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VOORWOORD
Het is bijzonder om als bestuurder een jubileumjaar te mogen afsluiten. Zoals u kunt lezen is 50 jaar KinderRijk niet stilletjes
voorbij gegaan. Voor elk wat wils, kun je wel zeggen.
2019 was ook een spannend jaar: de verdere implementatie van de nieuwe eisen uit de wet IKK, de personele krapte die
ons aardig wat hoofdbrekens heeft gekost, de stijgende vraag naar opvangplaatsen net op dagen die al druk bezet zijn,
maar ook de niet altijd soepel lopende samenwerking met de scholen. We zouden KinderRijk niet zijn als we uiteindelijk
niet tevreden terug kunnen kijken. We hebben met man en macht een extra stapje gezet, goede samenwerking vinden
we van groot belang, zowel intern als extern met het onderwijs maar ook de GGD die controleert of we doen wat we
moeten doen. We hebben ons door een moeilijke periode geslagen na het onverwachte vertrek van Muriëlle Springer,
de voormalig bestuurder, en zijn aan de slag gegaan met hernieuwde energie.
We sluiten 2019 af met een mooi nettoresultaat. Dat is een bemoedigend signaal waar we hoop voor de toekomst uit
kunnen putten. De nieuwe maatregelen uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), hebben we goed ingebed.
KinderRijk staat voor kwaliteit en stabiliteit. De kwaliteit van ons aanbod, maar zeker ook voldoende aanbod van
gekwalificeerde medewerkers zijn voor 2020 onze grootste uitdagingen. Zonder personeel is een (gewenste) groei van
het aantal kinderen onmogelijk. Personeelsbehoud heeft in 2019 terecht veel aandacht gekregen.
Graag wil ik mijn grote waardering uitspreken voor alle collega’s en hen bedanken
voor hun inzet in 2019! Ook wil ik de leden van de oudercommissies en ouderraad
bedanken voor hun tijdsinvestering en betrokkenheid bij KinderRijk. Een speciaal
woord van dank aan de leden van de ondernemingsraad voor hun inzet bij de vele,
gevarieerde en soms moeilijke onderwerpen die de revue gepasseerd zijn in 2019.
Ook een woord van dank aan de leden van de Raad van Toezicht die met gepaste
afstand, maar zeker niet met minder betrokkenheid mij hebben ondersteund en
aangemoedigd.
Anja Hol
directeur-bestuurder a.i.
Jaardoelen 2019
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KINDERRIJK 50 JAAR
2019 is een kroonjaar voor KinderRijk. Vijftig jaar geleden werd KinderRijk gestart door een groepje Amstelveense ouders
die betere kinderopvang voor hun kinderen wilden. Nu, in 2019, maken nog steeds duizenden kinderen dagelijks gebruik
van de opvang op één van onze 40 locaties in Amstelveen en Amsterdam. Natuurlijk laten we het 50 jaar jubileum niet
ongemerkt voorbij gaan! We vieren het uitgebreid met kinderen, ouders en medewerkers en verbinden het jubileumjaar
aan het goede doel de Krajicek Foundation.
Slingers, ballonnen en cadeautjes
We trappen het feestjaar af met de KinderRijk 50 jaar feestbox voor alle vestigingen. De box zit vol leuke verrassingen als
ballonnen, slingers, foto props, een feesthoed en verjaardagskalender én een cadeau voor elke groep. Ook alle ouders van
KinderRijk ontvangen voor thuis de feestelijke KinderRijk-verjaardagskalender.

KinderRijkers lopen de Lentemarathon
In maart gaan twaalf KinderRijkers de uitdaging aan. Zij doen mee aan een estafetterun. Voor de start worden de routes
en wisselpunten nog eens bekeken, de shirts van de Krajicek Foundation aangetrokken en nog een banaantje of ontbijt
koek gegeten. Is er voldoende getraind? Gaan ze allemaal het stuk binnen de estafette (ruim 10 kilometer!) uitrennen?
En rennen ze straks met elkaar 126 kilometer (3 teams * 42 kilometer)?
We hebben mazzel met het weer: de zon schijnt en de temperatuur is precies goed. Gedragen door de teamspirit en de
aanmoediging onderweg lukt het hen allemaal om het stuk uit te rennen. Alle teams wachten in de bocht van de laatste
200 meter op de laatste renner zodat ze als één KinderRijk kunnen finishen. Daarna volgt de overwinningsroes: terecht
trots op de sportieve teamprestatie en op de €1000,- die zij met elkaar hebben opgehaald voor de Krajicek Foundation!

