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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.” 

Terugkijkend op het SKG-verslagjaar 2019 springen verschillende nieuwe initiatieven in het oog. Zo zijn we gestart 
met een nieuwe 8+ BSO op het Lingeplein, zijn de Sport BSO’s ingericht op een structureel sportief aanbod, is het 
project Pientere Peuters gestart in januari 2019 en zijn de beweegkriebels toegevoegd aan de Gezonde 
Kinderopvang. Ons aanbod in de SKG-academie is verruimd, drie medewerkers hebben het diploma beeldcoaching, 6 
medewerkers hun SPW4 diploma en drie medewerkers via een EVC-procedure hun SPW4 diploma behaald. Deze 
initiatieven en successen tonen aan hoe belangrijk wij het vinden dat onze medewerkers zich permanent scholen en 
ontwikkelen. Wij blijven daar graag verder op investeren. 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.   

In het afgelopen jaar hebben we gewerkt met de nieuwe beleidsregels vanuit het Integraal kwaliteitskader (IKK). Deze 
Wet IKK (2018) zorgt ervoor dat het pedagogisch beleidsplan 2019 permanent op onderdelen wordt herschreven en 
aangescherpt. De eerder geformuleerde missie en visie van SKG waarin het kind centraal staat blijft echter 
ongewijzigd en blijft leidend voor ons handelen en onze activiteiten.  
 
2019 laat opnieuw groei zien in alle opvangvormen. Daarnaast ook groei in de competenties van onze medewerkers 
en zijn de relaties met onze samenwerkingspartners versterkt. Want door het motto “samen kunnen groeien” levend te 
houden zijn we ook daadwerkelijk in staat om samen die kwaliteit te leveren die onze kinderen verdienen.  
 
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.  
Goede kinderopvang is alleen mogelijk met gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, dit wordt in hoofdstuk 4 
beschreven.  
Kwaliteit, pedagogiek en communicatie & marketing komt in hoofdstuk 5 aan de orde.  
Facilitaire zaken zijn het onderwerp van hoofdstuk 6.  
In de hoofdstukken 7 en 8 worden achtereenvolgens de samenstelling en de activiteiten van de ondernemingsraad, 
de oudercommissie en de raad van toezicht beschreven, gevolgd door een vooruitblik op 2020 in hoofdstuk 9.  
 
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 besproken. 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 
Binnen onze visie en missie past het denken in een duurzame relatie met onze kinderen, ouders en partners.  
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. SKG investeert daarnaast permanent in de 
ontwikkeling van haar medewerkers en biedt diverse mogelijkheden op maat aan.  

Wij investeren permanent in een veilige voorziening en in een 
aantrekkelijk aanbod waardoor onze kinderen zich gezond 
kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat wij onze afspraken met 
ouders en kinderen nakomen, zorgen voor een afwisselend 
activiteitenprogramma, bieden een gezonde leefstijl aan 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, 
meedenken in levensfase bewust personeelsbeleid om op die 
manier gezond de eindstreep te kunnen behalen.  

Wij werken intensief samen met de gemeente en scholen. 
Daarin investeren wij en werken wij met elkaar naar een langdurige verbinding. Voor scholen betekent dit ook 
investeren in voorzieningen die niet op voorhand rendabel zijn, maar wel passen in een duurzame relatie. 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.  

Tot september 2018 beschikten onze vestigingen over diverse Stints (elektronische bakfiets). Daardoor kreeg het 
vervoer van onze kinderen met de stint een duurzaam karakter. Helaas is de Stint in 2019 niet ingezet omdat deze 
niet voldeed aan de wettelijke eisen. Het wachten is op een startschot vanuit de Rijksoverheid. Tot die tijd zijn wij 
gedwongen om gebruik te maken van het taxivervoer. 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.  

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. Het afgelopen jaar hebben wij extra aandacht besteed aan 
de noodzaak van gezond “insmeren” tegen de zon.  
 
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.  
 
