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Jaarverslag 2018 Stichting Kindercentra Gorinchem   

Voorwoord 
 

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

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

Terugkijkend op het SKG verslagjaar 2018 springen verschillende nieuwe initiatieven in het oog. Zo zijn er de 
(ver)bouw van De Speeldoos, de start van de Sport BSO, het project Pientere Peuters en het realiseren van de 
certificering Gezonde Kinderopvang. We zijn ook trots op ons initiatief voor de SKG – Samen Kunnen Groeien – 
Academie die we in samenwerking met de CED Groep en de Kinderopvangacademie hebben gerealiseerd. Dit 
initiatief benadrukt hoe belangrijk wij de ontwikkeling van onze medewerkers vinden. Wij blijven daar graag verder in 
investeren. In onze academie werken we aan onze persoonlijke ontwikkeling als kinderopvang-professional en werken 
we met elkaar aan het vergroten van de kennis ten dienste van de verdere ontwikkeling van al onze peuteropvang en 
kinderdagverblijven.   

Op 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) van kracht geworden. Daarmee is nog 
eens extra benadrukt dat kinderopvang een specifiek vakterrein is met eigen kennis- en kwaliteitsvereisten en dat 
onze medewerkers professionals zijn die voortdurend aan hun kennis en vaardigheden blijven werken. De Wet IKK 
heeft als doel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. De nieuwe kwaliteitseisen zijn 
opgedeeld in vier centrale thema’s:  
• de ontwikkeling van het kind; 
• veiligheid en gezondheid; 
• stabiliteit en pedagogisch maatwerk; 
• kinderopvang is een vak. 
In het afgelopen jaar hebben we gewerkt met deze nieuwe regels. De Wet IKK is voor SKG aanleiding geweest om 
ons pedagogisch beleidsplan op onderdelen te herschrijven en aan te scherpen. De eerder geformuleerde missie en 
visie van SKG waarin het kind centraal staat blijft ongewijzigd en blijft leidend voor onze activiteiten. De nieuwe wet is 
voor ons vooral een bevestiging van de richting die we enkele jaren geleden zijn ingeslagen.  
 
Bovenal is 2018 een jaar van groei geweest.  
Groei in de vraag naar onze opvang.  
Groei in de uitbreiding van de competenties van onze medewerkers.  
Groei in de kennis en vaardigheden voor onze kinderen.  
Groei in de relaties met onze samenwerkingspartners. 
We zijn blij en trots dat ons Samen Kunnen Groeien traject op deze wijze steeds meer vorm en inhoud krijgt.  
 
Ik wil ook langs deze weg al onze medewerkers bedanken voor hun inzet, al onze partners voor de constructieve 
samenwerking die we met hen ervaren en natuurlijk alle ouders voor het vertrouwen dat zij geven in onze opvang. 
Door Samen Kunnen Groeien maken wij samen het verschil.  
 
Elly van de Wetering 
 
Directeur-bestuurder Stichting Kindercentra Gorinchem 
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Inleiding 
 

 
Stichting Kindercentra Gorinchem -SKG- is een maatschappelijke onderneming. Voor ons is rendement geen op 
zichzelf staand doel, maar een middel om bij te dragen aan de gemeenschap waarvan we deel uitmaken. Dat 
betekent dat wij ons sterk maken voor alle kinderen in Gorinchem en daarmee een bijdrage leveren aan het positief 
opgroeien van onze jeugd.  
 
Zo hebben we in 2018 geïnvesteerd in sport en bewegen op onze vestigingen en hebben we op de 
kinderdagverblijven en peuteropvang ‘beweegkriebels’ geïntroduceerd. Daarnaast ontwikkelen we wijkgerichte 
initiatieven samen met partners om inhoud te geven aan ons streven om alle kinderen gelijke kansen te geven om hun 
talenten te ontdekken. Hierbij werken we actief samen met Gorinchem Beweegt en met de Gemeente Gorinchem en 
investeren we in de Carrousel waardoor alle kinderen gebruik kunnen maken van ons aanbod.  
 
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 2019 in hoofdstuk 9.  
 
Wij wensen u veel leesplezier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Vakantie 8+ BSO 2018 
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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 
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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.  
 
 
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.  

Tot september 2018 beschikten onze vestigingen over een Stint (elektronische bakfiets). Daardoor kreeg het vervoer 
van onze kinderen met de stints een duurzaam karakter. Vanwege het ongeval in Oss is het vervoer van de stint 
verboden en zijn wij gedwongen geweest om gebruik te maken van het taxivervoer. Inmiddels weten we dat er 
gewerkt wordt aan een herstart van de stint waardoor wij verwachten dat wij na september 2019 weer gebruik kunnen 
maken van een veilig vernieuwd vervoermiddel.  