Wie jarig is trakteert!
Maandag 27 mei: Hoera, KinderRijk is vandaag echt jarig! Deze mijlpaal kunnen we natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder
een lekkere traktatie. Daarom zijn alle collega’s getrakteerd op een heerlijke KinderRijk cupcake!
En bij een verjaardag hoort taart! Dat leek ons een prima reden voor een speciale KinderRijk bakwedstrijd voor alle
vestigingen. Dit heeft prachtige creaties en heerlijke taarten opgeleverd. Op onze verjaardag, was het tijd om de winnaars
KDV Maalderij en BSO Noorddammerweg in het zonnetje te zetten en een mooie prijs te geven.

RidderRijk: BSO spektakel in Amsterdamse Bos
Het is 18 juli vroeg in de ochtend… de vlaggen zijn gehesen, de Middeleeuwse spellen liggen klaar op het Arena-terrein
en het toernooiveld is gereed voor de strijd om het koningschap tussen ridders Witte Wilhelm en Rode Roderick.
Ruim 400 kinderen en hun pedagogisch medewerkers staan te trappelen voor het hek. En dan is het zover, de hekken
gaan open en iedereen stapt vol enthousiasme RidderRijk binnen!
Het Arena-terrein in het Amsterdamse Bos is het perfecte decor voor het grootse ridderspektakel voor jong en oud van
de BSO. Prachtig weer, echte ridders en jonkvrouwen en uitdagende Middeleeuwse spellen zoals bijlwerpen, handboog
schieten en zwaardvechten vormden uitstekende ingrediënten voor een geslaagd evenement. Met als slotstuk de
spannende riddershow met een jonkvrouwverkiezing en het toernooi om het koningschap tussen ridders Witte Wilhelm
en Rode Roderick op echte paarden, waarbij de kinderen hun eigen ridder vol enthousiasme aanmoedigden met zelf
gemaakte vaandels en schilden. Om 13.00 uur verlaat iedereen moe, voldaan en vol spannende verhalen het Arenaterrein. Terwijl aan de andere kant alweer ruim 400 kinderen en hun pedagogisch medewerkers klaar staan voor hún
RidderRijk middag!
Zo’n 8 jerrycans limo, 1100 stuks fruit en 1000 pakjes Sultana verder, blikken we aan het einde van die middag vol trots
terug op een geslaagde dag. Een mooie BSO-activiteit ter ere van ons 50-jarig jubileum.

Theatervoorstelling voor de allerkleinsten
In het laatste tropische weekend van augustus vieren we KinderRijk 50 jaar met de super leuke voorstelling ‘Over een
kleine mol’ in het Bostheater in het Amsterdamse Bos. Het is een vrolijke voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar en het
gaat over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft.
De voorstelling is speciaal voor KinderRijk-kinderen en hun ouders en daarom zijn de kaarten tegen een heel aantrekkelijk
tarief beschikbaar. Kost een ticket normaal €12,50, de kinderen van KinderRijk en hun ouders mogen deze voorstelling
bezoeken voor maar € 5,- per ticket. Het blijkt een groot succes want de kaarten zijn binnen 10 minuten uitverkocht.

KinderRijk Late Night XL
De ontwikkeling die jonge kinderen doormaken is fascinerend. Tegelijkertijd is het niet altijd gemakkelijk om zicht te hebben
op wat er in die kleine hoofdjes allemaal gebeurt en hoe we daar het beste op kunnen inspelen. Daarom organiseert
KinderRijk in oktober voor (groot)ouders, professionals die met kinderen werken en relaties een KinderRijk Late Night XL
over de ontwikkeling van jonge kinderen.
Wetenschapsjournalist Mark Mieras houdt de boeiende lezing ‘Kinderen scheppen hun eigen hersenen’. Hij laat zien dat
het ‘daarboven’ anders werkt dan we vaak denken en dat nieuwsgierigheid, verwondering, zelfvertrouwen en interactie de
basis voor kennis vormen. Cabaretier Peter Heerschop, sluit de avond af met hilarische, roerende, schaamtevolle en ook
openhartige verhalen.
Tijdens deze avond wordt ook de tussenstand bekend gemaakt van het tot dan toe door KinderRijk opgehaalde bedrag
voor de Krajicek Foundation. Niemand minder dan Gregory Sedoc, voormalig olympisch hordeloper, neemt als ambassa
deur van de foundation de cheque in ontvangst!

Inzamelingsacties vestigingen
Aan het begin van het feestjaar doen we een oproep aan alle locaties. Bedenk een leuke, gekke, lekkere of sportieve actie
waarmee je geld kunt inzamelen voor het goede doel de Krajicek Foundation. Wat bleek… niets was te gek!
Orion
Wauw, tijdens de Orion Fair op BSO & HDO Orion is maar liefst €1.101,50 opgehaald voor de Krajicek Foundation! Tijdens
de Fair waren er allerlei leuke activiteiten, sommige tegen betaling. Ook werden er mooie kunstwerken, gemaakt door de
kinderen, tegen opbod verkocht. Van alle kinderen was ook een mooi portretfoto gemaakt en ingelijst die ouders tijdens
de Fair konden kopen. Het was een super geslaagd evenement met veel gezelligheid!