Het afgelopen jaar zijn we in gesprek geweest met Stichting Waardlanden voor het 
scheiden van afval. Luierrecycling past daarin. Helaas kan deze mogelijkheid vanuit 
Waardlanden nog niet geboden worden. Wij blijven het proberen aangezien ook wij als 
kinderopvangorganisatie het scheiden van afval cruciaal vinden om onze afvalberg te 
verminderen.  
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Hoofdstuk 2 Onze producten en diensten 
 
In 2019 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)  

 
 
2019 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.  
 
Met betrekking tot de omzet, exclusief subsidie van de verschillende werkvormen is een stijging van 9.67% 
gerealiseerd ten opzichte van de omzet van 2018.  
De omzet van het Kinderdagverblijf stijgt 6,18%, Buitenschoolse Opvang 17,69%, Peuteropvang -1,84% en 
Gastouderopvang met maar liefst 169,55%. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Peuteropvang 
 
Vanaf 2 jaar kunnen kinderen twee vaste dagdelen naar de peuteropvang. Voor doelgroep kinderen wordt een extra 
(gratis) dagdeel aangeboden, waardoor kinderen minimaal 10 uur van deze vorm van opvang gebruik kunnen maken.  
Al onze peuteropvangvoorzieningen werken met een VE-programma voor de Voorschoolse Educatie. Wij voldoen 
hiermee aan de VE-eisen en kunnen onze locaties als VE-locaties aanbieden. 
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Het aantal kindplaatsen in de peuteropvang is toegenomen van 201 (2018) naar 224 (2019). Dit betekent dat er meer 
peuters gebruik hebben gemaakt van de opvang.   
 

 
 
We zien dat de gemiddelde bezetting is toegenomen van 80,1 naar 91,9. 5, De VE-locaties in Gorinchem-West waar 
naar verhouding veel VE-kinderen zijn geplaatst, laten nog steeds een goede bezetting zien. Belangrijk is de 
samenwerking met het onderwijs, consultatiebureau en de betaalbare prijzen.  
 
Kinderdagverblijf 

De kinderdagverblijven van SKG bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, op alle werkdagen van de week van 
7.00 uur tot 18.30 uur.  
 

 
 
 
De capaciteit in de kinderdagverblijven is toegenomen van 145 naar 160. Deze uitbreiding wordt veroorzaakt door de 
IKK-maatregel, minder baby’s op de groep maar ook door de uitbreiding van een babygroep. Daardoor is de bezetting 
effectiever lager.  
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Flexibilisering in de dagopvang is belangrijk voor de ouders. Om die reden zijn de haal- en brengmomenten verruimd. 
Bij SKG kunnen kinderen, wanneer de vraag zich aandient, gebruik maken van verlengde opvang van 07.00 uur tot 
18.30 uur.  
 
Buitenschoolse opvang (inclusief voorschoolse opvang) 
 
Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn 52 weken (exclusief feestdagen) per jaar welkom, op alle schooldagen van de week.  
 
We zijn er voortdurend op gericht de diversiteit en de kwaliteit van de BSO-activiteiten te ontwikkelen. Dit is cruciaal 
voor de positie van onze BSO’s. De activiteiten worden ontwikkeld op basis van de wensen van de kinderen en in 
samenwerking met onze partners in Gorinchem. Het aanbod loopt uiteen van sport tot drama, van zang tot koken, van 
buiten spelen in de natuur tot techniek en vele andere creatieve en knutselactiviteiten.  
 
SKG profileert zich nadrukkelijk met een professioneel sport- en/of cultuuraanbod. Daarnaast werken wij sinds 2014 
met het programma Doenkids. Dit biedt toegang tot een groot en voortdurend vernieuwd aanbod van activiteiten. 
De capaciteit en het aantal kinderen in de BSO is toegenomen van 426 naar 478 in 2019. Dit is een forse toename. 
De effectieve bezetting is lager door het openen van diverse nieuwe BSO’s, Typhoon, Lingeplein 8+ en Ganzeplein. 
Bij de toename van het aantal kinderen is de invloed van de nieuwe wijk en het in gebruik nemen van de nieuwe 
woningen al duidelijk zichtbaar. (Hoog Dalem en GJS)  
 

 
 
