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Voorwoord 
 
Samen spelen en zo de wereld om je heen ontdekken en ervaren is enorm belangrijk voor een goede en gezonde 
ontwikkeling van kinderen. Dat noemen wij Samen Kunnen Groeien.  

 “Samen Kunnen Groeien” staat in dit jaarverslag centraal. Het zijn niet alleen de letters van onze organisatie (SKG), 
maar het past ook bij onze Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) en onze manier van werken. Op onze 
peuteropvang, kinderdagverblijven buitenschoolse opvang en gastouders bieden we kinderen een veilige en 
stimulerende plek waar professionele pedagogisch medewerkers hen begeleiden en uitdagen, zodat kinderen zich zo 
goed mogelijk, spelend, kunnen ontwikkelen. In dit jaarverslag doen wij verslag en maakt u kennis met onze 
medewerkers, ouders, kinderen en partners en leest u over bijzondere activiteiten en hoogtepunten van SKG in 2017. 

We hebben volop geïnvesteerd in opleiding van onze medewerkers, in de borging van methodieken en in onze 
samenwerking met partners, zoals scholen, zorginstellingen, muziek-, en sportverenigingen. Want samen bereiken we 
meer!  

Ik wil onze medewerkers bedanken voor hun inzet, onze partners voor de constructieve samenwerking en ouders voor 
het vertrouwen in onze opvang. 

 
 
Elly van de Wetering 
 
Directeur-bestuurder Stichting Kindercentra Gorinchem 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

Jaarverslag 2017 Stichting Kindercentra Gorinchem  4 

Inleiding 
 

 
Stichting Kindercentra Gorinchem -SKG- is een maatschappelijke onderneming waar rendement geen op zichzelf 
staand doel is, 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 2018 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) zijn medio 2015 gesprekken 
gestart over de toekomst - positionering, missie, focus, kernactiviteiten, samenwerkingsverbanden - van de 
organisatie in de komende jaren. Dit heeft geleid tot de formulering van een meerjarenvisie die is neergelegd in het 
meerjarenperspectief 2016 – 2020. 

 

Succes is 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, krijgt daarnaast ook 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 en vaste gezichten 
op de groep hebben. 

Wij werken intensief samen met de gemeente en scholen. Daarin investeren wij en werken wij met elkaar naar een 
langdurige verbinding. Ook werken wij met vaste leveranciers. Wij staan voor wat wij zeggen wie wij zijn en verbinden 
ons op deze wijze met onze partners.  

Onze vestigingen beschikken over een stint (elektronische bakfiets). Het vervoer van onze kinderen met de stints 
heeft een duurzaam karakter. Het is gezond voor de kinderen, omdat zij er op een eenvoudige manier op uit kunnen 
met de medewerkers en het maakt dat SKG minder afhankelijk is van het taxivervoer. 

Het komende jaar starten wij met het verkrijgen van het certificaat van de “Gezonde Kinderopvang”. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Jaarverslag 2017 Stichting Kindercentra Gorinchem  7 

Hoofdstuk 2 Onze producten en diensten 
 
In 2017 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)  

 
2017 geeft een groei weer van alle werksoorten behalve de gastouderopvang. Deze is ten opzichte van 2016 
gehalveerd. Ten opzichte van 2016 is er sprake van een totale omzetgroei van 8,8% 
 

 
 
 
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 VVE-programma voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij 
voldoen hiermee aan de VVE-eisen en kunnen onze locaties als VVE-locaties aanbieden. 
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We zien dat de gemiddelde bezetting is toegenomen van 83,78 in 2016 naar 85,12 in 2017 naar met name de VVE-
locaties in Gorinchem-West waar naar verhouding veel VVE-kinderen zijn geplaatst, laten een duidelijke groei zien. 
Het afgelopen jaar werden met name de VVE-kinderen bereikt (99%). Dit is een gevolg van een goede samenwerking 
tussen het consultatiebureau en SKG en de betaalbare prijzen.  
 
De peuteropvang heeft in 2017 op twee scholen nieuwe locaties geopend. Hoog Dalem en het Peutercollege hebben 
beiden in augustus 2017 de deuren geopend. Daardoor beschikken inmiddels bijna alle scholen in Gorinchem over 
een eigen peuteropvangvoorziening.  
 
 
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.  
 

 
 
Het totale bezetting percentage van kinderdagverblijven is gestegen t.o.v. van 2016.  
 
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.  
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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 knutsel activiteiten.  
 
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 (375) ten opzichte van 2016 (309). Het Lingeplein is 
o.a. van 10 kindplaatsen uitgebreid naar 30 kindplaatsen waardoor het bezettingspercentage weliswaar daalt maar de 
omzet daarentegen stijgt. Daarnaast is met name de effectieve bezetting op Wijdschild afgenomen door het wegvallen 
van de BSO-locatie op de Jenaplanschool. Gelukkig hebben wij een herstart kunnen maken in de school 
“Retranchement” en wij hebben een sport-BSO aan onze voorziening toegevoegd waardoor veel kinderen van de 
Jenaplanschool bij SKG zijn gebleven.  
 
