als haar kerntaak om de ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren te ondersteunen, te bevorderen en te 

begeleiden. 
SKG staat voor ‘Samen Kunnen Groeien’. 

 
 
 

Visie 
Als stichting is SKG een maatschappelijke onderneming die een actieve bijdrage levert aan de professionalisering van 

haar medewerkers en van de branche waarbinnen zij actief is.  
Samen met kinderen, opvoeders, onderwijs en andere belanghebbenden. 
Vanuit een leidende expertise en vanuit een heldere pedagogische visie. 

Centraal in de (lokale) gemeenschap. 
Toegankelijk voor iedereen. 

 
SKG speelt in op ontwikkelingen in de branche, door actief bij te dragen aan maatschappelijke discussies.  
SKG blijft zich ontwikkelen, inspelend op de veranderingen in de relevante omgeving.  
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Duurzaamheid 
Juist nu we midden in een coronacrisis zitten heeft duurzaamheid nog een extra dimensie erbij 
gekregen. We zijn ons er nog meer van bewust geworden hoe duurzaam wij verbonden zijn met onze 
kinderen, ouders en partners. Zonder kinderopvang staat het bedrijfsleven grotendeels stil en loopt de 
ontwikkeling van onze kinderen schade op. Met name deze vitale functie maakt dat we ons bewust 

moeten zijn van deze kwetsbaarheid en legt daardoor een nog grotere verantwoordelijkheid bij ons neer.    

SKG vindt gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van haar medewerkers belangrijk. Het zorgt voor meer werkplezier, 
minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Het Samen Kunnen Groeien past daarin, waar plezier in het 
werk en de wijze van omgaan met elkaar centraal staan.  Het afgelopen jaar hebben wij ervaren dat gezondheid niet 
vanzelfsprekend is en dat ondanks alle inspanningen, protocollen en naleving van de 1,5 meter ons toch kwetsbaar maakt.  
Aan de andere kant hebben onze medewerkers laten zien dat wij met elkaar in staat zijn, ondanks de grote uitval van het 
personeel, om de locaties draaiende te houden en een thuis te kunnen bieden voor veel kinderen.  

SKG investeert daarnaast permanent in de ontwikkeling van 
haar medewerkers en biedt diverse mogelijkheden op maat 
aan.  Veel van onze scholing heeft vanuit huis plaatsgevonden. 
Dankzij de mogelijkheden van SharePoint, SKG-academie en via 
teams hebben veel scholingen digitaal plaatsgevonden.   

Wij investeren permanent in een veilige voorziening en in een 
aantrekkelijk aanbod waardoor onze kinderen zich gezond 
kunnen ontwikkelen.  Wij hebben geïnvesteerd in de aanschaf 
van IPads op alle BSO-locaties, waardoor er een futureproof 
programma kan worden geboden voor zowel medewerkers als 
kinderen.  De activiteitenprogramma's bieden een gezonde 
leefstijl aan op alle locaties in zowel voeding als bewegen en 
vaste gezichten op de groep. 
 
Duurzaamheid betekent voor ons vooral ook investeren in onze 
medewerkers. Vaste contracten, met omvang (indien gewenst) 
aanbieden aan de medewerkers, investeren in scholing en 
stagiaires direct verbinden aan de organisatie, bbl-plaatsen 
mogelijk maken en meedenken in levensfase bewust 
personeelsbeleid om op die manier gezond de eindstreep te 
kunnen behalen.  

Wij werken intensief samen met de gemeente en scholen.  Juist deze intensieve samenwerking heeft het afgelopen jaar 
nog meer diepgang gekregen.  SKG heeft aangegeven dat zij personeel beschikbaar stelt om het mogelijk te maken dat 
scholen door kunnen blijven draaien.  Daarin investeren wij en werken wij met elkaar naar een langdurige verbinding.  Wij 
werken met vaste leveranciers, waardoor je op elkaar kan rekenen. Wij staan voor wat wij zeggen, wie wij zijn en verbinden 
ons op deze wijze met al onze partners.  In het kader van 50 jaar SKG hadden wij deze samenwerking graag met onze 
partners gevierd.  

Sinds december 2020 beschikken onze vestigingen weer over diverse BSO- bussen (elektronische bakfiets). Daardoor 
heeft het vervoer van onze kinderen weer een duurzaam karakter.  Daarnaast stimuleren en begeleiden wij het fietsen van 
de kinderen naar diverse activiteiten en is het fietsen voor de 8+ kinderen in de vakantie een onderdeel van het 
activiteitenaanbod.  



 
 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Kindercentra Gorinchem  6 

 

Al onze locaties beschikken over het certificaat van de “Gezonde Kinderopvang” en er wordt conform 
deze richtlijn gewerkt. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. 
Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en 
koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij RIVM Centrum Gezond Leven en 
het Voedingscentrum.  

 
Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind 
verdient een gezonde start. De partners van Gezonde Kinderopvang ondersteunen 
kinderopvangorganisaties met scholing en een praktische aanpak. Organisaties werken 
daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van 
medewerkers.  
 
Inmiddels worden op onze "huurpanden” ook zonnepanelen aangebracht. Zowel op het 
Schuttersplein, Hiemstralaan en op de nieuw te bouwen locatie Hoog Dalem wordt op deze 
wijze duurzaam gewerkt.  

Hoofdstuk 2 Onze producten en diensten 
In 2020 bestond het aanbod van SKG uit: 
 

• Peuteropvang (2-4 jaar),  
• Kinderdagverblijf (0-4 jaar),  
• Buitenschoolse Opvang – BSO (4-13 jaar) en  
• Gastouderopvang (0-13 jaar)  

 
2020 geeft een groei aan van de capaciteit van alle werksoorten. In onderstaande grafiek is het aantal beschikbare 
kindplaatsen per jaar en per opvangvorm weergegeven. Wat betreft de gastouderopvang betreft dit het aantal 
koppelingen, gemiddeld over het betreffende jaar. Een koppeling geeft het aantal kinderen weer, welke opgevangen 
wordt bij een gastouder.  

  

  

  

  

De effectieve procentuele bezetting is in 2020 gestegen t.o.v. 2019. Het percentage bezetting is het gewogen gemiddelde 
t.o.v. de begrote capaciteit.  
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  Omzet 2020  Omzet 2019 verschil % 
KDV 2.858.998 2.732.439 126.559 4,63% 

BSO 2.004.490 1.624.413 380.077 23,40% 

POV 1.808.025 1.411.451 396.574 28,10% 

GOB 26.025 17.731 8.294 46,78% 

  6.697.538 5.786.034 911.504 15,75% 

  
2020 laat een groei in omzet zien van 15.75% t.o.v. 2019. Het kinderdagverblijf groeit met 4.63%, Buitenschoolse opvang 
met 23.40%. Peuteropvang met 28.10% en het Gastouderbureau met 46.78%. 
De omzetten van 2019 en 2020 zijn inclusief de subsidies VE en regulier. De Buitenschoolse Opvang is het sterkst 
gegroeid. Dit wordt veroorzaakt omdat meer scholen met een continurooster werken, waardoor er langere dagen worden 
afgenomen; aanvangstijden en sluitingstijden van BSO zijn aangepast binnen de daarvoor geldende wettelijke 
mogelijkheden en heeft er ook een autonome groei plaatsgevonden.  De groei van de peuteropvang wordt vooral 
veroorzaakt omdat de VE peuters 16 i.p.v. 10,5 uren afnemen.   
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Gastouderbureau 
 
Het Gastouderbureau (GOB) is een klein onderdeel van het totale dienstverleningspakket van SKG. Met het GOB kunnen we 
ouders meer “op maat” bedienen, maar ook wanneer er tijdelijk geen plaats is op de reguliere opvang kunnen wij ouders 
een opvangplaats aanbieden bij een bij ons aangesloten gastouder. Wanneer er tussen vraagouder en gastouder een klik  
ontstaat noemen we dat een koppeling.  Het aantal is in 2020 wederom toegenomen. In januari 2020 zijn we begonnen 
met 32 koppelingen bij 8 gastouders en in december is dit gestegen naar 35  bij 10 gastouders. In maart en april waren er 
36, maar nadat Corona zijn intrede deed zijn we toch achteruit gegaan in koppelingen tot een dieptepunt in augustus van 
30.  Hierna zijn we er weer uit gekrabbeld tot 35 koppelingen in december. Over het hele jaar 2020 zijn er 54 koppelingen 
gerealiseerd bij 12 verschillende gastouders.   
In verband met Corona is het aantal aanvragen wel minder gebleken dan in 2019 maar gelukkig hebben we toch een 
stijging kunnen realiseren. 
In verband met het groeiend aantal kinderen per gastouder was en is het van belang om in 2021 nieuwe gastouders te 
werven. In september 2020 hebben we 1 nieuwe gastouder mogen verwelkomen die in januari 2021 gaat starten! 
Onze bemiddelingsmedewerker heeft zich in 2020 mogen bijscholen als Aandachtsfunctionaris en heeft een cursus 
Kwaliteitsgericht werken binnen het GOB gevolgd. Zo blijkt nog steeds dat ook binnen het Gastouderbureau we Samen 
Kunnen (blijven) Groeien. 
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Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen in de Kinderopvang 
 

1. Landelijke ontwikkelingen 
 

• In 2016 is het ‘Convenant Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) tot stand gekomen in overleg met alle 
branchepartijen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), BOinK, FNV en CNV. IKK is een 
vervolg op het in 2013 door SZW ingezette traject ‘Het Nieuwe Toezicht’.  