De incidentele opvang met name in de vakantieperioden is in 2019 gedaald t.o.v. 2018. Dit komt omdat het aantal 52 
wekencontracten opnieuw is gestegen. Gelukkig weten steeds meer ouders en kinderen ons te vinden in de 
zomervakantie.  
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Gastouderbureau 
 
Opnieuw zijn het aantal aanvragen in 2019 toegenomen. In januari 2019 hadden we 23 koppelingen bij 8 gastouders 
en in december is dit gestegen naar 28 koppelingen bij 8 gastouders. Met een uitschieter in september en november 
naar 30 koppelingen. Meer koppelingen per gastouder betekent dat gastouders steeds meer kinderen onder hun 
hoede hebben, oplopend per gastouder naar 3,75 kinderen. 
Over het hele jaar 2019 zijn er 43 koppelingen gerealiseerd bij 11 verschillende gastouders.  
De aanhoudende stijging in de aanvragen is een combinatie tussen de steeds voller zittende dagverblijven, 
peuterspeelzalen en bso’s (wachtlijsten) en een sterker in de markt liggend Gastouderbureau SKG. SKG GOB krijgt 
steeds meer naamsbekendheid in Gorinchem. Mede door de goede ondersteuning door onze 
bemiddelingsmedewerker en de scholing vanuit de SKG-academie stijgt het aanzien.  
In verband met het groeiend aantal kinderen per gastouder is het van belang om in 2020 nieuwe gastouders te 
werven waardoor nieuwe vraagouders een fijne plek kunnen verwerven bij de ons aangesloten gastouders.  
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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 kader- 
gevend zijn voor alle activiteiten binnen de kinderopvang.  

• 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 moeten de VE-locaties een aanbod aanbieden van 16 uur aan peuters vanaf 2½ jaar. In 
januari 2020 start SKG met een pilot om gereed te zijn voor de totale invoering van augustus 2020.   

 
 

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 heeft SKG een eigen 
sportleider in dienst, mede dankzij subsidie van de gemeente in de Carrousel. 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. 

• In Gorinchem maken meer dan 450 kinderen jaarlijks gebruik van dit aanbod. Daarnaast zijn door onze 
sportleider diverse clinics georganiseerd voor ruim tachtig kinderen op de sportvelden van Typhoon en GJS.  

• Sinds afgelopen jaar zijn we gegroeid met twee officiële eigen Sport BSO-locaties. Daarnaast is ons Sport 
BSO-team vergroot met enthousiaste en sportieve medewerkers. 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 
wordt 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 nauw samen met Syndion. Op BSO Schuttersplein spelen ze samen op de groep.  

• In 2019 heeft de pilot voor autistische kinderen helaas geen doorgang gevonden. Samen met de gemeente 
zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe doorstart.   

• 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.   

• In 2019 is “de Gezonde Kinderopvang” gepromoot in het stedelijk overleg. Dit om het succes met de 
scholen te delen, maar ook om aansluiting te vinden bij het onderwijs.     

• 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. Helaas is in 2019 

door personele wisseling hier geen vervolg aangegeven. Inmiddels is er sinds november 2019 een nieuwe 

beleidsmedewerker actief om dit samen met SKG verder vorm te geven.  
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3. Ontwikkelingen bij SKG 
 
Op alle locaties van SKG wordt een VE-programma uitgevoerd. 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. Om die reden 
hebben wij besloten om ons “kindvolgsysteem” nog verder te optimaliseren en te digitaliseren. 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 zullen de bevindingen worden gedeeld met de ouders en de school 
waardoor de doorgaande leerlijn nog beter geborgd wordt.   

 
Uit de jaarlijkse monitor afgenomen door de CED-groep 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 2019 weer een aantrekkelijk 
activiteitenprogramma georganiseerd. In 2019 zijn 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. De 8+ kinderen hebben in 
Gorinchem Oost en West hun eigen 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 breidt zich steeds meer uit en gaat 
een extra dag open. De sport BSO bestaat inmiddels uit een team van sport & bewegen stagiaires en medewerkers. 
De Sport BSO beschikt over een eigen spelgarage met gave sport en spel materialen en het ligt in onze ambitie om 
ook tijdens de vakanties open te zijn.  
 
