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Voorwoord 
 
Wij hebben een droom... Samen Kunnen Groeien. 
 
Wij hebben onze droom vertaalt naar een visie.  
 
“Voor alle kinderen in Gorinchem, ontwikkelen wij - vanuit onze expertise en samen met onze 
maatschappelijke partners - een passend aanbod om elk kind te laten groeien”. 
 
Onze visie heeft sterke waarden die het fundament vormen voor onze verdere ontwikkeling:  
 

Puur, Nieuwsgierig, Ondernemend, Plezier. 
 
Op dit fundament hebben we het afgelopen jaar een ‘gezond huis’ gebouwd. 
 
Het komende jaar bouwen wij verder met diverse projecten gericht op de ontwikkeling van de kinderen die 
aan ons zijn toevertrouwd, van de relatie met hun ouders en natuurlijk de persoonlijke en professionele 
groei van onze medewerkers. 
 
Dit is essentieel voor het realiseren van onze droom: Samen Kunnen Groeien.  
 
 
Ik wil iedereen die in 2016 heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van SKG daarvoor hartelijk danken. 
 
 
 
Elly van de Wetering 
 
Directeur- Bestuurder Stichting Kindercentra Gorinchem 
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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.  
 
Het geld dat wij verdienen, investeren wij in het verder verhogen van de kwaliteit – bijvoorbeeld door 
continue scholing van medewerkers – in innovatie en in projecten samen met de Gorinchemse 
gemeenschap. Zo hebben we het initiatief genomen tot ‘De Carrousel’, een gemeenschappelijk 
activiteitenaanbod van scholen, gemeente en SKG. We werken samen met andere instellingen aan 
‘passende opvang’ voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben. We hebben kinderen uit de 
noodopvang, peuteropvang aangeboden en we zijn heel actief om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
Integrale Kindcentra (IKC) in Gorinchem.  
 
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.  
 
Na een aantal jaren van krimpende vraag naar kinderopvang zijn we verheugd dat we nu kunnen spreken 
van een licht herstel.  
 
Dit herstel is mede mogelijk door de verhoging van de toeslag voor ouders, waardoor de kinderopvang 
goedkoper is geworden voor hen. Dit werkt drempelverlagend. Daarnaast neemt de werkloosheid af 
waardoor de vraag naar kinderopvang stijgt.  
 
In dit jaarverslag doen we verslag van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar. We staan stil 
bij het verleden en blikken op sommige punten vooruit naar de toekomst.  
 
In hoofdstuk 1 beschrijven we onze missie en visie 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 2017 in hoofdstuk 9.  
 
Wij hebben gekozen om u met een inhoudelijk verslag te informeren over onze organisatie en haar 
activiteiten. Wanneer u belangstelling heeft om ook te financiële cijfers in te zien dan kunt u deze opvragen 
bij de directeur van SKG. 
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Hoofdstuk 1 Onze missie en visie 
 

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. 

 

Als basis voor de verdere uitwerking van onze Meerjarenvisie zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het 

beleid in de komende jaren benoemd. 

 

Wij zijn van mening dat lange termijn succes alleen te realiseren is 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.  
 
en  
 

2. Optimalisering van de bestaande dienstverlening, kostenstructuur en organisatie.  
 

Tot nu hanteerde SKG het principe dat alles wat SKG doet geheel ‘autonoom’ is. Tijdens de 

strategiesessies is overeengekomen dat dit principe in voorkomende gevallen los gelaten kan worden, 

maar steeds als dit dienstbaar is aan de ontwikkeling van de kinderen.  

 

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 cultuur. 

 
Het oude motto ‘Spelend Kunnen Groeien’, hebben we daarom veranderd naar: 

 
 

Samen Kunnen Groeien 
 

 
Hiermee willen we accentueren dat we ons als samenwerkingspartner in de regio Gorinchem positioneren 

en samen met partners ons verder willen ontwikkelen. 
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Ook in het herformuleren van onze ‘missie statement’ komt de heroriëntatie naar samenwerking, verbinding 

zoeken, draagvlak verbreden, nadrukkelijk tot uiting.  

 

 
Missie SKG  

 
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’. 
 

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. 
 

 
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.  

 

Wij realiseren samenwerkingsverbanden waarvan alle betrokken partijen profijt hebben.  

 
Daarnaast spelen wij in op ontwikkelingen in de branche door actief bij te dragen aan maatschappelijke 

discussies.  

 

Wij zien de organisatie als een levend geheel die zich voortdurend blijft ontwikkelen, inspelend op de 

veranderingen in de relevante omgeving.  