• Dit traject is onderdeel geworden van het IKK. Het akkoord IKK heeft een vertaling gekregen in de Wet IKK, die 
per 1 januari 2018 van kracht is geworden.  

• In het verlengde hiervan is een aantal wetswijzigingen en cao-regelingen tot stand gekomen die kadergevend zijn 
voor alle activiteiten binnen de kinderopvang. 

• Het corona-virus heeft veel impact gehad, ook op onderzoeken naar en eisen voor de kinderopvang. Daardoor 
heeft het ministerie van sociale zaken besloten dat maatregelen en onderzoeken worden uitgesteld, zoals de 
verplichte babyscholing en de taal-eis. Deze gaan nu in per 2025 in plaats van 2023. 

• De consequenties van het IKK-akkoord en de daarbij behorende kosten blijven voorlopig nog zichtbaar aangezien 
de investering in de opleiding en begeleiding van onze medewerkers waaronder de VE-training en de verplichte 
scholing voor pedagogisch medewerkers die met baby’s werken de komende jaren nog doorwerken. Ook de inzet 
van de pedagogische coach en de verplichte herhaling van de EHAK (kinder- EHBO) blijven een feit.   

• Vanaf augustus 2020 zijn alle VE-locaties verplicht om een aanbod te bieden van 16 uur aan peuters vanaf 2½ jaar. 
In januari 2020 is SKG al gestart met een pilot voor het aanbieden van 16 uur. Daarnaast zijn om die reden de 
opvangtijden voor VE-peuteropvang aangepast van 3,5 uur naar 4 uur.  

 
2. SKG in Gorinchem gericht op samenwerking binnen de stad met onderwijs, sportverenigingen, culturele en 

maatschappelijke instellingen en jeugdzorg 

• Sinds september 2016 werkt SKG intensief samen met Gorinchem Beweegt en bieden wij samen, mede dankzij 
subsidie van de gemeente de Carrousel aan, waardoor ook kinderen die geen gebruik maken van de BSO allerlei 
activiteiten krijgen aangeboden. Het doel van de samenwerking is het stimuleren van sporten onder kinderen en 
jongeren. De Carrousel en de Sportpunten werken in de wijk samen met Gorinchem Beweegt, kinderopvang, 
wijkcentra en sportaanbieders. Daarnaast biedt SKG op al haar locaties sportactiviteiten aan door 
gespecialiseerde (sport)medewerkers.  

• In Gorinchem maken meer dan 450 kinderen jaarlijks gebruik van dit aanbod. Daarnaast zijn door onze sportleider 
diverse clinics georganiseerd.   

• Onze Sport BSO's hebben hun activiteiten zowel op GJS als op Typhoon uitgebreid.  Zij bieden op verschillende 
middagen opvang aan en geven diverse sport- en spelactiviteiten zelf of samen met lokale verenigingen/clubs. 
Afgelopen jaar kwamen er wekelijks ruim 100 kinderen naar deze bijzondere locaties.  

• SKG is een actieve partij in het Zorgadviesteam (ZAT) van 0-6 jaar. Het Zorgadviesteam bestaat uit een aantal 
zorgaanbieders en het onderwijs. Daardoor kan de doorgaande ontwikkeling van de kinderen langer worden 
gevolgd en begeleid.  

• SKG is een actieve partner bij de ontwikkelingen rondom het stedelijk project “It takes a Village to raise a child” en 
heeft een vaste bijdrage bij de Limonadebrigade.   

• SKG werkt samen met de bibliotheek en leidt voorleescoaches op in het kader van laaggeletterdheid.  
• SKG werkt nauw samen met Syndion. Op BSO Schuttersplein spelen ze samen op de groep.  
• In de zomer van 2020 is er een zomerschool aangeboden aan de peuteropvangkinderen.  Hiervan hebben op 

diverse locaties ongeveer 70 kinderen aan deelgenomen gedurende twee weken van de zomervakantie.  
• In januari 2019 zijn we gestart met de uitvoering van het project de Pientere Peuter. Dit project is een 

samenwerking met basisschool de Tweemaster en de gemeente om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
beter te begeleiden. Ook in 2020 is dit project doorgezet.  

• “De Gezonde Kinderopvang” wordt uitgedragen naar scholen en wordt intensief gepromoot om een vast 
onderdeel te worden op de nieuw te bouwen locatie "Hoog dalem” 

• Onze visie op samenwerking met diverse werkgroepen binnen de gemeente heeft verder vorm gekregen 
waardoor SKG participeert in diverse gemeentelijke overleggen en aanwezig is in gesprekken met de 
wethouders.  

• In 2018 zijn we gestart met het ontwikkelen van een gemeenschappelijke meerjarenvisie met de gemeente 
Gorinchem waarbij wij samen willen bijdragen aan het geluk van ieder kind in de gemeente. Inmiddels is deze 
meerjarenvisie opgepakt en werken we samen aan “Gelijke Kansen“ binnen de gemeente Gorinchem.  
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3. Ontwikkelingen bij SKG 

Op alle locaties van SKG behalve in Spijk wordt een VE-programma uitgevoerd. Een VE-programma is 
een speciaal ontwikkel-programma voor de peuters in de voor- en vroegschool. Dat zijn niet alleen de 
peuteropvang locaties, maar ook de voorschoolse opvang en de kinderdagverblijven. Deze brede aanpak 

werkt en daarmee onderscheidt SKG zich ten opzichte van andere aanbieders waar dit kwaliteitskader niet op alle 
voorzieningen wordt geboden. Voor SKG betekent dit een extra investering ten aanzien van de scholing van de 
medewerkers. Namelijk alle medewerkers moeten over een 3F-niveau Nederlandse taal beschikken en een actueel VE-
programma volgen. Dit heeft consequenties voor het aannamebeleid van SKG, omdat de door SKG gestelde eisen nog 
geen vast onderdeel zijn van opleidingen vanuit het ROC. SKG investeert in zowel 3F als VE voor de nog niet 
gekwalificeerde medewerker.  
 
In de zomer van 2019 is onze werkwijze door de onderwijsinspectie beoordeeld. In het rapport wordt melding gemaakt van 
een hoge kwaliteit en wordt de aandacht en zorg voor de individuele kinderen zeer positief beoordeeld. Dit is voor ons 
aanleiding om verder te gaan op de ingeslagen weg en ons als organisatie verder te ontwikkelen.  Het "kindvolgsysteem” 
wordt verder door intensieve trainingen geoptimaliseerd en gedigitaliseerd, waardoor de doorgaande lijn nog beter naar 
de basisscholen zichtbaar wordt.  Dit betekent tijdwinst voor de medewerker maar ook nog meer mogelijkheden om aan 
te sluiten bij de individuele ontwikkeling – een programma op maat - voor ieder kind. Vervolgens worden de bevindingen 
gedeeld met de ouders en de school waardoor de doorgaande leerlijn nog beter geborgd wordt.   

 
Uit de jaarlijkse monitor afgenomen door de CED-groep (advies en onderzoekbureau voor het jonge kind) is er duidelijk 
een groei te zien van het aantal kinderen dat de 
voorschoolse voorziening bezoekt. Ook is waarneembaar 
dat er een groei te zien is in de taalontwikkeling van de 
betrokken kinderen, waaruit geconcludeerd kan worden 
dat de inspanningen en het aanbod van een VE-
programma hun beoogde effect hebben.  

 
De medewerkers van de buitenschoolse opvang hebben 
ook in 2020 weer een aantrekkelijk 
activiteitenprogramma georganiseerd. In 2020 zijn 
opnieuw alle vakanties van de BSO op vaste locaties 
georganiseerd. Dit heeft voordelen voor de kinderen, 
omdat zij op deze wijze in contact komen met andere 
kinderen en er een grote variëteit aan activiteiten 
georganiseerd kan worden.  Daarnaast stond deze zomer 
de vakantie ook open voor "kwetsbare kinderen”. De 
kinderen mochten gedurende een bepaalde periode in de 
zomervakantie gebruik maken van het vakantieaanbod 
van SKG. De 8+ kinderen hebben in Gorinchem Oost en West hun eigen vakantie-locatie waardoor het aanbod afgestemd 
wordt op de leeftijd van de kinderen.  
 