BSO Gildenplein heeft per mei 2017 een derde groep ‘Tijgerbende’ en BSO 
Schuttersplein heeft per mei 2017 een tweede groep geopend.  
De incidentiele opvang met name in de vakantieperioden is in 2017 gedaald t.o.v. 
2016. Dit komt omdat het aantal 52 wekencontracten fors is toegenomen.  
Gelukkig weten steeds meer ouders en kinderen ons te vinden in de 
zomervakantie.  
 
BSO+  
 
In de zomer van 2017 heeft SKG samen met Trivium Lindenhof een BSO+ 
vakantievoorziening aangeboden. De BSO+ is een pilot die vanuit Trivium 
Lindenhof in samenwerking met SKG is opgezet voor opvang van kinderen (met 
een stoornis in het autistisch spectrum). 
Dit initiatief is ontstaan na een noodkreet van een ouder die geen passende plek kon vinden voor haar kinderen in de 
zomervakantie. Zij ontving afwijzingen voor plaatsing van haar kinderen bij reguliere opvang i.v.m. de problematiek 
van de kinderen. 
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In goede samenspraak met Stichting Jeugdteams en de Service Organisatie is besloten om deze pilot op te starten. In 
2018 zal deze pilot zowel in de mei- als in de zomervakantie worden aangeboden.  
 
Gastouderbureau 
 
Het aantal vraagouders is in 2017 afgenomen. Het daadwerkelijk aantal gekoppelde kinderen is echter gelijk 
gebleven. In 2017 waren er 5 gastouders bemiddeld en 9 kinderen gekoppeld.  
De reden van deze daling ligt vooral in het sterk toegenomen aantal gastouderbureaus in Gorinchem.  
Voor SKG is het belangrijk om zelf te beschikken over een gastouderbureau. Bij wachtlijsten in de reguliere opvang, 
maar ook bij specifieke wensen van ouders en kinderen, maakt SKG een passend arrangement.  
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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 wordt.  

 In het verlengde hiervan zijn een aantal wetswijzigingen en cao-regelingen tot stand gekomen die kader- 
gevend zijn voor alle activiteiten in 2018.   

 De belangrijkste hoofdlijn en consequentie van het IKK-akkoord is een investering in de opleiding en 
begeleiding van onze medewerkers. Dat is ook de reden waarom de plafondtarief door de Rijksoverheid weer 
substantieel is verhoogd.  

 

2. Ontwikkelingen 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 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 hebben meer dan 450 kinderen gebruik gemaakt van dit aanbod. Daarnaast zijn door onze 
sportleider diverse clinics georganiseerd voor ruim tachtig kinderen op de sportvelden van Typhoon en GJS.  

 In 2017 hebben wij ons dienstverleningsaanbod voor autistische kinderen uitgebreid. Samen met Trivium 
Lindenhof en het jeugdteam is deze vorm van opvang voor ouders, kinderen en medewerkers als bijzonder 
succesvol ervaren.  

 SKG is een actieve partij in het zorgadviesteam (ZAT) van 0-4 jaar. Mede door het initiatief van SKG is het 
zorgadviesteam uitgebreid met het aantal zorgaanbieders en het onderwijs. Tegelijkertijd is de leeftijd van de 
kinderen die in het ZAT besproken worden uitgebreid naar -6 jaar, waardoor de doorgaande ontwikkeling van 
de kinderen langer wordt gevolgd. 

 In september 2017 is het IKC Merweplein feestelijk geopend in aanwezigheid van diverse genodigden en de 
wethouders.  

 SKG is een partner bij de ontwikkeling van plannen voor IKC’s en alle brede scholen. Tevens is SKG een 
actieve partner bij de ontwikkelingen rondom het stedelijk project “It takes a village to raise a child”.  
 

 In 2018 zal de pilot voor autistische kinderen verder worden uitgebreid naar zowel de mei- als de 
zomervakantie.  

 In 2018 wordt een begin gemaakt met “de Gezonde Kinderopvang” en zullen aan het einde van het jaar 
de eerste certificaten worden uitgereikt.  

 We geven onze visie op samenwerking in 2018 verdere uitwerking en participeren in gemeentelijke 

overleggen en in gesprekken met de wethouder. 

3. Ontwikkelingen bij SKG 

 
        Het afgelopen jaar is er opnieuw intensief samengewerkt met het consultatiebureau van Rivas. Medewerkers van  
        SKG nemen deel aan het spreekuur van het bureau. Op het consultatiebureau wordt in elk spreekuur de   
        meerwaarde van de peuteropvang besproken. Dit heeft er onder andere toe geleid dat 99% van alle VVE   
        kinderen de peuteropvang in Gorinchem bezoekt. Daarnaast zien we een significante vooruitgang in de  
        woordenschatontwikkeling. De score ligt hiermee boven het landelijke gemiddelde.  