 

Dit meerjarenperspectief moet dan ook als een startpunt voor verdere interactie, dialoog, groei en 

ontwikkeling worden gezien. 
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Hoofdstuk 2 Onze producten en diensten 
 
In 2016 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) 

 
In onderstaande grafiek zijn de aantallen 
kindplaatsen (onze capaciteit om kinderen 
op te vangen) weergegeven.  
 
Ondanks een afname van het aantal 
kindplaatsen is er sprake van een 
omzetgroei. Dit betekent dat we als SKG in 
haar totaliteit, betere bezettingsresultaten 
hebben gerealiseerd.  
 
De omzetgroei -bijna 6% meer dan in 2015- wordt veroorzaakt doordat er meer gebruik is gemaakt van 
incidentiele opvang en dat er extra dagen -met name in de vakantie- in de buitenschoolse opvang (BSO) 
zijn ingekocht. Het aantal vaste contracten in de BSO is afgenomen. Daarnaast zien we dat de grootte van 
de contracten stijgt.  
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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. 
 

 
 
We zien dat de gemiddelde bezetting ten opzichte van 2015 is toegenomen. Ons streven is om het 
komende jaar deze bezetting verder te laten groeien tot meer dan 85%. 

 

 
Kinderdagverblijf 
De kinderdagverblijven van SKG bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, op alle werkdagen van de 
week van 7.30 uur tot 18.00 uur.  
 

Flexibilisering in de dagopvang is belangrijk 
voor de ouders en om die reden zijn de haal- en 
brengmomenten verruimd. Bij SKG kunnen 
kinderen, wanneer de vraag zich aandient, 
gebruik maken van een verlengde opvang van 
07.00 uur tot 18.30 uur.  
 
Ook in de kinderdagverblijven is het 
bezettingspercentage verder gestegen. Er wordt 
naar gestreefd dit verder te optimaliseren. Wij 
zijn blij dat er weer groei zit in de kinderopvang 
en we verwachten dat deze trend zich zal 
doorzetten. 
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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 als SKG 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 lekker 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 op kinderen gerichte activiteiten. 
 

Plezierig is dat de in 2015 nieuw 
gestarte BSO aan het Lingeplein 
een sterke groei laat zien. We 
zien dat het aantal kinderen in 
de reguliere BSO iets is 
afgenomen (een na-ijlend effect 
van de lagere aantallen in de 
kinderopvang in voorgaande 
jaren). We verwachten dat dit de 
komende jaren, met de groei 
van de kinderdagverblijven in de 
laatste twee jaar, weer een 
positief effect op het aantal 
kinderen in de BSO gaat 
hebben. Heel belangrijk is dat 
de incidentele vakantie-opvang 
sterk is toegenomen.  
 
 
 
Gastouderbureau 
In 2016 heeft het SKG-gastouderbureau 10 gastouders bemiddeld. Uitgaande van een gemiddelde van 3 
kinderen per gastouder, is dat een capaciteit van 30 kinderen.  
Op 31 december waren er daadwerkelijke 9 kinderen gekoppeld aan 6 gastouders.  
 
In tegenstelling tot de groei van de opvang gaf de gastouderopvang een duidelijke daling te zien.  
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, kan SKG op maat een arrangement 
maken.   
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Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen in de Kinderopvang 
 

1. Landelijke ontwikkelingen 
Op landelijk niveau wordt er gewerkt aan een nieuwe financieringswijze voor de kinderopvang. Hierbij 
worden middelen vanuit de Belastingdienst rechtstreeks naar de opvang gesluisd (en niet meer via de 
ouders). SKG heeft hier al ervaring mee op basis van een convenant met de Belastingdienst. 
 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuw kwaliteitskader voor toezicht en 
inspectie ontwikkeld en heeft ook de wetgeving voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 
geharmoniseerd. SKG voldoet aan het nieuwe kwaliteitskader. De veranderde eisen met betrekking tot 
kind/leidster-ratio in baby-groepen -effectief per 1 januari 2018- vragen wel nadere stappen die een 
kostenverhogend effect zullen hebben. SKG heeft al in 2015 de stappen gezet die nodig waren om aan de 
nieuwe harmonisatie-eisen te voldoen. Al onze peuterspeelzalen voldoen aan de Wet Kinderopvang.  
 
SKG is een van de voortrekkers in de realisatie van het 
zogenaamde PEPP-project. Dit initiatief: Permanente Educatie 
Pedagogische Professionals, is er op gericht medewerkers te 
stimuleren en te begeleiden in de noodzakelijke verdere 
ontwikkeling van hun kennis en kunde. De inzichten in 
opvoeding en groei ontwikkelen zich voortdurend, technische 
hulpmiddelen worden geavanceerder en eisen die de 
samenleving stelt ontwikkelen zich. Dit alles vraagt om 
permanente educatie. Het PEPP-project, gesubsidieerd door 
het ministerie van Sociale Zaken, richt zich hierop. SKG doet 
mee aan de landelijke pilot. In oktober 2016 kregen de eerste 
75 deelnemers aan het PEPP-project hun certificaat uitgereikt 
op het ministerie.  Wij zijn trots te kunnen melden dat 16 van 
hen medewerkers van SKG waren. 
 