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 komende jaar zullen we ook de reguliere BSO inspireren met sport en 
makkelijke activiteiten voor de doelgroep 4 tot 12 jaar. 
Het vakantieprogramma van 2019 “Baas in eigen BSO” heeft van ouders, kinderen en medewerkers een beoordeling 
mogen ontvangen van 7,7. In de zomervakantie heeft SKG opnieuw met drie eigen hutten deelgenomen aan het 
timmerdorp in Gorinchem.         

 



 
 

 

Jaarverslag 2019 Stichting Kindercentra Gorinchem  12 

In 2019 heeft SKG samen met gemeente en scholen “De Carrousel” voortgezet. 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. Inmiddels 
wordt dit aanbod samen met Gorinchem Beweegt bij alle scholen in Gorinchem 
aangeboden.  

 
SKG heeft de Samen Kunnen Groeien Award ontwikkeld in het kader van Maatschappelijke betrokkenheid. Deze 
Award is voor de tweede maal uitgereikt tijdens het sportgala 2019. 

 
In 2019 zijn we samen met de gemeente en de Basisschool De Tweemaster het project de “Pientere Peuter” gestart.  
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.  
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Hoofdstuk 4 Onze medewerkers en organisatie 
 

 
 
Aantal medewerkers:  
Op 31 december 2019 werkten er 132 medewerkers bij SKG. In totaal is dit 81,01 Fte. 
In 2019 zijn er 27 medewerkers ingestroomd, waarvan er ook weer 4 uitgestroomd zijn (3 vakantiekrachten). 
In totaal zijn er 27 medewerkers uitgestroomd, 1 ervan komt in 2020 weer in dienst. Van de uitgestroomde 
medewerkers zijn er 2 met pensioen gegaan. 
 
  

Raad van Toezicht

Directeur/ 
bestuurder

Servicbureau
Manager facilitair & 

Projecten

Pedagogisch 
specialisten

Pedagogisch 
medewerkers

Managers

Pedagogisch 
specialisten

Pedagogisch 
medewerkers

Pedagogisch coach/ 
beleidsmedewerker

Oudercommissies
Ondernemingsraad
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Van “Start bekwaam naar Vakbekwaam” 
SKG investeert veel in opleidingen van haar medewerkers. Met deze hoge bijdrage onderscheiden wij ons en dat is 
zichtbaar voor zowel GGD als onderwijsinspectie en niet te vergeten voor onze medewerkers. Dat is een 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;  
 Meldcode kindermishandeling. Dit wordt jaarlijks aan nieuwe medewerkers aangeboden; 
 Training voor aandachtsfunctionarissen; 
 De gezonde kinderopvang; 
 Werkbegeleiding; 
 Deelname aan Permanente Educatie Professionals Kinderopvang (PEPP); 
 Leren observeren van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar; 
 Inspiratie workshops op alle werksoorten, zoals training Kentalis over taalontwikkelingsstoornis; 
 Opleiding tot beeldcoaching; 
 Communicatietrainingen in het kader van het project “Samen Kunnen Groeien”; 
 Werken aan 21e eeuw vaardigheden; 
 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.  
 
In 2019 zijn 7 medewerkers die hebben deelgenomen aan de BBL-opleiding, geslaagd voor hun diploma 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. Daarnaast hebben 3 medewerkers via een EVC-procedure hun 
diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerker behaald.  
 
Het afgelopen jaar heeft een aantal stagiaires hun opleiding succesvol afgerond. Meerdere stagiaires hebben wij een 
contract aan kunnen bieden. Er hebben in 2019 27 stagiaires een leerplaats gehad bij SKG. Zij volgden bij diverse 
ROC ’s hun opleiding. 13 stagiaires hebben een contract bij SKG aanvaard.   
 
Ziekte en verzuim 
Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in 2019 van SKG is 7,3% (exclusief zwangerschap) t.o.v. 6,5% in 2018. Dit 
betekent een stijging van 0,8% t.o.v. 2018 en 2,4% t.o.v. 2017. Het hogere ziekteverzuim van de afgelopen jaren is 
mede veroorzaakt door langdurig – niet werk gerelateerd – verzuim. Verzuim heeft invloed op de werkbelasting van 
de medewerkers en vraagt aandacht vanuit het management.   
 