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

Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk 
kind verdient een gezonde start. De partners van Gezonde Kinderopvang ondersteunen 
kinderopvangorganisaties met scholing en een praktische aanpak. Organisaties werken 
daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van 
medewerkers.  
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Hoofdstuk 2 Onze producten en diensten 
 
In 2018 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)  

 
2018 geeft een groei weer van de capaciteit van alle werksoorten, behalve het gastouderbureau. Ten opzichte van 
2017 is er sprake van een netto omzetgroei van 6,6%.  Het Kinderdagverblijf groeit 3,49%, Buitenschoolse Opvang 
2,53% en Peuteropvang 1,68%.  
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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. 
 

 

 
 
Het aantal kindplaatsen in de peuteropvang is toegenomen van 203 (2017) naar 213,6 (2018), daarentegen is de 
effectieve bezetting gedaald als gevolg van de uitbreiding van de capaciteit. Dit komt omdat meerdere locaties extra 
dagdelen hebben opengezet.  
Daarnaast zie je ook een afname van het aantal dagdelen op peuteropvang Ienie Mini (Retranchement) en 
Pippeloentje. De school (Retranchement) ziet ook het aantal nieuwe aanmeldingen dalen. Pippeloentje (Merweplein) 
heeft o.a. concurrentie gekregen door de peuteropvang Hoog Dalem waardoor er minder opvang wordt geboden op 
de middaggroepen op het Merweplein.  
 
We zien dat de gemiddelde bezetting is afgenomen van 85,1 naar 80,1. Dit komt omdat SKG ervoor heeft gekozen 
om in (alle) scholen zelf peuteropvang aan te bieden om op die wijze de samenwerking met alle scholen te stimuleren, 
passend bij de doorgaande lijn. De VVE-locaties in Gorinchem-West waar naar verhouding veel VVE-kinderen zijn 
geplaatst, laten nog steeds een positieve bezetting zien. Dit is mede een gevolg van een goede samenwerking tussen 
het consultatiebureau en SKG en de betaalbare prijzen.  
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Kinderdagverblijf 

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

 
 
De capaciteit in de kinderdagverblijven is gelijk gebleven en het totale bezetting percentage van kinderdagverblijven is 
nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. van 2018.  
 
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 (425,5) ten opzichte van 2017 (375). Zowel in 
Lingeplein, Schuttersplein als Talentenplein is het aantal kindplaatsen uitgebreid waardoor het bezettingspercentage 
weliswaar daalt maar de omzet daarentegen stijgt.  
 

 

 

 
 
De incidentele opvang met name in de vakantieperioden is in 2018 gedaald t.o.v. 2017. Dit komt omdat het aantal 52 
wekencontracten opnieuw is gestegen. Gelukkig weten steeds meer ouders en kinderen ons te vinden in de 
zomervakantie.  
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Gastouderbureau 
 
Het aantal vraagouders is in de loop van 2018 toegenomen en dit biedt perspectief voor 2019. In januari 2018 hadden 
we 8 koppelingen bij 5 verschillende gastouders en in december waren dit al 17 koppelingen bij 7 gastouders. Over 
2018 waren er in totaal 27 koppelingen en hebben we gebruik gemaakt 
van 10 verschillende gastouders.  De reden van deze stijging is een 
combinatie tussen wachtlijsten bij de kinderopvang, maar ook een sterker 
wordend SKG in de gastouderopvang. Gastouders zijn tevreden over 
SKG en prijzen SKG ook aan als bureau. Het Samen Kunnen Groeien 
traject wordt ook aan onze gastouders aangeboden. Een aantal 
gastouders heeft in de SKG academie in 2018 de Tink-training 
afgerond.Voor SKG is het belangrijk om zelf te beschikken over een 
gastouderbureau. Zeker nu de wachtlijsten in de reguliere opvang 
groeien, maar ook om ouders met andere werktijden of wensen te 
kunnen voorzien van een gedegen opvang. Ook behoren combinaties 
van reguliere opvang en gastouderopvang tot de mogelijkheden. Samen 
Kunnen Groeien is in de gastouderopvang duidelijk zichtbaar! 

 
 
 
 

Uitstapje kinderborderij april 2018 
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Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen in de Kinderopvang 
 

1. Landelijke ontwikkelingen 
 

 In 2016 is het ‘Convenant Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) tot stand gekomen in overleg met alle 
branchepartijen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), BOinK, FNV en CNV. IKK is 
een vervolg op het in 2013 door SZW ingezette traject ‘Het Nieuwe Toezicht’. Dit traject is onderdeel 
geworden van het IKK. Het akkoord IKK heeft een vertaling gekregen in de Wet IKK, die per 1 januari 2018 
van kracht is geworden.  