Kindercentra 2020 is een landelijk initiatief dat de vorming van Integrale Kindcentra stimuleert. Een 
Integraal Kind Centrum -IKC- is er op gericht de grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en 
leren, tussen de taken van de leraar/onderwijzer en de pedagogische medewerker, beter op elkaar af te 
stemmen. SKG draagt hieraan bij binnen de diverse samenwerkingsverbanden in Gorinchem. 
 
 

2. Ontwikkelingen in Gorinchem 
De transitie van de jeugdzorg naar gemeentelijk niveau is nog steeds in volle gang. Gorinchem heeft de 
jeugdzorg ondergebracht in de wijkteams. Als SKG hebben wij een signalerende rol als het gaat om de 
zorg rond kind en/of gezin. Vanuit die rol werken wij samen met de consultatiebureau van Rivas en 
verwijzen wij naar de wijkteams. Ook wordt er intensief samengewerkt met en gebruik gemaakt van de 
expertise van Syndion1 en Trivium Lindenhof2 en het Zorgadviesteam (ZAT).  
 
SKG is betrokken bij de gesprekken en activiteiten in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) in 
Gorinchem. In dit LEA-kader richten wij ons vooral op de voorschoolse educatie, de transitie jeugdzorg en 
de totstandkoming van de samenwerking met het onderwijs. Passend onderwijs, passende kinderopvang 
en doorlopende ontwikkelingslijnen zijn daarbij belangrijke raakvlakken. Hierin past de ontwikkeling van het 
Integraal Kind Centrum waarbij wij samen met de Merwedonk in een pilot werken aan de ontwikkeling van 
een IKC.   

                                                 
1 Syndion biedt zorg aan mensen met een verstandelijke of fysieke handicap. 
 
2 Trivium Lindenhof biedt ambulante hulpverlening en specialistische jeugd en opvoedhulp. 
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SKG is aanwezig in alle Brede Scholen en is op bijna alle scholen (90%) actief met peuteropvang. Dit 
betekent maatwerk voor iedere school. Soms wordt gesproken over intensieve samenwerking in de vorm 
van een IKC en in andere situaties wordt alleen een samenwerking tussen peuteropvang en onderwijs in 
de vorm van een warme overdracht gevraagd. Op deze wijze realiseren wij samen met de scholen een 
doorgaande lijn voor de kinderen in Gorinchem.  
 
Binnen het speelveld van Gorinchem zijn er diverse variaties en mogelijkheden waarbij steeds de vraag 
van de organisatie centraal staat. SKG heeft een sterke lokale positie en wil deze graag in haar werkgebied 
behouden. Dat impliceert een leidende en verbindende rol van SKG in het lokale proces als het gaat om 
het begeleiden en de ontwikkeling van kinderen in de leeftijdsgroep van 0 -13 jaar. Een versnippering van 
voorzieningen zal een negatief effect hebben op SKG, maar ook op het aanbod binnen Gorinchem. 
Daarom is iedereen gebaat bij een sterk SKG. 
 
Samen met maatschappelijke en jeugdorganisaties in Gorinchem bouwt SKG aan een netwerk “It takes a 
village to raise a child” om een positief opgroei- en opvoedklimaat in Gorinchem te ontwikkelen. In mei 2016 

is gestart om vanuit gezamenlijkheid een aantal stappen te zetten om de ‘village’ te bouwen en te 
onderhouden. Waarbij ieder kind in Gorinchem de kans krijgt om uit te groeien tot een prachtig mooi mens, 
die in zijn eigen kracht staat en zo een waardevolle bijdrage levert aan zijn eigen geluk en de wereld om 
hem heen.  
 
Minimaal een maal per jaar vindt er een (formeel) overleg plaats met de wethouder onderwijs en de 
betrokken beleidsambtenaar. Tevens heeft wethouder Marcel Doodkorte het afgelopen jaar een bezoek 
gebracht  aan één van de locaties van SKG.  