De verzuimfrequentie (meldingsfrequentie) is dit jaar gedaald naar 1,3%, in 2018 was dit 1,6%. 
  
Er is opnieuw geïnvesteerd in verzuimpreventie, scholing en begeleiding van de leidinggevenden. SKG heeft afscheid 
genomen van haar huidige bedrijfsarts en heeft een nieuw contract gesloten met een nieuwe aanbieder.   
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Hoofdstuk 5 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 
consequent 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 2019 heeft de GGD 31 inspecties uitgevoerd en 24 locaties bezocht, waarvan 4 kinderdagverblijven, 11 
buitenschoolse opvanglocaties, 8 peuteropvang locaties en het gastouderbureau. 
 
Medewerkertevredenheidsonderzoek 
In 2019 is er een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de medewerkers met onder andere de thema’s: 
➢ SKG-academie 
➢ IKK-maatregelen en de gevolgen voor de medewerkers van SKG, denk hierbij aan de BKR van 0-1-jarigen, inzet 

pedagogische coach, EHAK. 

➢ Ervaring werkdruk, combinatie werk en thuis.  

 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid SKG 
De verplichting voor een jaarlijks vastgestelde RIE Kinderopvang is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats heeft 
SKG een veiligheids- en gezondheidsbeleid gemaakt. Elke locatie heeft een actieplan met de locatiespecifieke 
risico’s. 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. 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 2019 werden er volgens planning tien audits uitgevoerd. Uit de interne audits komen actiepunten. Deze punten 
worden verwerkt in een actiepuntenlijst en vervolgens uitgevoerd. De stafmedewerker kwaliteit is de beheerder van de 
actiepuntenlijst en controleert of deze acties ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit alles conform do-plan–act–
control cyclus. Uit de audits van 2019 blijkt dat de processen goed lopen, soms is er wat verduidelijking nodig. De 
communicatie over bepaalde wijzigingen, zoals samenvoegen BSO-locaties, kan beter. Hier zijn we continue scherp 
op.  
 

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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De collegiale visitatie met Wasko is in 2019 nog verder uitgebreid. Zo hebben de pedagogisch coaches nu ook 
contact met elkaar en heeft er begin 2020 een intervisie plaatsgevonden. 
 
Registratie klachten, complimenten en verbetervoorstellen 2019 
Totaal zijn er 10 meldingen binnengekomen bij het Servicebureau. Er zijn geen klachten bij de geschillencommissie 
kinderopvang ingediend.  
Verdeling klachten/ complimenten/ verbetervoorstellen per werkvorm:  

 Peuteropvang:                         1 
 Kinderdagverblijf:                     1 
 Buitenschoolse opvang:           8 

De meeste klachten gaan over de gang van zaken rondom het ruilbeleid, plaatsing van een kind, geluidsoverlast. 
Alle klachten worden besproken met de bureaumedewerkers, teams en leidinggevenden en zorgen voor een 
permanente verbetering op locatie. De klachten zijn naar tevredenheid opgelost.  
 
Incidenten, ongevallen, bijna-ongevallen en calamiteiten 
In 2019 zijn er in totaal 19 meldingen binnengekomen bij de stafmedewerker kwaliteit, vanuit de locaties van SKG. 
Hiervan zijn 18 meldingen van ongevallen met kinderen (uiteenlopend van vinger tussen de deur tot een allergische 
reactie) en een melding van een ongeval met een medewerker.  

 
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, 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 4,3, werd behaald door de inzet van 
de medewerkers (op een schaal van1 tot 5) en de laagste score 3,7 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 hopen wij de score in 2020 te verhogen.  
 