 In het verlengde hiervan is een aantal wetswijzigingen en cao-regelingen tot stand gekomen die kader- 
gevend zijn voor alle activiteiten 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 het 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 de gemeente in de Carrousel. Het doel van de samenwerking 
is het stimuleren van sporten onder kinderen en jongeren. De Carrousel en de Sportpunten werken in de wijk 
samen met Gorinchem Beweegt, kinderopvang, wijkcentra en sportaanbieders. 

 In Gorinchem 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.  

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

 In september 2018 hebben de Minister van Onderwijs en de Staatssecretaris voor Kinderopvang het IKC 
Merweplein bezocht en is er in aanwezigheid van diverse genodigden en de betrokken wethouders intensief 
gesproken over de toekomst en de samenwerking van het IKC.  

 SKG is een partner bij de ontwikkeling van plannen voor IKC’s en alle Brede Scholen. In november heeft er 
samen met Logos een ontmoeting met de gemeenteraad plaatsgevonden en is er uitgebreid gediscussieerd 
over de toekomst van de brede scholen. Tevens hebben wij met elkaar de diversiteit van het aanbod en 
samenwerking binnen de scholen gedeeld.  

 SKG is een actieve partner bij de ontwikkelingen rondom het stedelijk project “It takes a village to raise a 
child”.  

 In 2018 heeft de pilot voor autistische kinderen helaas geen doorgang gevonden. Samen met de gemeente 
streven we naar een doorstart in 2019.  

 In 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van de Pientere Peuter. Dit project is een samenwerking met 
basisschool de Tweemaster en de gemeente om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong beter te 
begeleiden.   

 In 2018 is “de Gezonde Kinderopvang”  succesvol afgerond en voeren wij het predikaat gezonde 
kinderopvang op al onze locaties.    

 We hebben onze visie op samenwerking in 2018 verder uitgewerkt en participeren in gemeentelijke 

overleggen en in gesprekken met de wethouder.  

 In 2018 zijn we gestart met het ontwikkelen van een gemeenschappelijke meerjarenvisie met de gemeente 

Gorinchem waarbij wij samen willen bijdragen aan het geluk van ieder kind in de gemeente. 
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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 steeds meer kinderen de peuteropvang 
bezoeken.   

 
Uit de jaarlijkse monitor afgenomen door de CED groep is er duidelijk een groei te zien van het aantal kinderen dat de 
voorschoolse voorziening bezoekt. Ook is waarneembaar dat er een groei te zien is in de taalontwikkeling van de  
betrokken kinderen, waaruit geconcludeerd kan worden dat de inspanningen en het aanbod van een 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 tussen kinderopvang en basisonderwijs 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 als de pedagogisch medewerker betrekken. 

 
Gorinchem hoort bij de G86 gemeenten. Voor deze gemeenten geldt dat taal op 3F niveau moet worden aangeboden. 
Alle kinderdagverblijf- en peuteropvangmedewerkers hebben naast een 3F niveau voor taal, ook 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. In 2018 zijn we gestart met een training voor alle medewerkers 
om het VVE certificaat te vernieuwen. Dit traject zal ongeveer drie jaar duren en wordt samen met de CED groep 
uitgevoerd.  

 
De medewerkers van de buitenschoolse opvang hebben ook in 2018 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 2018 “Van Cobra tot Cactus” heeft van ouders en kinderen een beoordeling mogen 
ontvangen van respectievelijk een 8 en een 8,7. In de zomervakantie heeft SKG opnieuw met drie eigen hutten 
deelgenomen aan het timmerdorp in Gorinchem.         
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In 2018 heeft SKG samen met gemeente en scholen “De Carrousel” voortgezet. Dit is een vervolg op Naschool.nl en 
de Culturele Menukaart. Dit project organiseert samen met de scholen, ‘Gorinchem 
Beweegt’ en ‘De Culturele Menukaart’ een buitenschools activiteitenaanbod voor 
kinderen die geen gebruik maken van de reguliere buitenschoolse opvang. Inmiddels 
wordt dit aanbod samen met Gorinchem Beweegt bij alle scholen in Gorinchem 
aangeboden.  

 
Sporten en bewegen vinden wij heel belangrijk. In 2018 is een tweede Sport BSO als pilot gestart. SKG is nu bij de 
voetbalvereniging van GJS en bij atletiekvereniging Typhoon actief. Helaas loopt het vergunningentraject moeizaam 
waardoor we nog steeds spreken van een pilot. Feit is wel dat er drie dagen intensief wordt gesport onder begeleiding 
van een (halo) sportmedewerker op de sportvelden van genoemde verenigingen.  

 
SKG heeft de Samen Kunnen Groeien Award ontwikkeld in het kader van Maatschappelijke betrokkenheid. Deze 
Award is voor de eerste maal uitgereikt tijdens het sportgala 2018. 