Het afgelopen jaar hebben veel meer kinderen de Sport BSO bezocht. Het wisselt ook daar met groepen, vanwege oudere 
kinderen die weggaan en nieuwe jonge kinderen die komen. De Sport BSO heeft zich het afgelopen jaar verder uitgebreid.  
De sport BSO beschikt over een team van sport & bewegen stagiaires en medewerkers.  Het aanbod is uitgebreid bij GJS, 
maar ook na de fantastische verbouwing van Typhoon kunnen wij inmiddels meerdere dagdelen aanbieden. Tevens zijn we 
bezig om op Typhoon ook onze eigen medewerkers te kunnen laten sporten, maar ook willen wij graag voorzien in een 
aanbod aan ouderen in Gorinchem, die ook overdag willen sporten. De Sport BSO beschikt over een eigen spelgarage met 
gave sport en spel materialen en ook tijdens de vakantie zijn wij open voor diverse sportactiviteiten en speeldagen.   
 
SKG heeft echte beweegkriebels ambassadeurs in bezit (getraind) en worden steeds meer gerichte beweegactiviteiten 
aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar! Dit wordt geleid en ondersteund door een echte Beweegkriebels 
Werkgroep. Het afgelopen jaar hebben ook alle reguliere BSO-locaties een sport en spelaanbod gekregen voor de 
doelgroep 4 tot 12 jaar. Ons streven is om op elke BSO een sportmedewerker actief te hebben waardoor sport een 
wezenlijk onderdeel is van alle locaties.  
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Vanaf 2019 wordt door SKG samen met gemeente en scholen “De Carrousel” ingezet.  Dit is een vervolg 
op Naschool.nl en de Culturele Menukaart. Dit project organiseert 
samen met de scholen, ‘Gorinchem Beweegt’ en ‘De Culturele 
Menukaart’ een buitenschools activiteitenaanbod voor kinderen die 
geen gebruik maken van de reguliere buitenschoolse opvang.  

 
SKG heeft de Samen Kunnen Groeien Award ontwikkeld in het kader van Maatschappelijke betrokkenheid.  Vanwege 
corona kon deze feestelijke activiteit geen doorgang vinden.  

 
Sinds 2019 werken wij samen met de gemeente en de Basisschool De Tweemaster aan het project de “Pientere Peuter”.  
Dit project is bedoeld om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong extra te begeleiden waardoor ook deze pientere 
peuters voldoende worden uitgedaagd. Inmiddels maken 10 kinderen hier gebruik van.  Daarnaast heeft dit ook een 
regionale uitstraling en worden ook kinderen buiten Gorinchem aangemeld. Vanuit de eigen 
onderwijsachterstandenmiddelen is de gemeente bereid om een bijdrage te doen wanneer ouders hierom vragen.  
 

Hoofdstuk 4  Corona en kinderopvang en SKG 
 
In 2020 domineerde de corona crisis het dagelijks leven in Nederland.  
Zondagavond 15 maart 2020 werd duidelijk: de kinderopvang dicht, alleen noodopvang als gevolg van de noodmaatregelen 
in de corona crisis. Hoe dat er uit zou gaan zien, wist nog niemand. Het managementteam ging direct aan de gang met 
organiseren, ouders werden geïnformeerd en de OR stond klaar om mee te denken. Alle medewerkers kregen diezelfde 
avond nog een bericht met het verzoek om die eerste dag naar het werk te komen. 
 
Vanaf 16 maart werden locaties aangewezen als noodopvang. Alle ouders werden door de collega’s gebeld met de vraag: 
heb je noodopvang nodig, kunnen wij nog iets anders voor jullie betekenen? Locaties werden schoongemaakt, telefoons 
kregen een meldtekst, leveranciers werden benaderd om samen de geplande leveringen en afspraken te beoordelen, er 
werden gesprekken gevoerd met collega’s en vervolgens ging de deur dicht. Dit herhaalde zich in december, toen opnieuw 
de kinderopvang werd gesloten als noodmaatregel om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.  
 
Zat SKG stil? Welnee! Allereerst was er de noodopvang. Normaal gesproken staat het bieden van een veilige en warme 
omgeving waar we kinderen stimuleren in hun ontwikkeling centraal. Ook nu stonden onze collega’s klaar om kinderen een 
emotioneel veilige, rijke speel- leeromgeving te bieden. Zo veel mogelijk met bekende gezichten voor de kinderen, in 
kleine groepjes, met een bekende dagelijkse structuur en pure aandacht voor de kinderen.  
 
En ja, vaker wel dan niet binnen 1,5 meter afstand. Een peuter moet getroost kunnen worden, en geholpen worden. Een 8-
jarige heeft soms ook een knuffel nodig, of een helpende hand.  De samenstelling van de groep wisselde soms per dag en 
er kwamen kinderen die nooit eerder bij de opvang waren geweest. De planners van SKG werkten in deze perioden 
overuren om alle wisselingen en wijzigingen bij te kunnen houden. 
En dan waren er de kinderen die in kwetsbare situaties verkeerden. Dat vroeg om maatwerk! Samen met scholen en 
gemeente werden ook deze kinderen opgevangen.  
 
Via de telefoon, het ouderportaal en social media werd contact gehouden met de ouders en kinderen. Hoe gaat het thuis? 
Hoe kom je de dagen door? Lukt het een beetje om thuiswerken en de kinderen te combineren? Hoe kunnen wij nog 
helpen? Dit is door ouders bijzonder gewaardeerd. We hebben contact kunnen houden, wat de overgang terug naar de 
opvang voor kinderen makkelijker heeft gemaakt.  
Er werden filmpjes gemaakt met uitdagende activiteiten. Een SKG 50 jaar challenge werd uitgezet. De eigen juf van de 
kinderen las verhalen voor. Ouders werden gebeld en geholpen bij opvoedingsvragen. De kinderen kregen een kadootje 
thuisgebracht en konden zwaaien naar de juf. En in de tussentijd werd er via Teams vergaderd, de kind observaties 
werden besproken zodat we goed beeld konden houden op de ontwikkelingen bij de kinderen en nieuwe thema’s werden 
voorbereid. Trainingen en opleidingen die normaal op locatie werden aangeboden, werden nu gevolgd via Teams. In onze 
eigen SKG Academie kon iedereen aan de gang met extra modules.  
En in dit hele nieuwe werklandschap werd continu contact gehouden met gemeente, onderwijs en wijkteams. Want ook in 
deze tijd staat SKG voor Samen Kunnen Groeien.  
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Voor de heropening in mei werden de locaties opgepoetst, signing werd buiten aangebracht, 
ondersteunende middelen zijn gemaakt en aangeleverd zoals gespreksschermen, afstandslatten en 
afstandshoepels, extra schoonmaak ingekocht, afspraken gemaakt met de leveranciers en de 
protocollen ingevuld.  
 

De locaties zijn geopend geweest in de periode van 11 mei tot 18 december, met aanpassingen.  Helaas geen ouders meer 
op de locatie, alleen noodzakelijk personeel is aanwezig en afstand houden tot elkaar is een voorwaarde.  
Voor het servicebureau lag het anders: de werkzaamheden van kantoor worden geschaard onder thuiswerk waardoor het 
Servicebureau zo goed als volledig thuis werkt, waarbij 1 medewerker zorgt voor post- en pakketaanname en uitgifte van 
sleutels voor onderhoud en degelijke. Wanneer noodzakelijk komt een kantoormedewerker naar het servicebureau op 
afspraak.  
 
Het heeft wat gevraagd van het aanpassingsvermogen van onze medewerkers, want thuis werken, achter een scherm op 
afstand van de kinderen en collega’s is toch anders. Ook hebben we als organisatie diverse (niet geplande) investeringen 
moeten doen om tijdens en na de lock down goed te kunnen blijven functioneren als organisatie in een wereld waar een 
pandemie heerst.  Er is extra geinvesteerd in telefoons, pc’s en kantoorapparatuur om een thuiswerkplek te kunnen 
creëren, maar ook signing, desinfectiemiddelen, mondkapjes, meer/vaker schoonmaak, incentives voor onze collega’s.  
 
 In 2020 kreeg de kinderopvang complimenten van staatsecretarissen Van Ark (SZW) en Van Huffelen (Financiën): ‘de 
kinderopvangsector heeft bewezen een sterke, flexibele sector te zijn, met een groot innovatief vermogen’. Mooie 
complimenten, die we van harte in ontvangst nemen!  We zijn in beeld.  
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Hoofdstuk 5  Onze medewerkers en organisatie 
 

 
 
Aantal medewerkers:   
Op 31 december 2020 werkten er 152 medewerkers bij SKG. In totaal is dit 94,4 Fte.  Dit is inclusief 8 stagiaires met een 0-
uren contract.  Met deze toename is het aantal fte flink gestegen met 13,4 ten opzichte van 2019.  Vanwege corona hebben 
wij de extra contracten aangeboden om op die manier meer vervangingscapaciteit te regelen.  Veelal 0 urencontracten 
waardoor flexibele inzetbaarheid geregeld kon worden. In 2020 zijn er 42 medewerkers ingestroomd, waarvan er ook weer 
5 uitgestroomd zijn (2 vakantiekrachten).  In totaal zijn er 20 medewerkers uitgestroomd. Van de uitgestroomde 
medewerkers is er 1 met vervroegd pensioen gegaan.  
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Van “Start bekwaam naar Vakbekwaam” 
SKG investeert veel in opleidingen van haar medewerkers. Dat is zichtbaar voor zowel GGD als 
onderwijsinspectie en niet te vergeten voor onze medewerkers.  Een blijvende investering van 
organisatie en medewerkers. Omdat SKG veel investeert in scholing en hier ook heel trots op is krijgt 
onze SKG-academie steeds meer vorm en inhoud. Deze SKG Academie stellen wij ook open voor andere 

kinderopvangorganisaties.  
Naast de jaarlijkse verplichte trainingen als EHAK (EHBO voor kinderen) voor alle medewerkers en BHV 
(bedrijfshulpverlening) en de interne cursus, waarin nieuwe medewerkers en gastouders over het beleid van SKG en over 
het bedrijfshandboek worden geïnformeerd, zijn de volgende trainingen aan alle medewerkers aangeboden: 
 

