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Naar werksoort:

JAARDOELEN 2017: Fit for the Future 
•  Ouders kiezen voor KinderRijk
•  KinderRijk als sterke regionale speler
•  Een toekomstbestendige organisatie

2017 IN CIJFERS:
Omzet: € 24.690.930,-

SAMENWERKING ONDERWIJS
“KinderRijk werkt intensief samen met het onderwijs omdat 
de ontwikkeling van een kind niet pas begint bij groep 1 of 
ophoudt aan het einde van de lesdag. Een Afrikaans gezegde 
stelt: ‘it takes a village to raise a child’. Zo zien wij dat ook bij 
KinderRijk en daarom werken we samen met ouders en met 
het onderwijs.”

Muriëlle Springer, directeur-bestuurder

RAAD VAN TOEZICHT *
De Raad van Toezicht binnen KinderRijk benoemt en houdt 
toezicht op de bestuurder. In 2017 heeft de RvT Muriëlle 
Springer benoemd als nieuwe bestuurder van KinderRijk. 
Daarnaast richtte het toezicht in 2017 zich op de uitvoering 
van de reorganisatie van het Service Centrum en de diverse 
ontwikkelingen die daarmee samenhingen. Zoals gebruikelijk 
stonden in 2017 verder zaken als het jaarplan, de begroting, 
de jaarrekening, kwaliteit en compliancy op de agenda van de 
RvT. Maar daarnaast is ook gesproken over de vastgoed-
strategie, het klanttevredenheidsonderzoek, het fi nancieel 
risicoprofi el en de implementatie van de nieuwe software ten 
behoeve van de ouderportal/-app. De RvT kijkt terug op een 
bewogen jaar waarin KinderRijk een fl inke stap heeft gezet in 
de professionalisering van de bedrijfsprocessen. 

* Het volledige jaarverslag van de RvT is te vinden op www.kinderrijk.nl

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017
KinderRijk
•   Ouders waarderen de opvang bij KinderRijk met een 8,0 

(t.o.v. benchmark van 7,8)
•   Positief: openingstijden, kinderen voelen zich prettig, 

deskundigheid van medewerkers
•   Verbeterpunt: ouders willen meer up-to-date gehouden 

worden gedurende dag 

KinderRijk aan huis
•  Ouders waarderen KinderRijk 

aan Huis met een 8,2;
•  Positief: fl exibiliteit van de 

gastouders;
•   Verbeterpunt: willen gedurende 

de dag weten hoe het met hun 
kind gaat.

OUDERRAAD
•   Het reglement en huishoudelijk reglement ouderraad 

samengevoegd en geüpdatet;
•  Functie van vice voorzitter ingevoerd in het nieuwe reglement;
•   Vragen gesteld over de fl exibiliteit van de opvanguren en 

discussies gevoerd over de invoering van warme maaltijden op 
de KDV’s;

•   Extra aandacht gevraagd voor verbetering van het activiteiten-
aanbod (met name de BSO);

•   Betrokken geweest bij de ontwikkeling en invoering van de 
ouderapp/webportal in 2018;

•   Vragen gesteld over omgang met privacy van kind en ouder 
n.a.v. de introductie van een digitaal ouderportal in combinatie 
met de aangescherpte privacywetgeving per 25 mei 2018.

WET INNOVATIE EN KWALITEIT IN 
KINDEROPVANG
In 2017 hebben we voorbereidingen getroffen voor de 
maatregelen van de IKK die per 1 januari 2018 ingaan, 
zodat we voldoen aan de volgende eisen: 
•   Pedagogisch beleid sluit aan op de doelen van Riksen-

Walraven en de werkplannen geven in concrete termen aan 
hoe deze doelen worden nagestreefd;

• Twee vaste gezichten per baby;
•   Duidelijk beleid wanneer we afwijken van de beroepskracht-

kind-ratio op de groepen;
• Elk kind een mentor ;
•   Een veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan in plaats van 

de jaarlijkse risico-inventarisatie en risico-evaluatie;
•  Geen vrijwilligers meer in plaats van beroepskrachten.

VOORUITBLIK 2018
In 2018 werkt KinderRijk 
(verder) aan:
•   Betere en meer 

eigentijdse 
communicatie met 
ouders o.a. door middel 
van de ouderapp;

•   Een stimulerende omgeving 
voor kinderen door o.a. een 
uitgebreider aanbod van 
ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen;

•   Verdere verhoging van de pedagogische kwaliteit door o.a. 
professionalisering van onze medewerkers;

•   Versteviging van de samenwerking met het onderwijs door 
o.a. nieuwe onderwijspartners en verdieping van de 
inhoudelijke verbinding met het onderwijs;

•   Compliancy: Wet Innovatie en Kwaliteit in Kinderopvang 
(IKK), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en het personenregister.

AFDELING KWALITEIT
•  De implementatie van de wet 

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang;
•  Nieuw beleid veiligheid & gezondheid opgesteld; 
•   Format opgesteld voor werkwijze veiligheid & gezondheid 

per vestiging (voorwaarde IKK);
•  Pedagogische werkwijzen van de locaties IKK-proof gemaakt;
• Nauw contact met de GGD inspectie onderhouden;
•   Locatiemanagers met raad & daad bijgestaan bij de jaarlijkse 

GGD inspecties.

ONDERNEMINGSRAAD
In 2017 heeft KinderRijk veel plotselinge veranderingen door-
gemaakt en veel medewerkers hebben in onzekerheid verkeerd 
dankzij de reorganisatie. De hoeveelheid risico’s en knelpunten 
waarin de OR het roer heeft bijgesteld of ronduit op de rem heeft 
getrapt zijn zeker een succes te noemen. De kennis en inzichten 
die de OR in dit proces heeft opgedaan zullen in de toekomst 
zeer waardevol blijken. De Contact personenborrel werd niet druk 
bezocht, maar de hoeveelheid medewerkers was genoeg om een 
verscheiden heid aan signalen op te leveren die bij het behandelen 
van onder werpen als de gedragscode en bedrijfskleding erg 
waardevol zijn. In veel ontwikkelingen en uitdagingen waar de OR 
zich dit jaar voor gesteld zag heeft zij voor veel medewerkers in de 
schijnwerpers gestaan. De OR ziet dit positief in en hoopt dat dit 
bij draagt aan een grotere belangstelling tijdens de tussentijdse 
ver kiezingen       komend jaar.

  KINDEROPVANG • WWW.KINDERRIJK.NL
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