 
In 2018 hebben  we samen met de gemeente en de Basisschool De Tweemaster het project de “Pientere Peuter” 
ontwikkeld. Dit project is bedoeld om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong extra te begeleiden waardoor ook 
deze pientere peuters voldoende worden uitgedaagd. In januari 2019 hopen wij de eerste pientere peuters te 
begroeten.  

  



 
 

 

Jaarverslag 2018 Stichting Kindercentra Gorinchem  12 

Hoofdstuk 4 Onze medewerkers en organisatie 
 

 
 
Aantal medewerkers:  
Op 31 december 2018 werkten er 137 medewerkers bij SKG. In totaal zijn dit voor SKG 80,01 fte. 
In 2018 zijn er 29 medewerkers ingestroomd, waarvan er 5 ook weer uitgestroomd zijn. In totaal zijn er 18 
medewerkers uitgestroomd. (Van deze 18 komen er in 2019 weer 2 in dienst.) 
 
Van “Start bekwaam naar Vakbekwaam” 
SKG investeert meer in opleidingen van haar medewerkers. Dit is een hogere bijdrage dan enkele jaren geleden en 
hiermee zitten we in de top van Nederland. Omdat SKG veel investeert in scholing en hier ook heel trots op is hebben 
wij onze eigen SKG Academie opgericht. Deze SKG Academie stellen wij ook open voor andere 
kinderopvangorganisaties.  
 
Naast de jaarlijkse verplichte trainingen als EHAK (EHBO voor kinderen) voor alle medewerkers en BHV 
(bedrijfshulpverlening) en de interne cursus, waarin nieuwe medewerkers en gastouders over het beleid van SKG en 
over het bedrijfshandboek worden geïnformeerd, zijn de volgende trainingen aan alle medewerkers aangeboden: 
 

 3F niveau taal is door alle (vaste) medewerkers behaald; 
 Tink (Taal interactievaardigheden in de kinderopvang) certificaat. Alle kinderdagverblijf- en 

peuteropvangmedewerkers hebben dit behaald; 
 VVE training – werken aan een rijke speel leeromgeving, begeleid spel, oudercontacten, – diverse modules 

worden aangeboden over diverse jaren; 
 Meldcode kindermishandeling. Alle medewerkers hebben in 2016 hieraan deelgenomen en dit wordt jaarlijks 

aan nieuwe medewerkers aangeboden; 
 Training voor aandachtsfunctionarissen; 
 De gezonde kinderopvang; 
 Werkbegeleiding; 
 Deelname aan Permanente Educatie Professionals Kinderopvang (PEPP); 
 Leren observeren van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar; 
 Training over het werken met kinderen van statushouders; 
 Inspiratie workshops op alle werksoorten; 
 Opleiding tot beeldcoaching; 

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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 Communicatietrainingen in het kader van het project “Samen Kunnen Groeien”; 
 Werken aan 21e eeuw vaardigheden.  

 
Kennis over het vak van pedagogisch professional is de afgelopen 
jaren sterk gewijzigd. Mede omdat de kennis over en het inzicht in   
de wijze waarop een kind zich ontwikkelt, is gegroeid, maar ook 
door de rol welke de professional daarin speelt. Om die reden 
vinden de functioneringsgesprekken op een andere wijze plaats en 
wordt inzichtelijk voor de medewerker waar ontwikkelmogelijkheden 
zijn en benut zouden moeten worden voor een (nog) beter 
functioneren. Inmiddels werken we aan het maken van een eigen 
portfolio in onze SKG academie voor elke medewerker. Daardoor 
kunnen medewerker en leidinggevende elkaar nog meer  stimuleren 
tot verdere ontwikkeling.  
 
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 rijke leeromgeving, zodat stagiaires 
op de juiste wijze praktijkervaring op kunnen doen.  
 
Daarnaast zijn er nu ook pedagogisch medewerkers niveau 3 van onze eigen SKG, die een BBL opleiding volgen. Wij 
bieden deze PM ‘ers de mogelijkheid om via BBL hun niveau 4 te halen.  
Een aantal PM ‘ers is ook gestart hun niveau 4 diploma te halen via een EVC traject. 
 
Het afgelopen jaar hebben meerdere stagiaires hun opleiding succesvol afgerond, waarvan wij diverse stagiaires een 
contract konden aanbieden. Zo zijn in 2018 gemiddeld 25 BOL stagiair(e)s, 6 BBL-ers en 3 PM ‘ers via een EVC 
traject actief geweest binnen SKG. 
 