 
       Uit de jaarlijkse monitor afgenomen door de CED groep is er duidelijk een groei te zien van het aantal kinderen  
       welke de voorschoolse voorziening bezoekt. Ook is waarneembaar dat er een groei te zien is in de  
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       taalontwikkeling van de kinderen, waaruit geconcludeerd kan worden dat de inspanningen en het aanbod van  
       een VVE-programma hun beoogde effect hebben.  

 
      Op alle locaties van SKG wordt een VVE-programma uitgevoerd. Dat zijn niet alleen de peuteropvang locaties,  
      maar ook de voorschoolse opvang en de kinderdagverblijven. Deze brede aanpak werkt. In het kind dossier wordt  
      de ontwikkeling van elke peuter gevolgd in een “kindvolgsysteem”. De bevindingen worden met de ouders en de  
      school besproken in een gesprek waarbij het dossier wordt doorgenomen.  
 

 
       
      Wij vinden een doorgaande lijn belangrijk. Daarom streven wij ernaar om elk kind via een “warme overdracht” – 
      via een persoonlijk en op een dossier gebaseerd gesprek en niet via schriftelijke uitwisseling van stukken- over te  
      dragen naar het basisonderwijs. Deze doorgaande lijn heeft betrekking op het afstemmen van het pedagogisch  
      klimaat en de zorg rondom kinderen. Bij deze overdracht willen wij zowel de ouders, de leerkracht en de  
      pedagogisch medewerker betrekken. 

 
      Alle kinderdagverblijf- en peuteropvangmedewerkers hebben naast een 3F niveau voor taal, een TINK (Taal – 
      Interactievaardigheden Kinderopvang) certificaat. TINK is een landelijk programma, gericht op het verbeteren van  
      interactiemogelijkheden van medewerkers. Nieuwe medewerkers worden direct aangemeld voor een 3F niveau  
      taal en worden tevens uitgenodigd voor een Tink training.  

 
      De medewerkers van de buitenschoolse opvang hebben ook in 2017 weer een aantrekkelijk  
      activiteitenprogramma georganiseerd. Niet alleen in de reguliere schoolweken, maar zeker ook in de  
      vakantieperiode, is er een mooi aanbod gerealiseerd. Voor de 8+ kinderen was er extra aandacht. Het beter  
      bekend maken van de BSO-vakantieprogramma’s trekt ook andere kinderen uit Gorinchem aan die normaal  
      gesproken geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang.  

 
Het vakantieprogramma van 2017 “happy in je hangmat” heeft voor ouders en kinderen een beoordeling mogen 
ontvangen van respectievelijk een 8 en een 8,7. In de zomervakantie heeft SKG met drie eigen hutten 
deelgenomen aan het timmerdorp in Gorinchem.         
 
In 2017 heeft SKG samen met gemeente en scholen de pilot “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 op 8 scholen aangeboden.  
 
Sporten en bewegen vinden wij heel belangrijk. In 2017 is de eerste sportbso 
gestart als een pilot bij de voetbalvereniging van GJS.  
 
Deze pilot zal in 2018 worden gecontinueerd, zodat kinderen op drie dagen 
gebruik kunnen maken van de velden van GJS onder begeleiding van een (halo) sportmedewerker. SKG heeft de 
Samen Kunnen Groeien Award ontwikkeld in het kader van Maatschappelijke betrokkenheid. Deze Award zal 
uitgereikt worden tijdens het sportgala 2018. 
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Hoofdstuk 4 Onze medewerkers en organisatie 
 

 
 

 
Aantal medewerkers:  
Op 31 december 2017 werkten er 123 medewerkers bij SKG wat gelijk staat aan 72,5 fte. In 2017 zijn er 20 
medewerkers uitgestroomd en 24 ingestroomd. Van de 24 ingestroomde medewerkers zijn er 8 ook weer 
uitgestroomd (waaronder 5 vakantiekrachten).  
  
 Van “Start bekwaam naar Vakbekwaam” 
SKG investeert meer dan 3% van haar omzet in opleidingen van haar medewerkers. Dit is een hogere bijdrage dan 
enkele jaren geleden en hiermee zitten we in de top van Nederland. 
 