 

 

3. Ontwikkelingen bij SKG 
Het afgelopen jaar is er 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 meer dan 90% van 
alle peuters in Gorinchem naar het kinderdagverblijf dan wel naar de peuteropvang gaan.  
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In het convenant Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) is in Gorinchem afgesproken dat er groei te 
zien moet zijn in de ontwikkeling van kinderen. Via de jaarlijkse monitor, afgenomen onder VVE-
aanbieders in kinderopvang en scholen wordt dit jaarlijks gemonitord, Uit de monitor van afgelopen jaar 
is er duidelijk een groei te zien van het aantal kinderen welke de voorschoolse voorziening bezoekt, 
maar ook is waarneembaar dat er een groei te zien is in de taalontwikkeling van de kinderen, waaruit 
geconcludeerd kan worden dat de inspanningen en het aanbod van VVE-programma hun beoogde 
effect hebben.  
 

Op alle locaties van SKG wordt een VVE-programma uitgevoerd. Dat zijn niet alleen de 
peuterspeelzalen maar ook de voorschool 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 samen 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 

 

Landelijk is afgesproken dat 90% van de pedagogisch medewerkers die met VVE-programma’s werkt, 
moet voldoen aan taalniveau 3F. Bij SKG geldt dat alle (100%) pedagogisch medewerkers van het 
kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang het afgelopen jaar geslaagd zijn voor 
3F. Nieuwe medewerkers worden zo snel mogelijk opgenomen in het scholingsproces. In 2017 wordt 
dit programma ook aan de nieuwe medewerkers aangeboden. Dit is een permanent proces.  
 
Alle kinderdagverblijf- en peuteropvangmedewerkers hebben naast een 3F niveau voor taal, een TINK 
(Taal –Interactievaardigheden Kinderopvang) certificaat behaald. TINK is een landelijk programma 
gericht op het verbeteren van interactiemogelijkheden van medewerkers.   
 
De positieve ontwikkeling in de omzetgroei van 
kinderdagverblijven heeft er ook toe bijgedragen dat we in 
2016 voorbereidingen hebben getroffen om de 
peuteropvang en de kinderdagopvang op het Lingeplein te 
splitsen naar twee zelfstandige groepen. 
 
De medewerkers van de buitenschoolse opvang hebben 
ook in 2016 weer een aantrekkelijk activiteitenprogramma 
georganiseerd, Niet alleen in de reguliere schoolweken, 
maar zeker 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 heeft er toe geleid dat er voor het eerst ook kinderen die normaal gesproken 
geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, gebruik hebben gemaakt van het aanbod.  
 
Tijdens alle schoolvakanties van het basisonderwijs biedt SKG een gevarieerd vakantieprogramma 
voor alle kinderen in Gorinchem. Deze vakantieprogramma’s zijn themagericht en uitdagend voor alle 
leeftijden. Om die reden werken wij met een apart programma voor de 8+ kinderen. In de 
zomervakantie neemt SKG ook altijd deel aan het timmerdorp in Gorinchem. SKG stelt het 
vakantieprogramma ook open voor kinderen welke nog geen BSO overeenkomst hebben. Het 
afgelopen jaar hebben hier 8 kinderen gebruik van gemaakt.  
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              Timmerdorp.  Bron: SKG 
 

In mei 2016 is SKG samen met gemeente en scholen gestart met een pilot “de carrousel”, als een 
vervolg op naschool.nl en de culturele menukaart. Dit project wil samen met de scholen, ‘Gorinchem 
beweegt’ en ‘De Culturele Menukaart’ een buitenschools activiteitenaanbod organiseren voor kinderen 
die geen gebruik maken van de reguliere buitenschoolse opvang. SKG is gestart met 3 basisscholen. 
Inmiddels is het aantal scholen verdubbeld en neemt het aantal kinderen toe. Het komende jaar willen 
we dit aanbod uitbreiden naar 8 scholen in Gorinchem.  
 

Op deze wijze wordt door SKG gewerkt aan een doorgaande leerlijn met 
de scholen, passend in het Brede School-concept en is dit te zien als een 
opmaat naar IKC. Het naschoolse activiteitenaanbod is toegankelijk voor 
alle kinderen in de wijk. Het betreft vooral een brede samenwerking 
tussen school, SKG, verenigingen en andere aanbieders. 
 

In 2016 is het Schuttersplein in Gorinchem opgeleverd. Deze unieke locatie kent een fantastisch 
concept waarbij zorg, onderwijs en opvang in een locatie wordt aangeboden. Binnen het Schuttersplein 
is alle expertise aanwezig om het mogelijk te maken dat alle kinderen de gewenste zorg ontvangen, 
waardoor elk kind op zijn eigen niveau en vanuit zijn eigen talent zich verder kan ontwikkelen. De 
komende jaren wordt dit verder ontwikkeld. Een vorm van samenwerking die in Nederland uniek is.  
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Hoofdstuk 4 Onze medewerkers en organisatie 
 

 
 

 

Aantal medewerkers:  
Op 31 december 2016 werkten er 116 medewerkers bij SKG wat gelijk staat aan 69 fte. In 2016 zijn er 20 
medewerkers uitgestroomd en 25 ingestroomd. Van de 25 ingestroomde medewerkers zijn er 6 ook weer 
uitgestroomd (vakantiekrachten) en zijn er 3 aangenomen voor ziektevervanging.  
 