Ziekte en verzuim 
Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in 2018 van SKG is 6,5% (exclusief zwangerschap) t.o.v. 4,9%  in 2017. Dit 
betekent een stijging van 1,6% t.o.v. 2017. 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 echter ook gestegen naar 1,6%, in 2017 was dit 1,3%. Met name 
het verzuimfrequentie cijfer geeft een indicatie van het kortdurend verzuim. De stijging van het kortdurend verzuim is 
reden voor SKG om met de managers en Arboarts nieuwe afspraken te maken en met elkaar te onderzoeken waar de 
oorzaak ligt en hoe we dit voor de medewerkers en de organisatie beter kunnen managen. SKG scoort daarin nog 
steeds wel onder het landelijk gemiddelde.  
 

 
 
  

Training gezonde kinderopvang 2018  
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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 2018 heeft de GGD 20 locaties bezocht, waarvan 4 kinderdagverblijven,  
7 buitenschoolse opvanglocaties, 8 peuteropvang locaties en het gastouderbureau. 
 
Medewerkertevredenheidsonderzoek 
In 2018 is er geen tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de medewerkers. In 2019 
volgt weer een uitgebreid onderzoek met onder andere de thema’s: 
 SKG academie 
 Behoeftepeiling project “Samen Kunnen Groeien” 
 IKK-maatregelen en de gevolgen voor de medewerkers van SKG, denk hierbij 

aan de BKR van 0-1 jarigen, inzet pedagogische coach, EHAK. 

 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid SKG 
De verplichting voor een jaarlijks vastgestelde RIE Kinderopvang is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats heeft 
SKG een veiligheids- en gezondheidsbeleid gemaakt. Elke locatie heeft een plan van aanpak gemaakt naar 
aanleiding van dit beleid. Het beleid gaat over de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of de 
gezondheid van kinderen en hoe de pedagogisch medewerkers de kinderen leren omgaan met kleine risico’s. In het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid staat beschreven hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag en hoe het 
vierogenprincipe is geregeld. SKG heeft er voor gekozen om de RIE Veiligheid en Gezondheid nog wel uit te voeren, 
dit als richtlijn voor het actieplan. 
  
Interne audits  
Onze interne audits zijn er op gericht te onderzoeken of ons kwaliteitsmanagementsysteem werkt en up to date is.  
De interne audit geeft informatie over de verschillende processen, structuren en hun samenhang. Het legt de zwakke 
en sterke punten bloot en geeft signalen voor verbetering aan.  
De interne audits worden uitgevoerd door de stafmedewerker kwaliteit aan de hand van een auditplanning. Deze 
planning loopt synchroon met de systeembeoordeling. Ook actuele onderwerpen worden altijd meegenomen tijdens 
deze audits.  
 
In 2018 werden er volgens planning tien audits uitgevoerd. Uit de interne audits komen actiepunten. Deze punten 
worden verwerkt in een actiepuntenlijst en vervolgens uitgevoerd. De stafmedewerker kwaliteit is de beheerder van de 
actiepuntenlijst en controleert of deze acties ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit alles conform do-plan–act–
control cyclus. Uit de audits van 2018 blijkt dat de processen goed lopen, soms is er wat verduidelijking nodig. De 
communicatie over bepaalde wijzigingen, zoals samenvoegen BSO-locaties, kan beter. Hier zijn we continue scherp 
op.  
 
De collegiale visitatie met Wasko is in 2018 uitgebreid over meerdere disciplines. Zo is de OR van SKG bij de OR van 
Wasko op visite geweest, de managers hebben een uitwisseling gedaan en er is weer een afvaardiging van SKG naar 
4 locaties van Wasko geweest.  

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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Registratie klachten, complimenten en verbetervoorstellen 2018 
Totaal zijn er 19 meldingen binnengekomen bij het Servicebureau. Er zijn geen klachten bij de geschillencommissie 
kinderopvang ingediend. Er zijn 16 klantklachten binnengekomen en 3 verbetervoorstellen.  
Verdeling klachten/ complimenten/ verbetervoorstellen per werkvorm:  

 Peuteropvang:   1 
 Kinderdagverblijf:                    8 
 Buitenschoolse opvang:       9 
 Servicebureau:                      1 

 
De meeste klachten gaan over:  

 Organisatie op de locatie; denk aan ontevredenheid over de gang van zaken op de groep, wisseling leidsters, 
veiligheid, gebruik Stint. 

 Communicatie van medewerkers naar ouders. 
 Administratieve afhandeling. 

 
Alle klachten worden besproken met de bureaumedewerkers, teams en leidinggevenden en zorgen voor een 
permanente verbetering op locatie. De klachten zijn naar tevredenheid opgelost.  
 
Incidenten, ongevallen, bijna-ongevallen en calamiteiten 
In 2018 zijn er in totaal vijftien meldingen binnengekomen bij de stafmedewerker kwaliteit, vanuit de locaties van SKG. 
Hiervan zijn twee meldingen van bijna-ongeval, een melding van een ongeval met een medewerker. 12 meldingen zijn 
van ongevallen met kinderen (uiteenlopend van vinger tussen de deur tot aan gebroken sleutelbeen).  
 