• 3F niveau taaltoets.  
• SKG-academie met onder andere de VE-training – werken aan een rijke speel leeromgeving, begeleid spel, 

oudercontacten, van papier naar praktijk, Kijk, observatiemethode. Diverse modules worden aangeboden over 
diverse jaren; 

• Begeleiding van specialisten in het coachen van medewerkers op de werkvloer; aangeboden door CED. 
• Opleiden van specialisten tot trainers voor het geven van eigen VE-trainingen; Inmiddels zijn eigen trainers 

opgeleid en geven zij diverse modulen aan de medewerkers.  
• Meldcode kindermishandeling. Dit wordt jaarlijks aan nieuwe medewerkers aangeboden; Tevens kan er vanuit de 

SKG-academie een herhalingsmodule worden gevolgd. 
• Training voor aandachtsfunctionarissen; 
• De gezonde kinderopvang; 
• Werkbegeleiding; 
• Deelname aan diverse onlinetrainingen in de SKG-academie 
• Leren observeren van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar; 
• Inspiratie workshops op alle werksoorten, zoals training Kentalis over taalontwikkelingsstoornis; 
• Communicatietrainingen in het kader van het project “Samen Kunnen Groeien”; 
• Werken aan 21e eeuw vaardigheden; 
• Training herkennen en doorverwijzen van laaggeletterdheid door Stichting Lezen en Schrijven;  
• Training voorleescoach;  
• Opleiden tot specialist babycoach.  7 medewerkers worden opgeleid tot specialist.  
• Managementtraining; 
• Training aangaande het terugdringen van verzuim; 
• Training pientere peuters; 
• Montessori-opleiding. 

 
Kennis over het vak van pedagogisch professional is de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Mede omdat de kennis over en 
het inzicht in   de wijze waarop een kind zich ontwikkelt, is gegroeid, maar ook door de rol welke de professional daarin 
speelt. Om die reden vinden de functioneringsgesprekken op een andere wijze plaats en wordt inzichtelijk voor de 
medewerker waar ontwikkelmogelijkheden zijn en benut zouden moeten worden voor een (nog) beter functioneren. 
Inmiddels is er een eigen portfolio in onze SKG-academie ontwikkeld voor elke medewerker. Daardoor kunnen 
medewerker en leidinggevende elkaar nog meer stimuleren tot verdere ontwikkeling. Deze tool is ook beschikbaar voor de 
pedagogische coach en specialisten.  
 
Met het scholingsplan, dat jaarlijks wordt vastgesteld met de ondernemingsraad, wil SKG haar medewerkers extra 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden. De keuze van de thema’s wordt bepaald door ‘noodzaak en behoefte’ voor/van 
medewerkers. Ook spelen bij de keuze de ontwikkelingen binnen de organisatie, de kinderopvangbranche en de 
veranderende eisen die daarbij gesteld worden, een rol.  
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Opleidingsplaats 
 
Op alle locaties van SKG kunnen stagiaires opgeleid worden. SKG zorgt voor een rijke leeromgeving, 
zodat stagiaires op de juiste wijze praktijkervaring op kunnen doen.   
Ook de Coronacrisis is niet ongemerkt aan ons voorbijgegaan.  2020 was door de sluiting van de 

kinderopvang een jaar waarin er van stagiaires veel gevraagd werd, ze kregen online les en moesten een tijdje stoppen 
met hun stage. 
Bij veel van hen hebben we doorzettingsvermogen, geduld en creativiteit naar boven zien borrelen. 
Een aantal is het niet gelukt om hun opleiding voor de zomervakantie 2020 af te ronden. Gelukkig konden wij ze 
verzekeren van een stageplaats na de zomervakantie. 
  
In 2020 hebben we 4 BBL plaatsen aangeboden, deze zijn ingevuld door enthousiaste zij-instromers. 
Er hebben in 2020 24 BOL studenten en 4 BBL studenten een leerplaats gehad bij SKG. Zij volgden bij diverse ROC ’s hun 
opleiding.    
  
Ziekte en verzuim  
Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in 2020 van SKG is 7,9% (exclusief zwangerschap) t.o.v. 7,3% in 2019. Dit 
betekent een stijging van 0,6% t.o.v. 2019. In 2018 was het nog 6,5%. Het hogere ziekteverzuim van de afgelopen jaren is 
mede veroorzaakt door corona en langdurig – niet werk gerelateerd – verzuim. Verzuim heeft invloed op de werkbelasting 
van de medewerkers en vraagt aandacht vanuit het management.    
  
De verzuimfrequentie (meldingsfrequentie) is 0,1% gedaald ten opzichte van 2019, in 2020 was het 1,2%.  
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Hoofdstuk 6 Onze kwaliteit Pedagogiek en Communicatie & Marketing 
  
SKG staat voor kwaliteit. Onze dienstverlening voldoet (vanzelfsprekend) aan de Wet kinderopvang.  
Wij onderschrijven de wet IKK dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de 

Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn in 
2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het 
akkoord geschaard. Wij werken conform de Governance Code.  
Wij werken met een heldere pedagogische visie en werken continue aan het verbeteren van de kwaliteit. De aandacht 
daarvoor is verankerd in de organisatie.  
  
Ons functioneren als kinderopvangorganisatie op het gebied van het professioneel handelen, wordt door de 
(onafhankelijke) GGD getoetst en geborgd.  
  
De inspectierapporten van onze locaties zijn te vinden op onze website bij de betreffende locatie en via het landelijke 
register kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.  
  
In 2020 heeft de GGD 15 inspecties uitgevoerd en 11 locaties bezocht, waarvan 1 kinderdagverblijf, 6 buitenschoolse 
opvanglocaties, 3 peuteropvang locaties en het gastouderbureau. 
  
Medewerkertevredenheidsonderzoek 
In 2020 is er geen tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de medewerkers. In 2021 volgt weer een uitgebreid onderzoek 
met onder anderen de thema’s: 

Ø Duurzame inzetbaarheid personeel 
Ø SKG-academie 
Ø Werkgeluk 
Ø Gezonde kinderopvang. 

  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid SKG 
SKG werkt met een veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit beleid wordt jaarlijks herzien. Het beleid gaat over de 
voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van kinderen en hoe de pedagogisch 
medewerkers de kinderen leren omgaan met kleine risico’s. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat beschreven 
hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag en hoe het vierogenprincipe is geregeld. Elke locatie heeft een actieplan 
met de locatiespecifieke risico’s. SKG heeft ervoor gekozen om de RIE Veiligheid en Gezondheid nog wel uit te voeren, dit 
als richtlijn voor het actieplan. 
  
Interne audits  
Onze interne audits zijn er op gericht te onderzoeken of ons kwaliteitsmanagementsysteem werkt en up to date is.  
De interne audit geeft informatie over de verschillende processen, structuren en hun samenhang. Het legt de zwakke en 
sterke punten bloot en geeft signalen voor verbetering aan.  
De interne audits worden uitgevoerd door de stafmedewerker kwaliteit aan de hand van een auditplanning. Deze planning 
loopt synchroon met de systeembeoordeling van het MT en het kwaliteitspanel. Ook actuele onderwerpen worden altijd 
meegenomen tijdens deze audits.  
  
In 2020 zijn er slechts 2 interne audits uitgevoerd. De reden is de ontstane situatie vanwege Corona. Locaties werden 
gesloten en er werd alleen noodopvang aangeboden. Om die reden zijn er geen audits uitgevoerd, omdat de audits op 
locatie plaatsvinden en wij de contactmomenten zoveel mogelijk wilden beperken.  
  

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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Registratie klachten, complimenten en verbetervoorstellen 2020 

Totaal zijn er 17 meldingen binnengekomen bij het Servicebureau. Er zijn geen klachten bij de 
geschillencommissie kinderopvang ingediend.  
Verdeling klachten/ complimenten/ verbetervoorstellen per werkvorm:  

 
Peuteropvang:                          2 
Kinderdagverblijf:                      8 
Buitenschoolse opvang:         6 
Servicebureau                       1 
 
De meeste klachten gaan over de gang van zaken rondom het ruilbeleid, ontevredenheid gang van zaken op locatie.  
Alle klachten worden besproken met de bureaumedewerkers, teams en leidinggevenden en zorgen voor een permanente 
verbetering op locatie. De klachten zijn naar tevredenheid opgelost.  Naar aanleiding van de klachten over het gewijzigde 
ruilbeleid is het ruilbeleid per 1 januari voor de BSO aangepast.  Wanneer er een klacht wordt gemeld dan vindt er altijd een 
gesprek plaats met de klant.  
 