Asserring
Asserring organiseerde een heuse boekenmarkt. Stapels boeken werden verzameld die tegen een zacht prijsje zijn
verkocht. De eerste dag was al een groot succes met een mooie opbrengst!
BSO

BSO

Schweitzerlaan
Koek in pot? Ja, koek in pot! KDV Schweitzerlaan had potten gemaakt om heerlijke koekjes te bakken. De droge ingrediënten
zaten al in de pot en de natte ingrediënten (boter en eieren) moest je zelf toevoegen. Alles werd door de pedagogisch
medewerkers uitgedacht, tot de promotie aan toe. En met succes, want nog voor de eerste potten gevuld waren,
stroomden de reserveringen al binnen. In totaal zijn er maar liefst 50 potten gemaakt en verkocht! Ook zijn er prachtige
schilderen gemaakt, die tijdens de ouderavond werden tentoongesteld en verkocht.

Daarnaast organiseerden andere vestigingen sponsorlopen, verkoop van kinderkunstwerken, statiegeld acties, een bootcamptraining en tuinfeesten met leuke activiteiten tegen een kleine vergoeding.
Krajicek Foundation
Het jubileumjaar staat in het teken van het thema ‘Spelen is feest!’ en dat gunnen we ieder kind. Voor de kinderen bij
KinderRijk is dat een vanzelfsprekendheid, maar helaas is dat niet voor alle kinderen in Nederland het geval. Er zijn nog
heel veel wijken in Nederland zonder een goede mogelijkheid om veilig buiten te spelen. Ook zijn er veel kinderen die
niet op een sport kunnen, omdat er thuis onvoldoende geld voor is. Daarom zette KinderRijk zich dit jubileumjaar in voor
de Krajicek Foundation en hebben wij een prachtig bedrag van maar liefst € 13.778,- ingezameld! Met dit bedrag kan de
Krajicek Foundation 8 jongeren een jaar lang een studiebeurs aanbieden. En deze ‘Krajicek Scholarshippers’ motiveren
met elkaar zo’n 200 kinderen om lekker vaak buiten te spelen en te sporten!

OVERIGE HIGHLIGHTS
Project internationalisering
Bij KinderRijk vangen we kinderen op van verschillende nationali
teiten, daarom is internationalisering een belangrijk thema.
In 2019 is dit in de gemeente Amstelveen vorm gegeven in het
gesubsidieerde project Internationalisering.
Er zijn twee interculturele coaches geschoold en ingezet ter onder
steuning van de pedagogisch medewerkers binnen de halve
dagopvang. De pedagogisch medewerkers van de halve dagopvang
kregen de training Interculturele vaardigheden die werd gegeven
door het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Binnen KinderRijk gaan we graag vanuit een open, nieuwsgierige
houding aan het werk in onze multiculturele werkomgeving. Dit doen
we met een hoge betrokkenheid en oog voor het individuele kind,
de culturele achtergrond van het kind en de ouders. Door hetgeen
is geleerd tijdens het project zijn we in staat beter aan te sluiten op
de thuissituatie van de kinderen en te communiceren met ouders.
Als onderdeel van het project wordt er een toolkit ontwikkeld, die
ingezet kan worden bij het borgen en voortzetten van de ontwikkeling
van de interculturele sensitiviteit. Deze toolkit bevat onder andere
een korte introductie over een dag op de halve dagopvang.
KinderRijkers in een nieuw jasje
Na meerdere roadshows, pas-sessies op de vestigingen en een poll voor de keuze van het logo, ontvangen de mede
werkers aan het eind van het jaar hun set KinderRijk-teamkleding. De teamkleding zorgt voor zichtbaarheid en
herkenbaarheid zowel binnen op de locatie als ook buiten bijvoorbeeld bij het ophalen van kinderen van school of bij
een BSO-uitje. Naast herkenbaarheid en zichtbaarheid zorgt de teamkleding ook voor een professionele en eenduidige
uitstraling, die past binnen de huisstijl van KinderRijk.