Klanttevredenheid 
SKG gebruikt de VerbeterMeter om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren bij zowel de klanten als de medewerkers 
van SKG. Het hele jaar door worden er op vaste momenten, zoals bij start van de opvang, tussentijdse evaluatie en 
einde opvang, onderzoeken naar ouders verstuurd. 

 

 
Iedere manager heeft een inlog van de VerbeterMeter, zij kan continue screenen hoe tevreden de klanten zijn over de 
opvang. SKG komt uit op een gemiddelde van 7,8, waarbij de hoogste score, een 4,2, werd behaald door de inzet van 
de medewerkers (op een schaal van1 tot 5) en de laagste score 3,8 werd behaald voor communicatie. De uitdaging 
blijft om de score te verhogen naar een 8, het doel van SKG. Door de kinderen nog meer te betrekken bij het aanbod 
van SKG hopen wij de score in 2019 te verhogen.  
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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 “. 
 
Exit interviews  
In totaal zijn 18 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. De medewerkers geven met name een positief beeld 
over de ontwikkelmogelijkheden binnen SKG aan.  
 
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 2018 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 op 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, denk aan 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.   
 
Gezonde Kinderopvang 
Sinds 2018 mag SKG de titel ‘Gezonde kinderopvang’ gebruiken. En daar zijn we trots op! We hebben hard 
gewerkt om dit resultaat te bereiken. Van de 10 gezondheidsthema’s van Gezonde Kinderopvang, voert SKG er al 
7 structureel uit. 

1. Eet en drink gezond en gevarieerd ✔ 

2. Beweeg veel en ga elke dag naar buiten ✔ 

3. Schep ruimte voor groen en natuur ✔ 

4. Werk aan sociaal emotionele ontwikkeling ✔ 

5. Bied een vast dagritme aan ✔ 

6. Minimaliseer ziekteverspreiding ✔  

7. Voorkom ongevallen ✔ 

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

Wij hebben een coach Gezonde kinderopvang en 34 medewerkers zijn door deze coach getraind.  
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Hoofdstuk 6 Facilitair, Huisvesting en ICT 
 
Facilitair 
Op verschillende locaties hebben, net als in 2017, metingen plaatsgevonden in verband met 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), investeringen zijn gedaan conform 
het investeringsplan. 
 
Alle leveranciers zijn beoordeeld in de leveranciersbeoordeling.  
 
Huisvesting 
In 2018 heeft SKG 1 nieuwe BSO geopend: BSO Ganzeplein.  
Peuteropvang Peutercollege en peuteropvang Jip en Janneke zijn samengevoegd op 1 locatie. Op verzoek van 
onderwijs en gemeente heeft SKG BSO Talentenplein verhuisd naar A. Kehrerstraat, waar het onderdak heeft 
gevonden in basisschool De Regenboog en peuteropvang Jip en Janneke.   
De BSO en het kinderdagverblijf op IKC Merweplein zijn binnen geverfd waardoor het weer een frisse uitstraling heeft. 
Ook bij Villa Hup zijn de muren voorzien van een frisse nieuwe kleur.  
 
Gemeente Gorinchem zal in 2020 een brede school rijker zijn. In de wijk Hoog Dalem wordt een nieuwe school 
gebouwd. Het wordt een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk. Voor ouders en kinderen betekent dit 
dat zij in de toekomst gebruik kunnen maken van een multifunctioneel gebouw in de wijk met diverse faciliteiten. De 
nieuwe school wordt gebouwd nabij de huidige locatie van de Regenboogschool in Hoog Dalem, waar ook POV Hoog 
Dalem en BSO Hoog Dalem gevestigd zijn. Samen met OVO en LOGOS neemt SKG deel aan dit nieuwe project van 
de gemeente Gorinchem. In 2018 zijn ruimten en visie bepaald met de deelnemende partijen en in december is de 
architect via een Europese aanbesteding uitgekozen.  
 
In 2018 is uitvoerig overleg geweest tussen gemeente en LOGOS over de school Retranchement, die verbouwd gaat 
worden waardoor de peuteropvangvoorziening en de BSO een nieuw onderkomen gaan krijgen.  
SKG voert gesprekken met de gemeente, Typhoon en voetbalvereniging GJS voor het vestigen van een permanente 
Sport BSO-voorziening.  
 