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 kopgroep in 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 hieraan deelgenomen en een certificaat 

behaald.  
 Deelname aan Permanente Educatie Professionals Kinderopvang. (Pepp). In september zijn de 

eerste landelijke certificaten uitgereikt op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 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 afronden.   
 
  

Raad van Toezicht

Directeur bestuurder

Locatiemanagers

Pedagogisch 
specialisten

Pedagogisch 
medewerkers

(Locatie)- manager 
Facilitair en 
projecten

Pedagogisch 
specialisten

Pedagogisch 
medewerkers

Medewerkers 
Servicebureau

Ondernemingsraad Oudercommissies
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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 ook 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. Om deze leeromgeving zo optimaal 
mogelijk te houden hebben de werkbegeleiders dit jaar een ‘opfris’-cursus begeleiden gevolgd. 
 
Het afgelopen jaar hebben meerdere stagiaires hun opleiding succesvol afgerond, waarvan wij er een 
aantal een contract konden aanbieden. Gemiddeld 25 stagiaires zijn actief geweest binnen SKG in 2016. 
 
Ziekte en verzuim 
Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in 2016 van SKG is 3,1% (exclusief zwangerschap) t.o.v. 5,6% in 
2015. Dit betekent een daling van 2,5% t.o.v. 2015. Het hogere ziekteverzuim van de afgelopen jaren is 
mede veroorzaakt door de reorganisatie binnen SKG.  
Er is meer geïnvesteerd in verzuimpreventie, scholing en begeleiding van de leidinggevenden en betere 
afstemming met de Arbo arts.  
 
De verzuimfrequentie (meldingsfrequentie) is dit jaar gestegen naar 1,02%, in 2015 was dit 1%. Met name 
het verzuimfrequentie cijfer geeft een indicatie van het kortdurend verzuim. SKG scoort daarin 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 (nieuw 
dit jaar) via het landelijke register kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.  
 
In 2016 heeft de GGD 17 locaties bezocht, waarvan 4 kinderdagverblijven,  
6 buitenschoolse opvanglocaties, 5 peuterspeelzalen, 1 voorschoolse opvanglocatie en het 
gastouderbureau.  
 

 
 
Medewerkerstevredenheid 
In 2016 is SKG over gegaan naar continue onderzoek. Elke maand (vroeger tweejaarlijks) vinden 
steekproeven plaats. Op deze manier worden wij continue voorzien van informatie over de tevredenheid 
van de medewerker. Elk kwartaal wordt in het management team de analyse besproken.  
 
Exitinterviews 
In totaal zijn 20 medewerkers uit dienst getreden. Aan alle medewerken die uit dienst gaan, wordt de 
mogelijkheid geboden om van een exit gesprek gebruik te maken. In totaal heeft er 11 keer een 
exitgesprek plaatsgevonden. De gesprekken geven een positief beeld van de organisatie.  
 

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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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. 
 
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 2016 zijn op alle locaties de RIE veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Daarmee voldoen wij aan onze 
wettelijke verplichting en is onderdeel van ons 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 2016 moesten er volgens planning 9 audits uitgevoerd worden. Alle audits zijn volgens planning 
uitgevoerd. Uit de interne audits komen actiepunten. Deze punten worden verwerkt in een actiepuntenlijst. 
De stafmedewerker kwaliteit is de beheerder van de actiepuntenlijst. 
 
Naast de interne audits is SKG in 2016 begonnen met collegiale (en wederzijdse) visitatie met 
kinderopvang Wasko in Papendrecht. Deze collegiale visitatie zal in 2017 een vervolg krijgen. We 
onderzoeken of we deze visitaties kunnen uitbreiden met de kennis en ogen van andere 
kinderopvangorganisaties.  
 
Registratie klachten, complimenten en verbetervoorstellen 2016 
Totaal zijn er 37 meldingen binnengekomen bij het Servicebureau. Er zijn geen klachten bij het ZCKK 
(landelijke geschillencommissie) ingediend. Er zijn 34 klantklachten binnengekomen, 1 compliment en 1 
verbetervoorstel.  
Verdeling klachten/ complimenten/ verbetervoorstellen per werkvorm:  

 Peuteropvang:    6 
 Kinderdagverblijf:    10 
 Buitenschoolse opvang:   16 
 Servicebureau:   5 

 
De meeste klachten gaan over:  

 Communicatie afdeling planning plaatsing en advies (PPA) 
 Administratieve afhandeling 
 Ruildagen 
 Communicatie rondom verhuizing Jip en Janneke 
 Communicatie rondom verhuizing kinderen van BSO Wijdschild naar BSO Klokhuis 4. 