  
Incidenten, ongevallen, bijna-ongevallen en calamiteiten 
In 2020 zijn er in totaal 17 meldingen binnengekomen bij de stafmedewerker kwaliteit, vanuit de locaties van SKG. Hiervan 
zijn 16 meldingen van ongevallen met kinderen en 1 melding is een bijna-ongeval. Opvallend is dat er veel kinderen op hun 
hoofd zijn gevallen.  Volgens de algemene richtlijn wordt er dan altijd contact opgenomen met 112, Bij 7 meldingen is de 
ambulance ook daadwerkelijk gekomen maar konden de kinderen daarna weer naar huis. Ten opzichte van voorafgaande 
jaren is het aantal meldingen ongeveer gelijk.  
 
Klanttevredenheid 
SKG gebruikt de VerbeterMeter om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren bij zowel de klanten als de medewerkers van 
SKG. Het hele jaar door worden er op vaste momenten, zoals bij start van de opvang, tussentijdse evaluatie en einde 
opvang, onderzoeken naar ouders verstuurd. 
 
Iedere manager heeft een inlog van de VerbeterMeter, hij/zij kan continue screenen hoe tevreden de klanten zijn over de 
opvang. SKG komt uit op een gemiddelde van 7,7, waarbij de hoogste score, een 4,2, werd behaald door de inzet van de 
medewerkers (op een schaal van1 tot 5) en de laagste score 3,8 werd behaald voor communicatie. De uitdaging blijft om de 
score te verhogen naar een 8, het doel van SKG. Door de kinderen nog meer te betrekken bij het aanbod van SKG  werken 
wij er jaarlijks aan om de score te verhogen.  
 
Enkele quotes van ouders:  
Betrokken, enthousiaste, lieve medewerkers die heel hard werken! Zeker tijdens de Corona-periode. Bijzonder mooi om de 
betrokkenheid te zien. 

• Gevarieerd aanbod aan (leer)thema’s en spelmateriaal. 
• Betrokken en professioneel. 
• Opvang gericht op de ontwikkeling van kinderen. 
• Helder in de communicatie. 
• Ontwikkeling van het ouderportaal, zoals plaatsen foto’s. 
• Vertrouwd, veilig, oog voor de autonomie van het kind.  

 
Exitinterviews  
In totaal zijn 20 medewerkers uit dienst getreden. Aan alle medewerken die uit dienst gaan, wordt de mogelijkheid 
geboden om van een exitgesprek gebruik te maken. In totaal hebben 11 medewerkers een exitinterview via de 
VerbeterMeter ingevuld. Dit interview vormt het uitgangspunt voor het exitgesprek met de manager.  
De interviews geven een positief beeld van de organisatie. De medewerkers geven met name een positief beeld over de 
ontwikkelmogelijkheden binnen SKG aan.  Er  zijn geen negatieve meningen gegeven, wel teleurstellingen geuit, wanneer 
een contract bijvoorbeeld niet wordt verlengd.  
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Pedagogische scans en Video Interactie begeleiding (VIB) 
In het afgelopen jaar is -in het kader van Video Interactie Begeleiding en ‘coaching on the job’- gefilmd 
echter vanwege      corona, niet op alle locaties uitgevoerd.  Wij voeren deze scans uit om de kwaliteit en 
het kwaliteitsbewustzijn van diensten en medewerkers verder te verhogen. In 2021 wordt dit verder 
opgepakt. Alle filmopnames worden na het bespreken vernietigd. Dit in het kader van AVG.  

 
Marketing, communicatie en publiciteit  

Als gevolg van de maatregelen tegen de corona pandemie zijn diverse lokale evenementen niet doorgegaan, zoals de 
Open Havendag en de Zomerfeesten.  

SKG heeft wel mee kunnen doen aan de September Sportmaand.  

In het kader van het 50-jarige bestaan van SKG stonden tal van activiteiten, groot en klein, gepland voor 2020. In het kader 
van marketing, publiciteit en zichtbaarheid stond er onder andere een groot SKG-festival, een stake-holders ontbijt en 
een lichtjesfeest gepland. Geen van deze activiteiten heeft doorgang kunnen vinden.  

Daarom hebben we SKG op een andere manier onder de aandacht gebracht. Zo is de film die gemaakt is over 50 jaar SKG 
en kinderopvang breed ingezet.  SKG is ook op andere vlakken gaan samenwerken met GorkumTV en SOT media, om aan 
de hand van filmmateriaal te laten zien waar SKG voor staat.  

En een deel van het budget van het lichtjesfeest dat gepland stond tijdens de decembermaand, is gebruikt om het oude 
stadhuis van Gorinchem te verlichten, om iedereen in Gorinchem een hart onder de riem te steken en het jaar ‘licht’ af te 
sluiten.  

Logo  

In 2020 is het nieuwe logo gepresenteerd. In het logo zie je de kleur blauw. Blauw betekent veilig, beschermd, gerust, 
betrouwbaar. Veiligheid is de basis van ons dagelijks werken. Het kind staat in ons logo centraal, met al zijn kleuren én de 
kleuren die bij SKG horen.  

• Rood = Puur = oprecht, helder, eerlijk 
• Geel = Plezier = blij, vrolijk, fantasie 
• Paars = Nieuwsgierig = ontdekken, kennis opdoen, belangstellend 
• Groen = Ondernemend, = actief, ijverig, daadkrachtig.  

Naast de solide basis van een kind dat omringd is door kleuren die staan voor de kernwaarden, is het logo in verschillende 
vormen ontworpen om het breed in te kunnen zetten.  

Bij de presentatie van het logo is een wedstrijd gehouden om een naam te geven aan het kind in het logo.  
De wedstrijdvoorwaarden waren dat de deelnemer gebruik maakt van of verbonden is aan SKG, de naam onzijdig  
(genderneutraal) is en de naam past bij de kleuren/kernwaarden van SKG.  

Uit de vele inzendingen is de naam Sam gekozen. Sam stelt zichzelf op deze manier voor:  

Mijn naam is Sam!   

Ik ben puur en ik hou van plezier. Ik ben nieuwsgierig en ondernemend. Ik ben kleurrijk en vindingrijk. En het liefst doe ik 
dingen samen: sam-sam! Samen met alle kinderen ontdek ik de wereld en doe ik kennis op. Samen Kunnen Groeien: bij SKG. 

Website en social media 

De website wordt steeds aangevuld met de laatste ontwikkelingen. Tevens is het Twitter-account gekoppeld aan onze 
website waardoor nieuws ook op onze site sneller inzichtelijk is.  

In 2020 is speciaal voor de lock down periode per werksoort een Instagram account aangemaakt, zodat ouders zich aan 
SKG konden verbinden.  
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Ook is het gebruik van YouTube toegenomen. Tijdens de sluitingen gedurende de lock down hebben de 
verschillende teams leuke filmpjes gemaakt, met activiteiten voor kinderen of het voorlezen van 
boeken. Dit is door ouders zeer op prijs gesteld.  

LinkedIn blijkt verreweg het meest geziene kanaal bij het delen van informatie. In 2018 is SKG een 
bedrijfspagina gestart op LinkedIn. Veel werkende ouders en medewerkers hebben LinkedIn en kunnen op deze manier op 
de hoogte blijven van SKG. Op deze pagina wordt regelmatig een blog geplaatst over de organisatie. Daarnaast worden 
nieuwitems op LinkedIn geplaatst.   

Het bereik is, mede door het delen van de items door medewerkers en derden, groter dan dat van de website en Twitter 
en het aantal volgers laat een langzaam stijgende lijn zien.  

 Gezonde Kinderopvang  

Sinds 2018 mag SKG de titel ‘Gezonde kinderopvang’ gebruiken. En daar zijn we trots op! We hebben hard gewerkt om dit 
resultaat te bereiken.  

Wij hebben een coach Gezonde kinderopvang en 34 medewerkers zijn door deze coach getraind. En uiteraard worden de 
ouders hier ook in meegenomen.   

Van de 10 gezondheidsthema’s van Gezonde Kinderopvang, voert SKG er al 8 structureel uit, in 2018 waren dat er 7.   

1. Eet en drink gezond en gevarieerd ✔  

2. Beweeg veel en ga elke dag naar buiten ✔  

3. Schep ruimte voor groen en natuur ✔  

4. Werk aan sociaal emotionele ontwikkeling ✔  

5. Bied een vast dagritme aan ✔  

6. Minimaliseer ziekteverspreiding ✔   
7. Voorkom ongevallen ✔  

8. Ga bewust om met digitale media  
9. Waarborg gezonde seksuele ontwikkeling  
10. Bescherm tegen zonnebrand✔  

‘Ga bewust om met digitale media’ en ‘Seksuele ontwikkeling’ zouden in 2020 verder ontwikkeld worden, hier zouden ook 
trainingen voor gegeven worden. Ook de training Gezonde Start stond weer op het programma.  