Enkele quotes van ouders en medewerkers:  
 

➢ Bij de 8+-groep straalt het enthousiasme van de medewerkers af en worden er veel initiatieven ondernomen, 
veel leuke activiteiten georganiseerd en de kinderen worden aangemoedigd om aan bepaalde activiteiten deel 
te nemen. Kortom er wordt heel goed aangesloten bij de behoeften/wensen van het kind; 

➢ Op locatie is het goed geregeld en fijn de vertrouwde gezichten; 

➢ Ontwikkelmogelijkheden; 

➢ Sterke speler in de markt;  

➢ Voorloper; 

➢ Doorgroeimogelijkheden; 

➢ Samenhorigheid;  

➢ Maatschappelijk bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de ontwikkeling van kinderen; 

➢ Meedenken over balans tussen werk en privé. 

Exitinterviews  
In totaal zijn 27 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 9 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.  
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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’- opnieuw op alle 
locaties gefilmd en zijn op alle locaties pedagogische scans uitgevoerd. Dit alles om de kwaliteit en het 
kwaliteitsbewustzijn van diensten en medewerkers verder te verhogen. 
 
Marketing, communicatie en publiciteit 
SKG heeft in 2019 meegewerkt aan diverse lokale evenementen, zoals de Open Havendag Zomerfeesten en 
September Sportmaand. 
Dit jaar was SKG-sponsor van Gorinchemse Geheimen, een theater-tour door Gorinchem waarbij op markante 
plekken de geschiedenis van Gorinchem werd verteld.  
 
Logo 
Het SKG-logo is verouderd, anno 2020 vraagt dit om een frisse vernieuwing. De eerste aanzet voor dit logo is in 2019 
gemaakt. Samen met een extern bureau ontwikkelen we een logo dat onze visie en kernwaarden uitstraalt. In 2020 
wordt het nieuwe logo gepresenteerd.  
 
Website en Twitter 
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 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.  
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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. Van de 10 gezondheidsthema’s van Gezonde Kinderopvang, voert SKG er al 
8 structureel uit, in 2018 waren dat er 7. Dit jaar is het beleid ‘bescherm tegen zonnebrand’ ontwikkeld. Ook is de 
eerste aanzet gemaakt voor ‘ga bewust om met digitale media’. Seksuele ontwikkeling wordt in 2020 verder 
ingezet, hier worden ook trainingen voor gegeven.  

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✔ 

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

Hoofdstuk 6 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. 
 
Alle leveranciers zijn beoordeeld in de leveranciersbeoordeling.  
 
Huisvesting 
In 2019 heeft SKG 3 nieuwe BSO’s geopend: BSO Lingeplein Plus, BSO Sport Typhoon en BSO Sport GJS.  
Peuteropvang Hoog Dalem is samengevoegd met BSO Hoog Dalem, ze maken met elkaar gebruik van dezelfde 
lokalen.  
KDV Villa Hup heeft door middel van maatwerkmeubels de grote hal praktisch kunnen inrichten, waardoor kinderen 
zich geborgen en veilig voelen en beter tot ontwikkeling komen.  
BSO Gildenplein heeft een nieuwe inrichting gekregen waardoor de ruimte het pedagogisch handelen van de 
medewerkers ondersteunt en kinderen beter tot ontwikkeling komen.  
Op KDV de Speeldoos is een nieuwe babygroep ingericht. 
 
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 2019 zijn ruimten en visie vertaald naar een programma van eisen en een ontwerp. In 
2020 wordt via een Europese aanbesteding een aannemer gekozen.  
 
In 2019 is uitvoerig overleg geweest tussen gemeente en LOGOS over de school Retranchement, die verbouwd gaat 
worden waardoor de peuteropvangvoorziening en de BSO een nieuw onderkomen gaan krijgen.  
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ICT 
In 2019 is de verouderde hardware vervangen voor nieuwe apparatuur. Deze apparatuur vormt de basis om future 
proof te blijven. Een gemixte groep van medewerkers heeft 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.  
In het kader van mobiliteit en ‘het nieuwe werken’ zijn diverse managers en pedagogisch specialisten met draagbare 
devices gaan werken. De beeldcoaches hebben speciale laptops gekregen waarmee ze films kunnen bewerken. 
Alle locaties hebben een digitale camera ontvangen.  
 