 
Alle klachten worden besproken met zowel teams als leidinggevende en zorgen voor een permanente 
verbetering op locatie.  
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Incidenten, ongevallen, bijna-ongevallen en calamiteiten 
 In 2016 zijn er in totaal 12 meldingen gedaan aan de stafmedewerker kwaliteit, vanuit de locaties van  
 SKG. Hiervan zijn 2 meldingen van een calamiteit, 2 meldingen van een ongeval met een medewerker. De 
 de overige 8 meldingen zijn van ongevallen met kinderen (uiteenlopend van blauwe plekken tot   
 schaafwonden). 
 
 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.                                                                                           

                           Bron: Verbetermeter 2016 
 
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  
wordt besproken in het managementteam. SKG komt uit op een gemiddelde van 7,7. Waarbij de hoogste 
score 4,1 werd behaald door de inzet van de medewerkers (op een schaal van 5) en de laagste score 3,7 
werd behaald voor communicatie. Het streven blijft om in 2017 de score naar een 8 te verhogen. SKG 
scoort een ruime voldoende en dat is 0,2% boven het landelijke gemiddelde.  
 
Marketing communicatie en publiciteit 
SKG werkt in 2016 mee aan diverse lokale evenementen. Dit past binnen onze visie en leveren zo een 
maatschappelijke bijdrage en maken verbinding in de stad. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid ons te 
profileren en onze naamsbekendheid te vergroten. Hierbij haakten wij aan bij plaatselijke en landelijke 
activiteiten, waarbij wij ons profileerden als organisatie met aandacht voor de ontwikkeling van onze 
kinderen.  
 
Website en TwitterDe website wordt steeds aangevuld met de laatste ontwikkelingen. Sinds 2016 hebben 
we ook een Twitter account. 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 in Gorinchem.  
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Hoofdstuk 6 Facilitair, Huisvesting en ICT 
 

Het afgelopen jaar zijn de volgende facilitaire zaken opgepakt:  
 Inventarisatie naar de nieuwe ventilatie eisen: uitvraag bij gebouwbeheerders naar de huidige staat. 

Dit zal zijn vervolg krijgen in 2017.  
 Inventarisatie van de inventarissen startpunt van het nieuwe Inventaris Vervangingsplan, welke in 

2016 in gang is gezet en waarvoor de nodige reserveringen zijn getroffen. Hiermee garanderen we 
voortdurende vernieuwing van onze materialen en hulpmiddelen. 

 Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is gereed.  
 Wij hebben door een externe en gecertificeerde instantie, een inspectie op kinderdagverblijven en 

buitenschoolse opvang locaties laten uitvoeren naar diverse bouwkundige eisen.  
 Inspectie van alle buitenterreinen heeft plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een plan van 

aanpak.  
 
Huisvesting 

 Onderzoek naar de mogelijkheden tot het groot onderhoud/verbouwen van kinderdagverblijf de 
Speeldoos. 

 Oplevering en opening van BSO Schuttersplein. 
 Verhuizing en opening Jip en Janneke in basisschool ‘de Regenboog’. Jip en Janneke was de 

laatste ‘stand-alone’ peuteropvang locatie. 
 Opening van een aparte peuteropvang groep Ookie Dooki. 
 Realisatie van een extra slaapkamer op kinderdagverblijf Dikkie Dik. 
 Onderzoek naar huisvestingsmogelijkheden voor het Servicebureau en opzegging van de huur van 

de huidige locatie.  
 

Duurzaamheid 
 Alle contracten zijn gedigitaliseerd en inmiddels is er een start gemaakt met de digitalisering van 

alle personele dossiers. Dit proces zal in 2017 worden afgerond.  
 Aanvang werkwijze digitaal ondertekenen door ouders, waardoor minder papierverbruik nodig is. 

Het versturen en ondertekenen van de contracten digitaal betekent een grote kostenbesparing door 
minder verbruik van papier en postzegels.  

 
ICT 

 Procedure Datalekken is ontwikkeld en geïmplementeerd in ons kwaliteitshandboek. i.v.m. nieuwe 
privacywetgeving.  

 Test op Villa Hup met iPhone en groot beeldscherm om foto’s te tonen aan ouders van de 
gebeurtenissen van die dag, waardoor ouders meer betrokken worden bij de activiteiten van hun 
kinderen.  