In overleg met Gezonde kinderopvang is gekeken of het mogelijk was om ook scholingen digitaal te geven aan collega’s via 
bijvoorbeeld Teams, Skype of Zoom. Het digitaal geven van de scholing doet echter afbreuk aan wat juist de kracht ervan 
is: interactie, leren door samen doen en op die manier bewustwording, draagvlak en vaardigheden bij collega’s onderling 
bewerkstelligen. Ook vraagt het onderwerp een veilige sfeer. De werkvormen die horen bij de training waren niet geschikt 
om via een beeldscherm uit te voeren. Helaas moesten de trainingen daarom komen te vervallen. In 2021 staan deze 
opnieuw op de planning.   

AVG  

In 2020 zijn door SKG geen meldingen gedaan van een datalek aan de autoriteit persoonsgegevens. Er zijn geen 
incidenten geweest.  Tijdens de inrichting van de nieuwe IT-omgeving is uiteraard ook veel aandacht besteedt aan de 
rechtenstructuur, zodat deze AVG-proof is ingericht. Dit geldt ook voor de filmpjes en de fotos etc op de website.  
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Hoofdstuk 7 Facilitair, Huisvesting en ICT 
 
 
Alle buitenterreinen zijn regulier gecontroleerd en zijn indien nodig aangepast. Zo ook de 

binnenspeeltoestellen.  Alle werkzaamheden zijn conform Meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd (MJOP), investeringen 
zijn gedaan conform het investeringsplan. In 2020 zijn een aantal investeringen buiten begroting gedaan. Het ging hier om 
investeringen die gepland stonden voor 2021 en naar voren zijn gehaald. Dit zijn investeringen voor voorbeeld een aantal 
meubels, de telefooncentrale, iPad’s voor de BSO, een vloer, schilderwerk.  
  
Alle leveranciers zijn beoordeeld in de leveranciersbeoordeling.  
  
Huisvesting  
In 2020 heeft SKG 1 nieuwe BSO geopend: BSO het Haagje. Deze BSO vormt samen met de Montessorischool een locatie 
aan de Top Naeffstraat. In de toekomst verhuist deze locatie naar brede school Dalemplein. 
Voor BSO Schuttersplein is nieuwe huisvesting gezocht die begin 2021 in gebruik wordt genomen. Door de uitbreiding van 
het aantal VE-uren voor peuteropvang de Zonnewijzer, waarmee de BSO een ruimte deelt, was het noodzakelijk om elders 
de BSO te huisvesten. Idealiter zou dit in hetzelfde gebouw zijn, binnen de brede scholen gedachte van SKG en de 
gemeente Gorinchem. Helaas bleek dit in brede school Schuttersplein niet realiseerbaar. In samenwerking met gemeente 
Gorinchem is goede huisvesting gevonden in de nabijgelegen Hiemstralaan.  
 

 
  
Gemeente Gorinchem zal in 2021 een brede school rijker zijn. In de wijk Hoog Dalem wordt een nieuwe school gebouwd. 
Het wordt een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk. Voor ouders en kinderen betekent dit dat zij in de 
toekomst gebruik kunnen maken van een multifunctioneel gebouw in de wijk met diverse faciliteiten. De nieuwe school 
wordt gebouwd nabij de huidige locatie van de Regenboogschool in Hoog Dalem, waar ook POV Hoog Dalem en BSO Hoog 
Dalem gevestigd zijn. Samen met OVO en LOGOS neemt SKG deel aan dit nieuwe project van de gemeente Gorinchem. In 
2020 is via een Europese aanbesteding een aannemer gekozen.   
  
In 2020 is opnieuw uitvoerig overleg geweest tussen gemeente en LOGOS over de school Retranchement, die verbouwd 
of vervangen gaat worden waardoor de peuteropvangvoorziening en de BSO een nieuw onderkomen gaan krijgen. Helaas 
is hierover nog geen beslissing genomen.  
  
ICT  
Een gemixte groep van medewerkers heeft in 2019 gesprekken gevoerd met de ICT-leverancier om een roadmap te 
ontwikkelen: een document dat de basis vormt voor het handelen van SKG op het gebied van ICT voor de komende 5 jaar.  
SKG is graag future proof! Dat betekent ook dat we investeren in de manier waarop onze ondersteunende processen zijn 
ingeregeld.  
  
20 maart 2020 is SKG overgegaan naar de public Cloud. Het voordeel van werken in de public Cloud is, dat we geen server 
meer nodig hebben. Hierdoor is de ‘lijn’ korter en kunnen we sneller werken. We zijn volledig gaan werken in SharePoint. 
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Daarnaast hebben we een eigen intranetomgeving gebouwd, hier staat al het nieuws. Hierdoor is de 
nieuwsbrief vervallen en kunnen actuele zaken direct gedeeld worden met alle medewerkers.  
  
Deze wijzigingen hebben grote positieve gevolgen gehad tijdens het corona-jaar. Dankzij nieuwe 
technologieën en een persoonlijk account kunnen medewerkers nu overal werken. Doordat de migratie 

in de week van de 1e corona-lockdown heeft plaatsgevonden, konden onze medewerkers thuis kennis maken met de 
nieuwe omgeving maar bovenal: ook gelijk thuiswerken. Teams stond pas later op de planning om te introduceren, dit 
hebben we gezien de omstandigheden direct meegenomen in de migratie in maart zodat collega’s onderling goed contact 
konden houden en vergaderingen online konden plaatsvinden tijdens de lock downs. Ook konden trainingen op deze 
manier doorgang vinden.  
  
Een werkgroep vanuit de organisatie onderzoekt de wensen rondom digitale leermiddelen voor de kinderen op de BSO. Dit 
komt voort uit het ontwikkelen van een beleid rondom digitale media, zoals omschreven bij Gezonde Kinderopvang.  De 
keuze is in eerste instantie gevallen op Lego Boost. Met Lego Boost leren kinderen van alles over herhalingen en 
variabelen, het verbetert hun STEM- en creatieve probleemoplossingsvaardigheden en het ontwikkelt hun fantasie, 
wanneer ze schakelen tussen begeleid spelen en spelen met een open einde. Van supermarkt Plus kregen we € 1390,- 
vanuit de spaaractie die in 2020 heeft plaatsgevonden. Voor dit mooie bedrag krijgen de BSO’s een Lego Boost kit.  
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Hoofdstuk 8 Medezeggenschap  
  
1.                        Ondernemingsraad (OR)  
  

Op 31 december 2020 bestaat de OR uit zes leden.   
De OR is ook dit jaar weer bezig geweest met een groot aantal onderwerpen zoals het overleg over de personele 
regelingen in de lockdown, fietsplan, advies over het zelfroosteren, klimaat op de locaties, flyers verspreiden om met de 
achterban in contact te blijven en de verkiezingen voor nieuwe OR lezen. 
  
Dit jaar zijn er contactmomenten geweest met de arbodienst en onze preventiemedewerker Miranda Denekamp.   
  
De volgende documenten zijn besproken en zo nodig aangevuld en aangepast in overleg met de OR:  
•       Financiële maandrapportages,  
•       Meerjarenperspectief,  
•       Ziekteverzuim,  
•       Ontwikkelingen binnen SKG.  
  
Er heeft in oktober het jaarlijks overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht.  
De nieuwe OR leden hebben een aantal trainingen en bijeenkomsten bijgewoond om zich meer in te lezen in de bezigheden 
van de OR.  
Een OR-lid nam ook deel aan een platformoverleg kinderopvang waar kennis wordt uitgewisseld met ondernemingsraden 
van andere kinderopvangorganisaties.  
 

2. Oudercommissie (OC) 
 
Ons streven is om op iedere locatie een oudercommissie te installeren die de belangen van de kinderen en ouders 
behartigt. Het heeft onze voorkeur om alle werkvormen vertegenwoordigd te hebben op een locatie.  
Helaas lukt dat niet altijd. Voor de kinderdagverblijven is de vorming van een OC geen probleem, maar voor de 
buitenschoolse opvang en de peuteropvang kunnen wij heel moeilijk ouders vinden. Wij zoeken daardoor alternatieven (de 
wet geeft hier mogelijkheden voor) door o.a. een ouderpanel te organiseren bij bepaalde onderdelen, zoals het 
pedagogisch werkplan en de vakantie BSO om zo de wensen van ouders mee te nemen. Op de peuteropvang locaties 
worden daarnaast ook koffieochtenden met een thema georganiseerd.  
 
De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar en de notulen liggen, na goedkeuring, ter inzage op de locatie. Er 
wordt jaarlijks, in samenwerking met de oudercommissie, een ouderavond gehouden.  
De ouders hebben inspraak bij en worden betrokken bij overleg en informatie over: 

• Advies over de jaarlijkse tarieven, 
• Jaarlijks evaluatie van het pedagogisch beleid en handelen, 
• Bespreken GGD-inspectierapport, 
• Klachtenverslag en mogelijke berechting door geschillencommissie.  

 
SKG heeft de (wettelijke) inspanningsplicht om actief leden te werven voor de oudercommissie. Wanneer dit 
onvoldoende gebeurt kan SKG een handhaving van de GGD ontvangen.   
 