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.  
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AVG 
In 2019 zijn door SKG twee meldingen gedaan van een datalek gedaan aan de autoriteit persoonsgegevens.  
De eerste betrof een interne mail die ook naar de ouders van die betreffende locatie was verstuurd. 
De tweede melding was een mail aan de ouders van een locatie waarbij de mailadressen in de cc in plaats van in de 
bcc waren gezet. Naar aanleiding van deze twee meldingen hebben wij niets vernomen van het meldloket.  
SKG heeft zelf de betrokkenen geïnformeerd over het datalek. Ook daar is verder geen reactie op geweest. De 
medewerkers zijn er nogmaals op gewezen om conform procedure te handelen.  
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Hoofdstuk 7 Medezeggenschap 
 

1. Ondernemingsraad (OR) 

 
Op 31 december 2019 bestaat de OR uit vier leden.  
De OR is ook dit jaar weer bezig geweest met een groot aantal onderwerpen zoals het binden en boeien beleid, 
Wet arbeid in balans, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid. 
De OR vindt het ook belangrijk om in gesprek te zijn met ondernemingsraden van andere organisaties omdat het 
uitwisselen van kennis tot meer nieuwe inzichten brengt. We hebben een goed contact met de OR van Wasko uit 
Papendrecht. 
 
Dit jaar zijn er contactmomenten geweest met de arbodienst en onze preventiemedewerker Miranda Denekamp. 
Er is instemming verleend voor het wijzigen van bedrijfsarts/arbodienst.   
 
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 september het jaarlijks overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht. 

De OR heeft een aantal trainingen en bijeenkomsten bijgewoond. 
De OR-leden nemen 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: 

• Pedagogisch beleid, GGD-inspecties en klachten.  
 
Daarnaast worden zij betrokken bij overleg en informatie over: 

• 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.  
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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.  
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.  
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Hoofdstuk 8  

Verslag van de Raad van Toezicht (RvT) 
 
Jaarverslag Raad van Toezicht (RvT) over 2019 
De RvT werkt volgens de richtlijnen vanuit de Governance Code Kinderopvang. 
In 2019 had de RvT de volgende speerpunten: 

• Financieel 
Het jaar 2019 is afgesloten met een goed financieel resultaat. 
De directeur-bestuurder heeft de RvT frequent geïnformeerd over de actuele financiële situatie. Op 12 april 
2019 is de jaarrekening over 2018 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. 

• 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 was de externe accountant uitgenodigd om toelichting te geven op de controle van het jaarverslag 
2018. In juni is een informatieve bijeenkomst gehouden met de medewerkers op het servicebureau. 
Daarnaast heeft de RvT in oktober in het bijzijn van de directeur-bestuurder met de ondernemingsraad 
gesproken.  
Er zijn extra vergaderingen geweest in maart met als onderwerp de risico-inventarisatie en in november voor 
bespreking van de begroting 2020. 
Verder heeft een afvaardiging van de RvT samen met de directeur-bestuurder een overleg met de wethouder 
van de gemeente Gorinchem bijgewoond. Ook is er gesproken met een organisatie in de regio om de 
mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. 

• 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 de maand mei hebben alle leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan hun periodieke 
zelfevaluatie. Dit heeft plaats gevonden door middel van het invullen van de digitale vragenlijst ‘Kwaliteit van 
Toezicht’ van het instituut voor Governance & Leiderschap. Ook de directeur-bestuurder heeft hieraan 
deelgenomen. 
 

Samenstelling Raad van Toezicht.  

In 2019 zijn de heren T. den Breejen en D. Barelds beiden afgetreden. De heer den Breejen vanwege het bereiken 
van de maximale zittingstermijn en de heer Barelds vrijwillig. Na een sollicitatieprocedure zijn mevrouw P. 
Noordermeer en mevrouw I.B. Oelen bereid gevonden om toe te treden tot de RvT en zijn per 1 januari 2020 
benoemd. De RvT bestaat nu 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. 
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• P. Noordermeer, lid, hoofdwerkzaamheden: Advocaat, Noordermeer Advocatuur. 

• I.B. Oelen, lid, hoofdwerkzaamheden: Directeur-Bestuurder Stichting Gabriel. Nevenwerkzaamheden: lid RvT 
Viveste. 