 Grote lease-printers zijn vervangen voor nieuwere 
exemplaren met meer mogelijkheden, waardoor er 
een kostenbesparing is op het leasecontract.  
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Hoofdstuk 7 Medezeggenschap 
 

1. Ondernemingsraad (OR) 
De OR bestaat uit 5 leden.  
 
In 2016 is instemming gegeven met een voorgenomen besluit tot “verruiming van de openingstijden”.  
In dit geval ging het om de mogelijkheid om te starten vanaf 7:00 uur in plaats van 7:30 uur. 
 
De OR heeft tevens instemming gegeven aan een aanpassing van de klokkenluidersregeling. Vanaf 1 juli 
2016 is de kinderopvang wettelijk verplicht een interne meldregeling voor klokkenluiders te hebben. 
 
In overleg met de OR is besloten dat het verlof voor de zomervakantie, vanaf 2017 voor januari 
goedgekeurd zal worden, zodat medewerkers kunnen profiteren van vroeg-boek-korting bij het boeken van 
de zomervakantie. 
 
De volgende documenten zijn besproken en zo nodig aangevuld en aangepast in overleg met de OR: 

 De financiële maandrapportages 
 Het meerjarenperspectief 
 Het ziekteverzuim 
 De ontwikkelingen binnen de SKG 
 De werkdruk 
 De Jaarurensystematiek 

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

2. Oudercommissie (OC) 
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 de directeur-bestuurder 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 Raad van Toezicht 
 

Raad van Toezicht – leden op 31 december 2016 
Dhr. T. den Breejen (voorzitter) 
Dhr. M. Koopman 
Dhr. T. van Huut 
Dhr. D. Barelds 
 
Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht 
In het jaar 2016 heeft de Raad van Toezicht (RvT) zich bezig gehouden met de volgende speerpunten: 
 

 Financiën 
Het in 2015 ingezette beleid om de financiële positie van de SKG verder te verbeteren, heeft geleid tot 
een financieel gezondere balans. Voor 2016 was een positief resultaat begroot. 
Door regelmatig overleg tussen de directeur-bestuurder en de auditcommissie is de voltallige RvT 
adequaat op de hoogte gehouden van de actuele financiële situatie.  
De RvT heeft in de vergadering van 18 april 2016 de jaarrekening 2015 goedgekeurd. 

 Strategisch beleid 
Wat zijn de perspectieven waarop SKG zich de komende tijd concentreert? 
o Omgevingsperspectief: met een aantal basisscholen wordt gekeken naar de vorming van Integrale 

Kindcentra (IKC) om de optimale begeleidingslijn voor leerlingen die overstappen naar het 
basisonderwijs te waarborgen. Dit vraagt bijvoorbeeld een warme overdracht en een visie op een 
gemeenschappelijk didactisch en pedagogisch klimaat.  

o Demografisch perspectief: in Gorinchem is een groep vluchtelingen opgenomen. Vanuit de door 
SKG gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgen kinderen van vluchtelingenouders 
een passend begeleidingsaanbod.  

 Commissies 
o Auditcommissie 
 Twee leden van de RvT vormen de auditcommissie: de heren M. Koopman en D. Barelds. Met de 

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

o Renumeratiecommissie 
 Twee leden van de RvT vormen de renumeratiecommissie: de heren T. den Breejen en T. van 

Huut. Onderwerpen waarmee zij zich hebben bezig gehouden, waren de evaluatie van het 
functioneren (gesprekscyclus) en de bezoldiging van de directeur-bestuurder.  

 
Tevens heeft de Raad van Toezicht in 2016 o.a. ook de volgende zaken besproken: 

 Vergaderfrequentie en besproken onderwerpen Raad van Toezicht 

o De RvT heeft in 2016 vijf keer vergaderd. Hierbij was ook de directeur-bestuurder aanwezig.  

o In september heeft de RvT met de ondernemingsraad vergaderd. 

o In april heeft de RvT en de directeur-bestuurder gesproken met de externe accountant. 

o In april heeft de RvT met de directeur-bestuurder gesproken over het meerjarenonderhoudsplan. 

o In juni heeft de RvT de locatie Gildeplein bezocht. Aansluitend aan dit bezoek was er een 

strategische sessie die in het teken stond van de ontwikkeling van de hierboven genoemde IKC’s. 

o In de vergadering van juni werden de tarieven voor 2017 vastgesteld, was er een tussenevaluatie 

van het jaarplan, werd het meerjareninvesteringsplan besproken en werden de prestatie-

indicatoren voor de directeur-bestuurder vastgesteld. 
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o In september is de functie en vorm van het jaarverslag aan de orde geweest. Ook is de 

klokkenluidersregeling vastgesteld. 

o In december zijn de doelstellingen 2015 geëvalueerd en is de honorering van de RvT vastgesteld. 