ICT 
SKG heeft de organisatie gereed gemaakt voor de nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens (AVG). 
Daarnaast is de hardware geïnventariseerd en is er een vervangingsplan opgesteld om verouderde apparatuur te 
vervangen, zodat SKG Future proof blijft (vervangingsproject vangt aan in 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bomberbot, Carrousel 2017  
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Hoofdstuk 7 Medezeggenschap 
 

1. Ondernemingsraad (OR) 

 
Op 31 december 2018 bestaat de OR uit drie leden. We hebben in 2017 een medewerkers 
tevredenheidsonderzoek gehouden en aan de hand van dit onderzoek heeft de FNV een project uitgezet bij de 
SKG om in gesprek te gaan met onze medewerkers. 
Dit heeft ertoe geleid dat een aantal medewerkers in een projectgroep is samengekomen en met elkaar een aantal 

punten hebben gebundeld. Deze punten zijn besproken met de bestuurder en naar tevredenheid opgelost.   

 
Dit jaar zijn er contactmomenten geweest met de arbodienst en onze preventiemedewerker Miranda Denekamp. 
 
De OR heeft een adviesaanvraag ontvangen voor “bouwaanvraag Hoog Dalem”.  
Er is instemming verleend om locatie Anne Frank uit te breiden met een BSO locatie. 
  
De volgende documenten zijn besproken en zo nodig aangevuld en aangepast in overleg met de OR: 

 Financiële maandrapportages, 
 Meerjarenperspectief, 
 Ziekteverzuim, 
 Ontwikkelingen binnen SKG. 

 

Er heeft in september het jaarlijks overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht. 

De OR heeft een aantal trainingen en bijeenkomsten bijgewoond. 
Ook nemen de OR-leden deel aan een platformoverleg kinderopvang waar kennis wordt uitgewisseld met 
ondernemingsraden van andere kinderopvangorganisaties. 

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

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

 Jaarlijks evaluatie van het pedagogisch beleid en handelen, 

 Bespreken GGD-inspectierapport, 

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

 Gebruik te maken van VerbeterMeter om de mening van ouders te vragen,  

 Nieuwsbrieven, 
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 Diverse contactmomenten met ouders om input te vragen zoals tijdens oudergesprekken en haal- en 
brengcontacten.  

Binnen SKG zijn diverse oudercommissies actief. Gemiddeld komen zij drie keer per jaar bij elkaar. Een keer per jaar 
is de directeur/bestuurder aanwezig bij het OC overleg. Wanneer de situatie dan wel de agenda daar aanleiding toe 
geeft, is zij ook op andere momenten beschikbaar voor overleg.  
 
De positie van ouders is geregeld in de Wet kinderopvang en het klachtrecht. Naast de wettelijke medezeggenschap 
heeft de branche, samen met BOinK en de Consumentenbond, Algemene Voorwaarden Kinderopvang opgesteld.  
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.  

 

 

Vakantie 8+ BSO 2018  
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Hoofdstuk 8  

Verslag van de Raad van Toezicht (RvT) 
 
Jaarverslag Raad van Toezicht (RvT) over 2018 
In 2018 heeft de RvT zich beziggehouden met de volgende speerpunten: 

 Financieel beleid 
Het jaar 2018 is met een positief resultaat afgesloten. 
De directeur-bestuurder heeft de RvT frequent geïnformeerd over de actuele financiële situatie. 
In april 2018 is de jaarrekening over 2017 door de RvT goedgekeurd. 

 Strategisch beleid 
In juni heeft de RvT samen met de directeur-bestuurder een bezoek gebracht aan het Lingeplein. Deze locatie 
zit samen met de J.P. Waaleschool, een basisschool, in één gebouw. Zowel het Lingeplein als de basisschool 
mag zich verheugen in een groeiend aantal kinderen. Hierdoor groeit het pand ‘uit zijn jasje’. De 
buitenschoolse opvang van SKG verhuist daarom op korte termijn naar een belendend pand en de 
kinderopvang en peuteropvang blijven in het huidige pand, waardoor de intensieve samenwerking tussen 
SKG en de basischool gewaarborgd blijft. 
Met de RvT van een regionale onderwijsorganisatie is overleg geweest om visies en toekomstige 
ontwikkelingen met elkaar te delen.. 

 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 met betrekking tot 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 oktober in bijzijn van de directeur-bestuurder met de ondernemingsraad 
gesproken.  
Ook hebben 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. 
De RvT heeft samen met de directeur-bestuurder de statuten en reglementen van de RvB en de RvT 
geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluaties zijn de desbetreffende reglementen geactualiseerd.   

 Zelfevaluatie 
Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie van de RvT plaats.  
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Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2018.  

 T. den Breejen, voorzitter, hoofdwerkzaamheden locatiedirecteur Da Vinci College Gorinchem en directeur 
School & Bedrijf, een samenwerkingsverband tussen overheid, ondernemers en onderwijs in de 
Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Nevenwerkzaamheden: lid van de adviesraad van de Gorcumse 
uitdaging en adviseur van het Natuurcentrum Gorinchem. 