Ouders betrekken wij ook door:  

• Gebruik te maken van VerbeterMeter om de mening van ouders te vragen,  
• Nieuwsbrieven, 
• Diverse contactmomenten met ouders om input te vragen zoals tijdens oudergesprekken en haal- en 

brengcontacten.  
Binnen SKG zijn diverse oudercommissies actief. Gemiddeld komen zij drie keer per jaar bij elkaar. Een keer per jaar is de 
directeur/bestuurder aanwezig bij het OC-overleg. Wanneer de situatie dan wel de agenda daar aanleiding toe geeft, is zij 
ook op andere momenten beschikbaar voor overleg.  
 
De positie van ouders is geregeld in de Wet kinderopvang en het klachtrecht. Naast de wettelijke medezeggenschap heeft 
de branche, samen met BOinK en de Consumentenbond, Algemene Voorwaarden Kinderopvang opgesteld.  
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Alle leden van de brancheorganisatie (ook SKG) zijn verplicht deze toe te passen. In de Algemene 
Voorwaarden Kinderopvang zijn rechten en plichten van ouders en kinderopvangorganisaties 
vastgelegd over de dienstverlening. 
 
Bij geschillen kunnen ouders zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. De uitspraken van 

deze commissie zijn bindend. Het afgelopen jaar is er geen geschil aanhangig gemaakt.  
 
Het convenant kwaliteit kinderopvang is door de brancheorganisatie en BOinK ontwikkeld en vastgesteld. Dit is 
uitgangspunt voor de Algemene Maatregel van Bestuur Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en bijbehorende 
ministeriële regeling. De positie van ouders wordt landelijk behartigd door BOinK.  

 

 

  



 
 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Kindercentra Gorinchem  24 

 

Hoofdstuk 9  Jaarverslag van de Raad van Toezicht (RvT) 2020 

  
De RvT werkt volgens de richtlijnen vanuit de Governance Code Kinderopvang.  
In 2020 had de RvT de volgende speerpunten:  

  
• Financieel  

Het jaar 2020 is afgesloten met een goed financieel resultaat.  
De directeur-bestuurder heeft de RvT frequent geïnformeerd over de actuele financiële situatie. Op 4 april 2020 is de 
jaarrekening over 2019 door de RvT goedgekeurd.  

• Strategisch  
Jaarlijks wordt het strategische meerjarenperspectief besproken met de directeur-bestuurder en waar nodig bijgewerkt. 
Dit is de basis voor concretisering van de jaardoelen. In 2020 is er stil gestaan bij het risicomanagement van SKG. 
Beheersmaatregelen en financiële gevolgen zijn besproken op basis van een risicoanalyse. 

• Vergaderfrequentie en bespreekpunten  
De RvT heeft vijf keer regulier vergaderd. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, geënt op de jaarlijkse beleids- en 
controlecyclus. Bij alle vergaderingen was de directeur-bestuurder aanwezig. In de vergadering van april is de externe 
accountant uitgenodigd om toelichting te geven op de controle van het jaarverslag 2020. Daarnaast heeft de RvT in 
september in het bijzijn van de directeur-bestuurder met de ondernemingsraad gesproken.   
In 2020 is er in elke vergadering gesproken over de Corona situatie en wat dit betekent voor SKG. Tussentijds werd de RvT 
schriftelijk door de directeur-bestuurder op de hoogte gebracht van relevante ontwikkelingen, zoals de geboden 
noodopvang en de gevolgen van de pandemie voor de organisatie van het werk en de medewerkers van SKG. Een deel van 
de RvT vergaderingen hebben digitaal plaatsgevonden i.v.m. Corona. 

• Commissies  
o Auditcommissie  

Twee leden van de RvT vormen de auditcommissie. Met de directeur-bestuurder hebben zij voorafgaande aan de reguliere 
RvT-vergadering overleg over de financiën. Zij rapporteren hun bevindingen aan de voltallige RvT. Dit komt de 
toezichthoudende rol van RvT op het terrein van controle en advies zeer ten goede.  

o Renumeratiecommissie  
Twee leden van de RvT vormen de remuneratiecommissie. Het functioneren van de directeur-bestuurder hebben zij 
geëvalueerd. Ook hebben zij met betrekking tot de bezoldiging van de directeur-bestuurder en de honorering van de RvT 
een voorstel voor de RvT geformuleerd.  

• Zelfevaluatie  
In 2020 is er geen zelfevaluatie uitgevoerd. Begin 2020 zijn er 2 nieuwe leden gestart en in het najaar is er een nieuw RvT-
lid geworven in verband met het aanstaande vertrek van de heer R. Koopman. Door deze wisselingen en het digitaal 
vergaderen heeft de RvT besloten de zelfevaluatie uit te stellen. De RvT heeft besloten in 2021 een evaluatie samen met 
een externe partij uit te laten voeren.  
  
Samenstelling Raad van Toezicht.   
De RvT bestaat in 2020 uit de volgende leden:  

• M. Koopman, voorzitter, hoofdwerkzaamheden: Director Finance & Control, Business Unit Dredging bij Van Oord 
Dredging and Marine Contractors BV.  

• T. van Huut, vice voorzitter, hoofdwerkzaamheden: AHUVA-advies. Nevenwerkzaamheden: lid RvT 
Schoonhovens College; lid RvT Gezondheidscentrum Goverwelle. Voorzitter Stichting Geschillen Zorg Midden 
Holland, trainer-coach Steenkampinstituut.  

• P. Noordermeer, lid, hoofdwerkzaamheden: Advocaat, Noordermeer Advocatuur. Nevenwerkzaamheden: 
voorzitter Gorcumse Roei & Zeilvereniging.  

• I.B. Oelen, lid, hoofdwerkzaamheden: Directeur-Bestuurder Stichting Gabriel. Nevenwerkzaamheden: lid RvT 
Viveste.  
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Rooster van aftreden Raad van Toezicht  

Naam lid Raad van 
Toezicht (functie)  

Datum van benoeming  Jaar van herbenoeming  Einde benoeming  

M. Koopman 
(voorzitter)  

26 november 2012  november 2016  november 2020  

T. van Huut (lid en 
vicevoorzitter)  

15 juni 2015  juni 2019  juni 2023  

P. Noordermeer (lid)  1 januari 2020  januari 2024  januari 2028  

I.B. Oelen (lid)  1 januari 2020  januari 2024  januari 2028  

  
Omdat per 01-01-2021 de heer R. Koopman is afgetreden i.v.m. het verstrijken van de benoembare termijnen, heeft de RvT 
in het najaar een nieuw lid geworven. Per 01-01-2021 treedt de heer C. Verhoeven toe als lid van de RvT. 
De RvT wil de heer R. Koopman bedanken voor zijn bijdrage in de afgelopen 8 jaren. De RvT spreekt zijn waardering uit 
omdat de heer Koopman een grote inzet heeft getoond door de jaren heen welke mede zichtbaar is in waar SKG nu staat.  
  
I.Oelen, voorzitter Raad van Toezicht SKG  
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Hoofdstuk 10 Vooruitblik 2021  
 
1.  Operationele activiteiten 
 

De controlling functie is goed ontwikkeld waardoor er betrouwbare informatie beschikbaar is voor de hele organisatie. De 
managers van de locaties worden hierin meegenomen en zijn daardoor in staat om de financiële verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun locaties. Dit geeft een positief effect op de financiële situatie van SKG en vergroot ook de betrokkenheid 
van de medewerkers en de managers.  
 
2. Subsidie  
 
Het afgelopen jaar zijn we gestart met de voorbereiding om in 2020 het VE-aanbod te 
kunnen uitbreiden naar 16 uur.  

 
De subsidie heeft er mede voor gezorgd dat SKG zich professioneel verder heeft 
ontwikkeld en dat er een kwaliteitsslag is gemaakt. Wij hebben het afgelopen jaar 
gezien dat een inspanning en toeleiding naar de peuteropvang ook daadwerkelijk tot 
een betere bezetting, maar vooral tot een grotere woordenschatontwikkeling bij de 
kinderen heeft geleid. Wij zijn in gesprek met de gemeente om de subsidieverordening 
uit 2012 in het kader van de beschikbare OAB-middelen te herzien. De nieuwe 
subsidieverordening kan consequenties hebben voor het beschikbare budget voor 
SKG voor zowel kinderen die gebruik maken van de reguliere opvang, maar ook 
daarbuiten. Het streven blijft om een toegankelijke en laagdrempelige voorziening te 
behouden voor de kinderen uit Gorinchem.   

 
3. Wet- en regelgeving 
 
In 2016 is het ‘Convenant Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang – IKK’ tot stand gekomen in overleg tussen alle 
branchepartijen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In het verlengde hiervan zijn een aantal 
wetswijzigingen en cao-regelingen tot stand gekomen die kadergevend zijn voor de begroting van dat jaar.  
De in dat kader gemaakte kostenprognoses zijn verwerkt in de tarieven van 2021. 
 