De honorering van de RvT sluit aan bij de richtlijn van de NVTK. De honorering van de directeur-

bestuurder is overeenkomstig het advies van de bdKO geïndexeerd. 

o Het afgelopen jaar zijn ook onderstaande zaken besloten: 
 De kwaliteitscyclus wordt de komende jaren door een interne audit uitgevoerd. 
 Het functioneren van een lid van de RvT wordt aan het eind van zijn eerste termijn en 

voorafgaande aan een tweede termijn met de overige leden van de RvT en de directeur-
bestuurder geëvalueerd. 

 
 Samenstelling Raad van Toezicht 
o 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. 

o M. Koopman, vicevoorzitter, hoofdwerkzaamheden Area Controller Van Oord Dredging and Marine 

Contractors BV. 

o D. Barelds, lid, hoofdwerkzaamheden inkoopadvies werkzaamheden bij grote financiële instelling, 

voorzitter Raad van Toezicht SKV, dagelijks bestuur VVD, bestuurslid ondernemersvereniging 

Vianen. 

o 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 

1. T. den Breejen 

(voorzitter) 

23 januari 2012 Januari 2016 Januari 2020 

2. M. Koopman (lid 

en vicevoorzitter) 

26 november 2012 November 2016 November 2020 

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

4. 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.  
De 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  
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Hoofdstuk 9 Vooruitblik 2017  
 

1. Operationele activiteiten 
De afgelopen jaren was de controlling functie in de organisatie nog onvoldoende ontwikkeld, waardoor 
geen adequate managementrapportages beschikbaar waren. De controlling functie draagt zorg voor: 
 

 Betrouwbare managementrapportages en analyses, waaronder analyse van de  ontwikkelingen in 
bezetting en resultaten per werksoort en locatie; 

 Verantwoordelijkheid voor adequate administratieve processen en bewaking daarvan. 
 
Dit is in 2016 belangrijk verbeterd. Hierdoor zijn gedurende het gehele jaar tijdig betrouwbare 
managementrapportages beschikbaar met een overzicht van de exploitatie, bezettingsgegevens en de 
formatie. 
Op basis hiervan is een professionele planning en control cyclus ontwikkeld en kunnen managers hun 
verantwoordelijkheid nemen voor de begroting en voor de realisatie daarvan. Daardoor zal de cyclus ook 
verder verbeteren en verfijnen. Dit zal een positief effect hebben op de financiële situatie van SKG.  
 

2. Subsidie 
Voor SKG is het aandeel van de subsidie in de totale omzet ca. 25%. Het blijft strategisch van belang om 
de ontwikkelingen goed te volgen en hierop te anticiperen. De aangekondigde bezuinigingen voor het 
Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) budget betekenen nog meer dat elke werksoort kostendekkend 
moet kunnen werken. Daarmee wordt de kwetsbaarheid van SKG verkleind. In de begroting 2017 is 
zichtbaar dat alle werksoorten een positieve exploitatie kennen na toerekening van overhead.  
 

 
 

3. Wet- en regelgeving 
Het nieuwe toezicht (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) 
Met ingang van 2018 zal het nieuwe toezicht van kracht zijn. Dit betekent een andere kind-leidster ratio als 
het gaat om babyopvang. Het aantal kleine contracten zal daarmee afnemen op de kinderdagverblijven en 
dat betekent tijdig in overleg gaan met de pedagogisch medewerkers. De gesprekken hierover zijn reeds 
gaande.  
 
Verzwaarde eisen met ingang van april 2017 ten aanzien van ventilatie 
SKG is hierover in gesprek met de gemeente (KDV Speeldoos) en met de Brede Scholen. De metingen die 
tot nu toe zijn uitgevoerd geven aan dat SKG aan de normen voldoet.  
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Politieke ontwikkelingen 
De maximale uurprijzen in 2017 waarvoor ouders vergoeding mogen ontvangen, het zogenaamde 
‘plafondtarief’, zijn fors gestegen (4,2% stijging t.o.v. 2016). SKG heeft haar tarieven daarop aangepast. Dit 
betekent een stijging van de inkomsten van SKG. Tegelijkertijd zijn de tabellen en dus de toelagen voor de 
ouders ook fors gestegen. Dit betekent dat de ouders (netto) minder aan de kinderopvang betalen, omdat 
er een hogere vergoeding van de Rijksoverheid tegenover staat. Kortom een win-win situatie.  
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Tot slot 
 

SKG heeft een sterke lokale positie en wil deze graag behouden. Dat impliceert een leidende en 
verbindende rol van SKG in het lokale proces als het gaat om het begeleiden van kinderen in hun 
ontwikkeling. Gezien de langzaam verbeterende economische marktomstandigheden en een positief 
resultaat in 2016, 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.  
 

 
 