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 

 

De RvT wil de heer T. den Breejen bedanken voor zijn bijdrage in de afgelopen 8 jaren, waarvan 4 jaar als lid 
en 4 jaar als voorzitter. De RvT spreekt haar waardering uit richting het personeel en de directeur-bestuurder 
voor de grote inzet en de goede resultaten gerealiseerd in 2019. Wij kijken uit naar het 50-jarige jubileum in 
2020. 

 
M. Koopman, voorzitter Raad van Toezicht SKG 
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Hoofdstuk 9 Vooruitblik 2020  
 

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 kwaltiteitsslag 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 
subsideverordening 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 2019. Bij nader inzien sluit de tariefstijging 
voor het kinderdagverblijf nog onvoldoende aan bij de ontwikkeling van de feitelijke kosten. De feitelijke kosten als 
gevolg van hogere personele kosten zijn hoger dan begroot. Deze kosten worden veroorzaakt door de noodzakelijke 
inzet van een extra leidster op de babygroep. (Maatregel IKK) 
Nieuwe kosten als gevolg van de IKK, zijn in 2020 (door de overheid) niet voorzien. Wel zullen de consequenties van 
het IKK-akkoord en de daarbij behorende kosten voorlopig nog zichtbaar zijn 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. Tevens blijft de inzet van de pedagogische 
coach en de verplichte herhaling van de EHAK (kinder-EHBO) een feit.   
De plafondprijs is door de overheid vastgesteld en voorziet in een tariefstijging van 1,89%. Vanaf augustus 2020 
moeten de VE-locaties een aanbod aanbieden van 16 uur aan peuters vanaf 2½ jaar. In januari 2020 start SKG met 
een pilot om gereed te zijn voor de totale invoering van augustus 2020.   
 

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.  
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Wij zien ook dat medewerkers vaker overstappen naar het onderwijs. Het onderwijs staat steeds meer open voor het 
aantrekken van zowel MBO 3 als MBO 4 medewerkers en onze HBO-ers. Het voordeel om deze medewerkers te 
werven vanuit SKG is dat de medewerkers goed zijn opgeleid door SKG waardoor zij welkom zijn. 
In mei 2020 starten wij om samen met Wasko een eigen BBL-opleiding zij-instromers. 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 kunnen maken. 
Inmiddels is een nieuwe cao gesloten welke past bij een professionele sector.  
 

5. Corona crisis 

  
Sinds begin maart 2020, enkele maanden na afsluiting van het boekjaar 2019 is SKG en 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. 
Sinds 16 maart 2020 hebben wij de meeste van onze locaties gesloten. Wel is de kinderopvang door de overheid 
aangemerkt als een cruciale sector. Voor SKG betekent dit dat wij noodopvang bieden aan kinderen van ouders die 
werkzaam zijn in de zorg en in andere cruciale beroepen of sectoren. Tevens bieden wij daar waar nodig – in 
afstemming met gemeente, jeugdwerk en onderwijsinstellingen – noodopvang aan kinderen uit kwetsbare gezinnen.  
 
De overheid heeft al snel na het uitbreken van de crisis aangegeven dat ouders en kinderopvangorganisaties 
financieel worden gesteund. 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 2020 geen grote financiële impact van deze compensatie voor deze contracten. 
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 2020, zien we dat het aantal opzeggingen 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. 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 2019 (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 
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boodschappen, taxivervoer en extra-uren gemaakt door pedagogische medewerkers. Tevens hebben we het 
schoonmaken van gesloten locaties gereduceerd. De BBL-opleiding is uitgesteld en ook laten we de 
scholingsprogramma’s van de medewerkers – buiten die welke wij digitaal kunnen verzorgen – geen doorgang 
vinden.  
 
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. Voor 2020 worden geen 
belangrijke investeringen verwacht. Op basis van het voorgaande wordt verwacht dat SKG over 2020 een positief 
resultaat realiseert. 
 

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. Deze leidende en 
verbindende rol willen wij graag nog meer zichtbaar maken in het nieuwe jaar waarin SKG haar 50-jarig jubileum viert. 
Samen met al onze kinderen, ouders medewerkers en partners gaan wij dit vieren. Met het positieve resultaat in 2019, 
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.  
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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 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