 M. Koopman, vicevoorzitter, hoofdwerkzaamheden Business Unit Controller Van Oord Dredging and Marine 
Contractors BV. 

 D.H. Barelds, lid, hoofdwerkzaamheden Manager Inkoop bij GGzE in Eindhoven. Nevenwerkzaamheden lid 
Raad van Toezicht SKOS, dagelijks bestuur VVD Vijfheerenland, voorzitter ondernemersvereniging Vianen.  

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

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,  gericht 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 
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Hoofdstuk 9 Vooruitblik 2019  
 

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 worden hierin meegenomen en zijn daardoor in staat om de 
financiële verantwoordelijkheid te nemen voor hun locaties. Dit geeft een positief effect op de financiële situatie van 
SKG en vergroot ook de betrokkenheid van de medewerkers en de managers.  
 

2. Subsidie 

 
Het afgelopen jaar hebben wij samen met de gemeente de consequenties 
van het nieuwe regeerakkoord bezien. Daarnaast zijn we gestart met de 
voorbereiding om in 2020 het VVE aanbod te kunnen uitbreiden naar 16 uur.  

 
De subsidie heeft er mede voor gezorgd dat SKG zich professioneel verder 
heeft ontwikkeld en dat er een kwaltiteitsslag is gemaakt. Wij hebben het 
afgelopen jaar gezien dat een inspanning en toeleiding naar de 
peuteropvang ook daadwerkelijk tot een betere bezetting, maar vooral tot 
een grotere woordenschatontwikkeling bij de kinderen heeft geleid. Wij 
blijven in gesprek met de gemeente en zijn met elkaar bezig om een 
meerjarenstrategie te ontwikkelen voor zowel kinderen die gebruik maken 
van de reguliere opvang maar ook daarbuiten waardoor wij met elkaar 
verder werken aan talentontwikkeling van alle kinderen in Gorinchem.  

 

3. Wet- en regelgeving 

 
Het nieuwe toezicht (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) 
Met ingang van 2018 is het nieuwe toezicht van kracht (IKK). 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 daardoor af en geeft 
spanning op de werkvloer omdat veel medewerkers liever niet meer uren willen werken, aangezien velen zorg en 
werk (moeten) combineren.  
De IKK maatregelen zijn bedoeld om meer kwaliteit te bieden op de opvang, daarnaast worden de extra regelingen 
als druk en belastend ervaren door de medewerkers.  
Wij constateren ook dat de omzetcijfers onder druk komen te staan vanwege de nieuwe maatregelen. Er mogen 
namelijk minder baby’s op de groep worden geplaatst waardoor er of kleinere groepen ontstaan dan wel extra 
personeel moet worden ingezet. Het is de vraag of deze meerkosten voldoende zijn meegenomen in de nieuwe 
tarieven. Samen met de branche zullen wij dit sterk monitoren en met de politiek in gesprek gaan om deze effecten 
met elkaar te delen en eventueel de tarieven daarop aan te passen.  
 
AVG 
Vanaf 25 mei 2018 voldoen wij 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 vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).  
 
Vervoer / De Stint 
Gezien de maatschappelijke impact van het ongeluk in Oss spelen er veel factoren op de achter- en 
voorgrond die wij als organisatie niet altijd kunnen beïnvloeden of sturen. SKG staat voor de veiligheid van het vervoer 
van de aan ons toevertrouwde kinderen. Binnen dit kader ligt onze focus dan ook op oplossingen die geen afbreuk 
doen aan het veiligheidsdenken rondom vervoer, echter deze moeten wel praktisch hanteerbaar en betaalbaar zijn. 
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Arbeidsmarktontwikkelingen 
De arbeidsmarkt staat onder druk. Dit geldt voor zowel de zorg, onderwijs als de kinderopvang. Samen vissen we in 
dezelfde vijver en zijn we met elkaar op zoek naar goed geschoold personeel. SKG leidt veel stagiaries op en biedt de 
stagiares aan het einde van hun schooltijd een contract aan. Dit is een belangrijke bron van nieuwe instromers. De 
investeringen van SKG in het opleiden van medewerkers maakt SKG aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.  
Tegelijkertijd zien we dat medewerkers vaker overstappen naar het onderwijs. Het onderwijs staat steeds meer open 
voor het aantrekken van zowel MBO 3 als MBO 4 medewerkers. Het voordeel om deze medewerkers te werven 
vanuit SKG is dat de medewerkers goed zijn opgeleid door SKG waardoor zij welkom zijn. Vanuit de branche worden 
er diverse initiatieven ontwikkeld waar wij bij aansluiten.   

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 2018, 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.  
  

Opening IKC Merweplein 2017  
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Lijst met afkortingen 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 