Naast de jaarlijkse verplichte trainingen als EHAK (EHBO voor kinderen) 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 taal is door alle (vaste) medewerkers behaald. 
 Tink (Taal interactievaardigheden in de kinderopvang) certificaat. Alle kinderdagverblijf- en 

peuteropvangmedewerkers hebben dit behaald. 
 Meldcode kindermishandeling. Alle medewerkers hebben in 2016 hieraan deelgenomen en een certificaat 

behaald. Tevens zijn er aandachtfunctionarissen opgeleid.  
 Deelname aan Permanente Educatie Professionals Kinderopvang (PEPP). 
 Leren observeren van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. 
 Inspiratie workshops op alle werksoorten.  
 Interne opleiding tot pedagogisch specialist. Er zijn 10 deelnemers in 2016 gestart, die in 2017 deze opleiding 

hebben afgerond. 
 Opleiding tot beeldcoaching.   
 Communicatietrainingen in het kader van het project “Samen Kunnen Groeien”.  
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Kennis over het vak van pedagogisch professional is de 
afgelopen jaren sterk gewijzigd. Mede omdat de kennis en 
inzicht over de wijze waarop een kind zich ontwikkelt, is 
gegroeid, maar ook door de rol welke de professional daarin 
speelt. Om die reden hebben de functioneringsgesprekken 
op een andere wijze plaatsgevonden. Daardoor is meer 
inzichtelijk voor de medewerker waar ontwikkelmogelijkheden 
zijn en benut zouden moeten worden voor een beter 
functioneren. 
 
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.  
 

Opleidingsplaats 
Op alle locaties van SKG kunnen stagiaires opgeleid worden. SKG zorgt voor een goede leeromgeving, zodat 
stagiaires op de juiste wijze praktijkervaring op kunnen doen.  
 
Het afgelopen jaar hebben meerdere stagiaires hun opleiding succesvol afgerond, waarvan wij er een aantal een 
contract konden aanbieden. Gemiddeld 25 stagiair(e)s zijn actief geweest binnen SKG in 2017. 
 
Ziekte en verzuim 
Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in 2017 van SKG is 4,9% (exclusief zwangerschap) t.o.v. 3,6% in 2016. Dit 
betekent een stijging van 1,3% t.o.v. 2016. Het hogere ziekteverzuim van het afgelopen jaar is mede veroorzaakt door 
langdurig – niet werk gerelateerd – verzuim.  
Er is opnieuw geïnvesteerd in verzuimpreventie, scholing en begeleiding van de leidinggevenden en er is een goede 
afstemming met de Arboarts.  
 
De verzuimfrequentie (meldingsfrequentie) is dit jaar gestegen naar 1,3%, in 2016 was dit 1,2%. Met name het 
verzuimfrequentie cijfer geeft een indicatie van het kortdurend verzuim. SKG scoort daarin nog steeds onder het 
landelijk gemiddelde.  
SKG heeft voor haar vaste medewerkers de mogelijkheid van collectieve zorgverzekeringen bij Zilveren Kruis en VGZ 
wederom met een jaar verlengd. 
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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 het ‘Convenant kwaliteit kinderopvang’ dat door de 
brancheorganisatie en BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) is 
opgesteld en 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 2017 heeft de GGD 20 locaties bezocht, waarvan 2 kinderdagverblijven,  
6 buitenschoolse opvanglocaties, 10 peuteropvang locaties, 1 voorschoolse 
opvanglocatie en het gastouderbureau. 
 
Medewerkertevredenheidsonderzoek 
In het voorjaar van 2017 heeft de OR een uitgebreid onderzoek uitgevoerd met als 
onderwerp “werkdruk”. De uitslag is besproken met de OR en de medewerkers. 
Daarna zijn er gezamenlijk actiepunten benoemd waaronder het bespreekbaar maken 
van de taakuren, een werkbare procedure ontwikkelen voor de invallers, positieve 
feedback geven (complimenten maken) en medewerkers een keuzevrijheid geven bij 
het volgen van een training.  
 
De ingezette acties zijn daarna uitgezet in een medewerkers tevredenheidsonderzoek aan het personeel.  
De medewerkers beoordelen de ingezette acties met een 7,3 en geven aan dat de organisatie op de goede weg is, 
maar dat ten aanzien van de taakuren er nog meer duidelijkheid moet komen. Voor 2018 is dit punt geagendeerd en 
zal er een vervolg aan worden gegeven.  
 
Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) 
Er zijn twee verschillende risico-inventarisaties die uitgevoerd worden, één gericht op veiligheid en één gericht op 
gezondheid. De RIE-veiligheid wordt uitgevoerd door een stafmedewerker van het Servicebureau. De RIE-gezondheid 
wordt uitgevoerd door de bedrijfshulpverlener op de locatie. 
 
In 2017 zijn op alle locaties de RIE-veiligheid en -gezondheid uitgevoerd en als positief beoordeeld. Daarmee voldoen 
wij aan onze wettelijke verplichting en aan ons eigen kwaliteitssysteem.  
  
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. Ook actuele onderwerpen worden altijd meegenomen tijdens 
deze audits.  
 
In 2017 werden er volgens planning negen 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. 

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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Naast de interne audits is SKG in 2016 begonnen met collegiale (en wederzijdse) visitatie met kinderopvang WASKO 
in Papendrecht. Deze collegiale visitatie wordt in 2018 uitgebreid over meerdere disciplines. 
 