4. Arbeidsmarktontwikkelingen 
 
De arbeidsmarkt staat nog steeds onder druk. Dit geldt voor zowel de zorg, onderwijs als de kinderopvang. De 
kinderopvang kent meer vacatures dan het onderwijs, dit geeft aan hoe groot het probleem is. Samen vissen we in 
dezelfde vijver en zijn we met elkaar op zoek naar goed geschoold personeel. SKG leidt veel stagiaires op en biedt de 
stagiaires aan het einde van hun schooltijd een contract aan. Dit is een belangrijke bron van nieuwe instromers. De 
investeringen van SKG in het opleiden van medewerkers maakt SKG aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en heeft het 
afgelopen jaar ook laten zien dat vertrekkers om die reden weer terugkeren naar SKG. Soms is het gras bij de buren toch 
minder groen.  
In september 2021 zullen we opnieuw starten met het opleiden van BBL-ers. Daarnaast bieden wij steeds meer 
mogelijkheden van differentiatie aan en zijn er diverse mogelijkheden voor HBO-ers en MBO 4 om zich verder te 
specialiseren binnen de kinderopvang tot pedagogisch coach, specialist en zorgcoördinator. Tevens zal de verplichting 
vanuit VE om vanaf 2022 meer HBO-ers in dienst te nemen de sector aantrekkelijker maken. Inmiddels is in juni 2020 een 
nieuwe cao gesloten welke past bij een professionele sector.  
 

5. Corona crisis 
  
Sinds begin maart 2020, zijn wij allemaal – ouders, kinderen, medewerkers, onze partners in en om Gorinchem, bedrijven 
en overheid - geconfronteerd met de crisis veroorzaakt door het Corona-virus. De impact is groot. Op gezondheid, op 
welbevinden en ook op werkdruk van mensen in cruciale beroepen en op werkgelegenheid en werkomstandigheden in 
vrijwel alle bedrijven en sectoren.  Het ziekteverzuim is als gevolg van deze crisis groot en wij hebben om die reden extra 
personeel aangetrokken om vooral open te kunnen blijven.  De kinderopvang wordt door de overheid aangemerkt als een 
cruciale sector.  
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Voor SKG betekent dit dat wij indien nodig noodopvang bieden aan kinderen van ouders die werkzaam 
zijn in de zorg en in andere cruciale beroepen of sectoren. Tevens bieden wij zoals in 2021 daar waar 
nodig – in afstemming met gemeente, jeugdwerk en onderwijsinstellingen – noodopvang aan kinderen 
uit kwetsbare gezinnen.  
 

De overheid steunt ouders en kinderopvangorganisaties financieel.  De bestaande contracten met ouders lopen gewoon 
door. Zij blijven de bij hun contract behorende facturen ontvangen en – onder voorwaarde dat de ouders deze ook betalen 
– wordt hun eigen bijdrage (tot aan de plafondprijs) terugbetaald door de overheid. Contracten die een prijsstelling boven 
de plafondprijs kennen zullen voor het bedrag boven de plafondprijs uit SKG-middelen aan de ouders worden 
gecompenseerd. De overgrote meerderheid van de contracten met ouders betreft 52-weken contracten waarvoor SKG de 
plafondprijs hanteert. Dit betekent dat het doorlopen van deze contracten voor SKG kostenneutraal gebeurt. Alleen voor 
de ouders die een 40-weken of 46- weken contract of enkel vakantie-opvang hebben, wordt een financiële bijdrage van 
SKG verwacht. Gezien het relatief geringe aandeel van deze contracten in onze totale portefeuille en ook gezien de te 
verwachten kostenbesparingen, verwachten wij in 2021 geen grote financiële impact.  Voor ouders die gebruik maken van 
de peuteropvang heeft de gemeente Gorinchem aangegeven de eigen bijdrage van de subsidie-contracten te zullen 
compenseren. 
 
Bij het schrijven van deze extra Corona-paragraaf, begin april 2021, zien we dat het aantal opzeggingen nog steeds 
minimaal is. Ook zien we dat de meeste ouders hun factuur correct betalen. Wel zien we een wat oplopend 
debiteurenrisico, vooral veroorzaakt door druk op de financiële situatie van de betreffende gezinnen. En ook worden er in 
de situatie dat de opvang gesloten is minder nieuwe aanmeldingen gedaan, ook het aantal incidentele aanmeldingen is 
historisch laag. Ouders zijn zelf thuis bij hun kinderen of zoeken een andere oplossing. Wat de langere termijneffecten 
hiervan zullen zijn is nu niet duidelijk. Na de vorige economische crisis – die volgde op de financiële crisis van 2008 – zagen 
we een na-ijlend conjunctuureffect in die zin dat ouders tijdelijke oplossingen langer lieten doorlopen omdat één van de 
partners zonder werk zat of vanwege financiële problemen die dwongen tot andere oplossingen (vaak in familiekring). Het 
is moeilijk in te schatten in welke mate deze na-ijl effecten weer zullen optreden. Ongetwijfeld zullen er zulke effecten zijn 
gezien de te verwachten impact op bedrijven en banen. Tegelijkertijd nemen we waar dat de overheid een breed scala van 
financiële ondersteuningsmaatregelen neemt om bedrijven en werkgelegenheid in stand te houden. 
 
Ondanks deze onzekerheden en de geschetste risico’s zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. De in het 
jaarverslag over 2020 (en in de verslagen over voorgaande jaren) geschetste ontwikkelingen hebben SKG niet alleen een 
gewaardeerde rol en positie in de Gorinchemse gemeenschap gebracht, we hebben ook onze financiële positie belangrijk 
weten te versterken. Onze organisatie is in staat gebleken om kwaliteit te leveren en in verdere kwaliteitsverbetering te 
investeren met een prijsbeleid en een kostenstructuur die ons nu minder kwetsbaar maakt dan heel veel andere 
opvangorganisaties. 
 
Dat neemt niet weg dat ook wij een aantal maatregelen hebben genomen en nog verder zullen effectueren gericht op 
beheersing van kosten. De meeste van onze opvang-locaties zijn gedurende de door de overheid opgelegde ‘Lock down’ 
gesloten. Dit betekent dat wij voor die locaties in de periode van sluiting geen kosten maken voor boodschappen, 
taxivervoer en extra-uren gemaakt door pedagogische medewerkers. Tevens hebben we het schoonmaken van gesloten 
locaties gereduceerd. De scholingsprogramma’s van de medewerkers worden indien mogelijk digitaal aangeboden.   
 
Wat de uiteindelijke effecten op het komende boekjaar zullen zijn valt op dit moment niet te overzien. De 
compensatieprogramma’s van landelijke en lokale overheid, de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers, de 
maatregelen die we nemen en de sterke financiële positie die we hebben weten te bouwen geven ons echter – zoals 
hierboven al aangegeven – grond om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.  Op basis van het voorgaande wordt 
verwacht dat SKG over 2021 opnieuw een positief resultaat realiseert. 
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Tot slot  

SKG heeft een sterke lokale positie en wil deze graag behouden. Dat impliceert een leidende en 
verbindende rol van SKG in het lokale proces als het gaat om het begeleiden van kinderen in hun 

ontwikkeling.  Met het positieve resultaat in 2020, zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij gaan door op de 
ingeslagen weg onder het motto ‘Samen Kunnen Groeien’. Wij zullen blijven investeren in het aanbod voor onze kinderen, 
de kwaliteit van onze diensten en van de mensen die deze diensten samen met ons verzorgen, in goede samenwerking 
met onze stakeholders.  
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Lijst met afkortingen 
 

 
 

˗ AVG  Algemene verordening gegevensbescherming 
˗ BHV Bedrijfshulpverlening  
˗ BK Brancheorganisatie Kinderopvang 
˗ BKR      Beroepsleider Kind Ratio 
˗ BoinK  Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang 
˗ BOL      Beroepsopleidende leerweg 
˗ BBL      Beroepsbegeleidende leerweg  
˗ BSO Buitenschoolse opvang 
˗ CED Centrum Educatieve Dienstverlening 
˗ CNV Christelijk Nationaal Vakverbond 
˗ EHAK Eerste hulp aan kinderen 
˗ EVC      Erkenning van eerder Verworven Competenties  
˗ FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging 
˗ GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
˗ ICT Informatie- en communicatietechnologie 
˗ IKC Integraal kindcentrum 
˗ IKK Innovatie kwaliteit kinderopvang 
˗ MJOP Meerjarig onderhoudsplan 
˗ OAB Onderwijs achterstandenbeleid 
˗ OC Oudercommissie  
˗ OR Ondernemingsraad 
˗ PEPP Permanente educatie professionals kinderopvang 
˗ RIE Risico-inventarisatie en evaluatie 
˗ RIVM Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne 
˗ RvT Raad van Toezicht  
˗ SKG Stichting Kindercentra Gorinchem 
˗ SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
˗ TINK Taal- en interactievaardigheden Kinderopvang 
˗ VIB Video Interactie Begeleiding 
˗ VE Voorschoolse educatie 
˗ VWS Volksgezondheid, welzijn en sport 
˗ WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens 
˗ ZAT Zorgadviesteam 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