Registratie klachten, complimenten en verbetervoorstellen 2017 
Totaal zijn er 14 meldingen binnengekomen bij het Servicebureau. Er zijn geen klachten bij de geschillencommissie 
kinderopvang ingediend. Er zijn 13 klantklachten binnengekomen en 1 verbetervoorstel.  
Verdeling klachten/ complimenten/ verbetervoorstellen per werkvorm:  

 Peuteropvang:   2 
 Kinderdagverblijf:  2 
 Buitenschoolse opvang: 8 
 Servicebureau:   2 

 
De meeste klachten gaan over:  

 Organisatie op de locatie; denk aan ontevredenheid over de gang van zaken op de groep, hygiëne, 
activiteitenaanbod 

 Communicatie van medewerkers naar ouders,  
 Administratieve afhandeling. 

 
Alle klachten worden besproken met bureaumedewerkers, teams en leidinggevende en zorgen voor een permanente 
verbetering op locatie. De klachten zijn naar tevredenheid opgelost.  
 
Incidenten, ongevallen, bijna-ongevallen en calamiteiten 
In 2017 zijn er in totaal negen meldingen binnengekomen bij de stafmedewerker kwaliteit, vanuit de locaties van SKG. 
Hiervan zijn twee meldingen van een calamiteit, een melding van een ongeval met een stagiaire. Twee meldingen van 
incidenten op de BSO. De overige vier meldingen zijn van ongevallen met kinderen (uiteenlopend van blauwe plekken 
tot lichte kneuzingen).  
 
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.
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Elk kwartaal wordt er een analyse gemaakt door de stafmedewerker kwaliteit over de ingevulde  
onderzoeken. Deze analyse wordt gestuurd naar de locatiemanagers en de directeur/bestuurder en het wordt 
besproken in het managementteam. SKG komt uit op een gemiddelde van 7,7, waarbij de hoogste score, een 4,1, 
werd behaald door de inzet van de medewerkers (op een schaal van1 tot 5) en de laagste score 3,7 werd behaald 
voor communicatie. Het blijft een grote uitdaging om de score te verhogen naar een 8, het doel van SKG. SKG scoort 
een ruime voldoende en dat is 0,2% boven het landelijke gemiddelde. De vakantie BSO heeft daarentegen een 8 bij 
de ouders behaald en de kinderen gaven een 8,7. Een topresultaat.  
 
Enkele quotes van ouders: 
 

 “Enthousiaste en betrokken leidsters die het afwisselend en leuk voor de kids maken”. 
 “Volop aanbod activiteiten uitgevoerd door een enthousiast team aan medewerkers”. 
 “Een speelrijke omgeving met een aantal enthousiaste medewerkers die goed zorg dragen voor je kind”. 
 “Een opvang waar ieder kind de aandacht krijgt die het nodig heeft, waarbij men luistert naar op- of 

aanmerkingen en er ook iets mee doet als dat kan/ nodig is”. 
 “Fijne kennismaking met de omgeving van de toekomstige school, waar de leidsters gericht zijn op het 

vertrouwd maken met rituelen en activiteiten die aansluiten op de thema's van het onderwijs “. 
 
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 heeft er 11 keer een exitgesprek plaatsgevonden.  
De gesprekken geven een positief beeld van de organisatie.  
 
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 2017 meegewerkt aan diverse lokale evenementen. Dit past binnen onze visie en levert een 
maatschappelijke bijdrage aan de stad. Daarnaast geeft het de mogelijkheid ons te profileren en onze 
naamsbekendheid te vergroten. We zien wel, dat deze bijdrage een grote aanslag betekent in de beschikbare tijd van 
onze medewerkers. De activiteiten vinden namelijk allemaal na werktijd en in het weekend plaats.  
Om die reden hebben wij besloten om niet meer aan alle activiteiten deel te nemen, maar ons vooral te focussen op 
de grote evenementen van Gorinchem waaronder de Open Havendag en de Zomerfeesten.  
 
Website en Twitter 
De website wordt steeds aangevuld met de laatste ontwikkelingen. Sinds 2016 hebben we ook een Twitteraccount. Dit 
account is gekoppeld aan onze website waardoor nieuws ook op onze site sneller inzichtelijk is. Wij zijn ook gestart 
met een Facebook-profiel voor de Carrousel.  
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Hoofdstuk 6 Facilitair, Huisvesting en ICT 
 
Facilitair 
In alle kinderdagverblijven 0-4 hebben metingen plaatsgevonden i.v.m. nieuwe eisen rondom de toevoer van schone 
lucht. Hier zijn geen overschrijdingen aangetroffen, waardoor wij voldoen aan de wettelijk gestelde norm.  
Alle buitenterreinen zijn regulier gecontroleerd en zijn indien nodig aangepast. Zo ook de binnenspeeltoestellen.  
Alle werkzaamheden zijn conform Meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd(MJOP). 
 
Op het kinderdagverblijf de Speeldoos heeft groot onderhoud plaatsgevonden. Het totale binnenschilderwerk, de 
vloeren en het sanitair zijn vervangen, waardoor het verblijf weer een nieuwe en frisse uitstraling heeft gekregen.  
 
Huisvesting 
In 2017 heeft SKG 2 nieuwe peuteropvang locaties, POV Hoog Dalem en POV Peutercollege, geopend. Beiden zijn 
onderdeel van Logos. Daarnaast heeft een verhuizing plaatsgevonden van de BSO op de Jenaplanschool naar een 
andere school van Logos Retranchement. 
Het servicebureau is verhuisd van de binnenstad naar het industrieterrein op Papland. Alle verhuizingen en 
aanpassingen zijn uit eigen middelen gefinancierd, waardoor het budget huisvesting een overschrijding laat zien.  
 
Gorinchem voorziet in een vierde Brede School. SKG is hierin partner voor zowel Logos als OVO als het gaat om de 
voorziening kinderopvang.  
In 2018 wordt ook de school Retranchement verbouwd waardoor de peuteropvangvoorziening en de BSO een nieuw 
onderkomen gaan krijgen.  
SKG voert gesprekken met de gemeente en voetbalvereniging GJS voor het vestigen van een permanente Sport 
BSO-voorziening.  
 
ICT 
Al onze werkzaamheden vinden in de Cloud plaats, vanuit een beveiligde omgeving. De softwarepakketten die SKG 
gebruikt, worden online op abonnementsbasis aangeboden waardoor wij steeds beschikken over de laatste updates 
en kennis van het systeem.  
SKG is gestart om de organisatie gereed te maken voor de nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens (AVG) 
en in mei 2018 zullen wij gereed zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Jaarverslag 2017 Stichting Kindercentra Gorinchem  19 

Hoofdstuk 7 Medezeggenschap 
 

1. Ondernemingsraad (OR) 

 
Op 31 december 2017 bestaat de OR uit vier leden. Het afgelopen jaar heeft de OR een enquête uitgezet met het 
onderwerp werkdruk. Naar aanleiding hiervan heeft de OR een initiatiefvoorstel ingediend over het onderwerp 
werkdruk en overzicht. 
 
Naar aanleiding van de nieuwe Arbowet zijn er meer contactmomenten geweest met de arbodienst en 
preventiemedewerker. 
 
De OR heeft advies gegeven over de uitbreiding van locaties en de overname van peuteropvang Spijkerhoek te Spijk. 
Dit wordt in 2018 gerealiseerd. Daarnaast heeft zij instemming gegeven op aanpassing van de functieomschrijving 
pedagogisch specialist. 
 
De volgende documenten zijn besproken en zo nodig aangevuld en aangepast in overleg met de OR: 

 Financiële maandrapportages, 
 Meerjarenperspectief, 
 Ziekteverzuim, 
 Ontwikkelingen binnen SKG en werkdruk. 

 
Ook heeft de OR overleg gehad met de Raad van Toezicht en heeft de OR een aantal trainingen en bijeenkomsten 
bijgewoond. 
 

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 gebeurd 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.  

 
 

 

                                                                Modderdag 2017 Bron: SKG 
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Hoofdstuk 8 Raad van Toezicht (RvT) 
 
Leden op 31 december 2017: 

- De heer T. den Breejen, voorzitter; 

- De heer M. Koopman, vicevoorzitter; 

- De heer T. van Huut; 

- De heer D. Barelds. 
 
Jaarverslag Raad van Toezicht (RvT) over 2017 
In 2017 heeft de RvT zich beziggehouden met de volgende speerpunten: 

 Financieel beleid 
De financiële positie van SKG is in het afgelopen jaren sterk verbeterd. Hierdoor kon ook het jaar 2017 met 
een positief saldo afgesloten worden. 
De directeur-bestuurder heeft de RvT frequent geïnformeerd over de actuele financiële situatie. 
In april 2017 is de jaarrekening over 2016 door de RvT goedgekeurd. 

 Strategisch beleid 
Het afgelopen jaar is er op één van de locaties een Integraal Kind Centrum (IKC) geopend. 
In het kader van een oriëntatie op de toekomst van SKG heeft de RvT in juni een bezoek gebracht aan het 
Junior College, een school voor leerlingen van 4 tot 10 jaar met een op het kind toegesneden pedagogische 
setting en een daarbij passende didactische aanpak. 
Met de RvT van een Gorinchemse onderwijsorganisatie is overleg geweest om visies en toekomstige 
ontwikkelingen met elkaar te delen. 
Er zijn contacten gelegd met een kinderopvangorganisatie om te kijken wat van elkaar geleerd kan worden, 
onder het motto “gluren bij de buren”. 
Samen met de directeur-bestuurder heeft de RvT een inventarisatie gemaakt van mogelijke risicofactoren 
voor SKG. 

 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 renumeratiecommissie. Het functioneren van de directeur-
bestuurder hebben zij geëvalueerd. Ook hebben zij m.b.t. de bezoldiging van de directeur-bestuurder 
en de honorering van de RvT een voorstel voor de RvT geformuleerd. 

 Vergaderfrequentie en bespreekpunten 
De RvT heeft vijf keer regulier vergaderd. Bij alle vergaderingen was de directeur-bestuurder aanwezig. 
Daarnaast heeft de RvT in september in bijzijn van de directeur-bestuurder met de ondernemingsraad 
gesproken.  
Ook heeft de RvT en de directeur-bestuurder in het voorjaar met de externe accountant gesproken. 
In juni heeft de RvT met de directeur-bestuurder door middel van een matrixoefening nagedacht over de te 
verwachten risico’s en de mogelijke consequenties daarvan voor de SKG. 

 Zelfevaluatie 
Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats.  
 
 

Samenstelling Raad van Toezicht 

 T. den Breejen, voorzitter, hoofdwerkzaamheden locatiedirecteur MBO Gorinchem en directeur School & 
Bedrijf, een samenwerkingsverband tussen overheid, ondernemers en onderwijs in de Alblasserwaard – 
Vijfheerenlanden. Lid van de adviesraad van de Gorcumse uitdaging. 

 M. Koopman, vicevoorzitter, hoofdwerkzaamheden Area Controller Van Oord Dredging and Marine 
Contractors BV. 
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 D. Barelds, lid, hoofdwerkzaamheden inkoopadvies werkzaamheden bij grote financiële instelling, voorzitter 
Raad van Toezicht SKV, dagelijks bestuur VVD, bestuurslid ondernemersvereniging Vianen.  

 T. van Huut, lid, hoofdwerkzaamheden: AHUVA-advies; nevenwerkzaamheden (toezicht): lid RvT Stichting 
Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, lid RvT Schoonhovens college; lid RvT Gezondheidscentrum 
Goverwelle. 

  

Rooster van aftreden Raad van Toezicht 

Naam lid Raad van 

Toezicht (functie) 

Datum van benoeming Jaar van 

herbenoeming 

Einde 

benoeming 

 T. den Breejen 

(voorzitter) 

23 januari 2012 januari 2016 januari 2020 

M. Koopman (lid en 

vicevoorzitter) 

26 november 2012 november 2016 november 2020 

T. van Huut (lid) 15 juni 2015 juni 2019 juni 2023 

D. Barelds (lid) 15 juni 2015 juni 2019 juni 2023 

 

De RvT spreekt haar waardering uit richting het personeel en de directeur-bestuurder voor de constructieve 
en transparante wijze waarop gewerkt wordt aan een constante kwaliteitsslag, waarbij scholing, evaluatie en 
kritische (zelf)reflectie centraal staan. Dit kan alleen in een organisatie waar openheid, respect en veiligheid 
gevoelde kernwaarden zijn.  

SKG is een unieke voorziening voor Gorinchem met een eigen karakter die gericht is op ontwikkeling, 
beschikbaarheid en toegankelijkheid.  

Het adagium Samen Kunnen Groeien wordt door de Stichting Kindercentra Gorinchem volledig waargemaakt. 
 

T. den Breejen, voorzitter Raad van Toezicht SKG 
Leden op 31 december 2017: 

- Ton den Breejen, voorzitter; 

- Riens Koopman, vicevoorzitter; 

- Ton van Huut; 

- Dick Barelds. 
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Hoofdstuk 9 Vooruitblik 2018  
 

1.  Operationele activiteiten 

 
De controlling functie heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld waardoor er betrouwbare informatie beschikbaar 
is voor de organisatie. De managers van de locaties zijn hierin meegenomen en zijn daardoor beter in staat om de 
financiële verantwoordelijkheid te nemen voor hun locaties. Dit geeft een positief effect op de financiële situatie van 
SKG.  
 

2. Subsidie 

 
Voor SKG is het aandeel van de subsidie in de totale omzet ca. 20%. Het 
blijft strategisch van belang om de ontwikkelingen goed te volgen en hierop 
te blijven anticiperen. Voor het komende jaar is er dekking binnen de 
gemeente gevonden om de aangekondigde bezuinigingen voor het 
Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) budget op te vangen. Het komende 
jaar zullen wij samen met de gemeente de consequenties van het nieuwe 
regeerakkoord bezien. Op dit moment zijn er geluiden dat de middelen de 
komende jaren worden uitgebreid aangezien het aantal verplichte uren voor 
de peuteropvang uitgebreid kunnen worden naar 16 uur.  

 
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 
zullen het gesprek met de gemeente Gorinchem dan ook graag aangaan 
over dit item.  

 

 

3. Huurverplichtingen 

 
SKG huurt diverse panden van de scholen en van de gemeente. De gemeente heeft onlangs bepaald dat SKG binnen 
Gorinchem een belangrijke bijdrage levert aan de verbreding van zowel de Brede School als de IKC. Door opvang te 
realiseren en de samenwerking met andere partners zoals het onderwijs te zoeken, dragen we volgens de gemeente 
bij aan de invulling hiervan. Zo is er al een activiteitencarrousel ontwikkeld wat zorgt voor talentontwikkeling.  
Deze activiteiten zijn voor kinderen van SKG, maar ook voor kinderen die geen opvang genieten. Om die reden wordt 
SKG tegemoet gekomen in het doorberekenen van een niet commercieel tarief. Aan de andere kant betaalt SKG wel 
mee om het voorzieningenniveau in Gorinchem in stand te houden. 
 
Het bedrag dat de gemeente ontvangt vanuit SKG wordt gereserveerd om de doorontwikkeling, die gekoppeld is aan 
de evaluatie Buurthuisfunctie Brede Scholen, vorm te geven. Dit budget stelt de gemeente in staat om verbindingen te 
leggen tussen de brede school en de wijk. 
Voor SKG betekent dit meerkosten in de huur die vervolgens weer teruggelegd moeten worden in de tariefstelling 
naar onze klanten. Daarnaast biedt dit geen enkele garantie om daadwerkelijk gebruik te kunnen blijven maken van 
de (school) lokalen, aangezien SKG geen onderdeel vormt van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).  
De beschikbare lokalen hebben namelijk een onderwijsbestemming waardoor met name de peuteropvang een 
kwetsbare positie heeft, omdat deze lokalen indien het onderwijs deze nodig heeft onttrokken kunnen worden. De 
investering die SKG doet om deze ruimten beschikbaar te maken voor de opvang zijn echter wel voor rekening van 
SKG. Gelukkig is het onderwijs gebaat bij de peuteropvang in de school waardoor het onderwijs graag meedenkt in 
een oplossing voor SKG. Voor het komende jaar voorziet SKG problemen in de Lingewijk en bij de Graaf Reinald 
school.  
Daarnaast moet er nog budget voor SKG gevonden worden voor de bouw van de Brede School Hoog Dalem en 
Retranchement.  
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4. Wet- en regelgeving 

 
Het nieuwe toezicht (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) 
Met ingang van 2018 is het nieuwe toezicht van kracht zijn. Dit betekent een andere kind-leidster ratio als het gaat om 
babyopvang en het aantal vaste gezichten op de groep. Het aantal kleine contracten neemt daarmee af en geeft 
spanning op de werkvloer omdat veel medewerkers liever niet meer uren willen werken, aangezien velen zorg en 
werk (moeten) combineren.  
 
Politieke ontwikkelingen 
De maximale uurtarieven in 2018 waarvoor ouders vergoeding mogen ontvangen, het zogenaamde ‘plafondtarief’, zijn 
fors gestegen als gevolg van de maatregelen rondom IKK. SKG heeft haar tarieven daarop aangepast. Tegelijkertijd 
zijn de tabellen en dus de toelagen voor de ouders ook gestegen waardoor de netto tarieven niet omhoog zijn gegaan.  
 
AVG 
Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De 
AVG is onder andere in het leven geroepen om in de hele Europese Unie de regels omtrent gegevensverwerking en 
privacy te stroomlijnen. De AVG zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. 
 
In verband met de AVG worden onze bedrijfsvoeringsprocessen op een dusdanige manier vorm geven of aangepast 
dat er in lijn met de AVG gehandeld wordt. De toezichthoudende organisatie, de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP), krijgt een uitbreiding van haar boetebevoegdheid. Straks kan een boete van maximaal 
20.000.000 euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet worden opgelegd. 
Over de concrete invulling van veel bepalingen uit de AVG bestaan nog onduidelijkheden. Er komt een Nederlandse 
Uitvoeringswet waarin een nadere uitwerking wordt gegeven aan enkele regels uit de AVG. Ook worden er samen 
met andere Europese privacy toezichthouders ‘guidelines’ ontwikkeld die bepaalde onderdelen van de AVG zullen 
verduidelijken. 
 
SKG maakt bij de implementatie gebruik van de brancheorganisatie kinderopvang. Door de BK is een stappenplan 
ontwikkeld en wordt ondersteuning geboden bij implementatie.  

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. Gezien de langzaam 
verbeterende economische marktomstandigheden en een positief resultaat in 2017, zien wij de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. Wij gaan door op de ingeslagen weg 
onder het motto ‘Samen Kunnen Groeien’, waarbij wij 
blijven investeren in de kwaliteit van onze diensten en van 
de mensen die deze diensten verzorgen.  
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Lijst met afkortingen 
 

˗ AVG  Algemene verordening gegevensbescherming 
˗ BHV Bedrijfshulpverlening  
˗ BK Brancheorganisatie Kinderopvang 
˗ BoinK Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang 
˗ BSO Buitenschoolse opvang 
˗ CED Centrum Educatieve Dienstverlening 
˗ CNV Christelijk Nationaal Vakverbond 
˗ EHAK Eerste hulp aan kinderen 
˗ 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 
˗ VVE Voor- en Vroegschoolse educatie 
˗ VWS Volksgezondheid, welzijn en sport 
˗ WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens 
˗ ZAT Zorgadviesteam 

 
 
 
 
 

 
 

 