Huiskamerconcert
Zingen, muziek en dans geven plezier, het maakt je blij,
het verbindt en inspireert. En dat niet alleen… door te
dansen wordt de motoriek gestimuleerd en zingen is
goed voor de taalontwikkeling van het kind.
Dus toen we benaderd werden door Carla Stoop,
zangeres en oma van een kind bij KinderRijk, voor
het lanceren van haar EP met kinderliedjes hoefden
we niet lang na te denken. Op kinderdagverblijf
Nicolaas Tulplaan werd de hal omgetoverd in een
knusse en gezellige ‘huiskamer’ voor het KinderRijk
Huiskamerconcert waar ouders samen met hun kind
naar prachtig live gezongen kinderliedjes konden
luisteren.

Burgemeester leest voor
Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen, het heeft namelijk een positief effect op de woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Daarbij is lezen natuurlijk ook hartstikke leuk! Daarom deed KinderRijk ook dit jaar weer mee met de Nationale Voorlees
dagen. De Nationale Voorleesdagen beginnen traditiegetrouw met Het Nationale Voorleesontbijt, zo ook bij halve dagopvang
de Linde waar niemand minder dan de burgemeester van Amstelveen kwam voorlezen.

Claartje van Ekelenburg locatiemanager KDV/HDO/BSO Aalberselaan
Altijd aan staan
‘KinderRijk is een heel warme organisatie. Iedereen wil je graag helpen. En je krijgt een kans,
ook als je geen jarenlange ervaring hebt’. Voor locatiemanager Claartje van Ekelenburg was het
vorig jaar fijn binnenkomen. Ze was teamleider geweest in een andere kinderopvangorganisatie,
maar nog nooit locatiemanager. ‘Als dan altijd iemand met ervaring als locatiemanager gevraagd
wordt, zoals bij sommige organisaties, kom je nooit aan die ervaring.
Ik ben daarom heel blij met KinderRijk.’ Haar inwerkperiode was extra lang, omdat de zittende locatiemanager pas later
vertrok naar haar nieuwe locatie. Dat was prettig. Zeker omdat ze de leiding heeft over een van de grootste locaties,
met twaalf groepen. Ze is ook heel blij met haar team, een gemêleerde groep medewerkers van verschillende leeftijden.
‘Dat is prettig, omdat men van elkaar kan leren. En ook voor de kinderen is het goed.’
Geen dag is hetzelfde en dat maakt het leuk, vertelt Claartje. ‘Teamoverleg, regio-overleg, bijpraten over pedagogiek of
over onderwerpen als veilig slapen. Een telefoontje van ouders over een extra aanvraag. Je planning kan steeds zomaar
weer veranderen. En het is dus een uitdaging om je prioriteiten goed te stellen.’ Haar telefoon staat altijd aan en daarmee
zij zelf ook. Om toch zelf een beetje te kunnen sturen, probeert ze medewerkers het vertrouwen te geven dat ze op veel
vragen zelf het antwoord weten. ‘De meeste problemen kunnen ze zelf oplossen. Dat geef ik dan ook terug. Denk er zelf
over na. Welke oplossing zou jij zelf bedenken? Nou, zie dat je mij daar niet voor nodig hebt.’
Loslaten vindt ze tegelijkertijd ook het moeilijkste. ‘Er ligt altijd werk, dus ik vind het moeilijk om naar huis te gaan. Want ik
ben perfectionistisch en het liefst ben ik klaar, maar dat ben je dus nooit. Binnenkort gaat ze dat toch proberen, want dan
gaat ze met zwangerschapsverlof. In november verwacht ze een tweeling.
Nationale buitenspeeldag
In de Westwijk deden ook dit jaar weer de BSO’s mee aan de Nationale Buitenspeeldag met de superleuke activiteit DrumTastic.
Een swingende work-out op muziek waarbij de kinderen drummen op een bal in combinatie met pasjes en oefeningen.
En ook al gaan we zoveel mogelijk naar buiten wat voor weer dan ook… Tijdens deze Nationale Buitenspeeldag kwam
het met bakken uit de lucht en regende het te hard om de activiteit buiten te doen. Gelukkig was er een uitwijk
mogelijkheid naar de sportzaal in de wijk en kon de activiteit alsnog doorgaan. De kinderen vonden het fantastisch en
gingen helemaal los. Na afloop kregen ze een welverdiende KinderRijk-medaille en een lekkere gezonde traktatie van
Albert Heijn Westwijkplein.

KinderRijk als opvoedpartner
KinderRijk organiseert ook dit jaar weer voor ouders de gratis KinderRijk Late Night workshops. Tijdens deze interessante
en leuke avonden voorzien onze doorgewinterde pedagogische professionals ouders van allerlei relevante informatie
en handige tips & adviezen! De onderwerpen die we in 2019 uitlichtten waren: ontwikkeling van baby’s, ontwikkeling van
kinderen 2-4 jaar, voeding, grenzen stellen, omgaan met nieuwe media en het prikkelen van de creativiteit.

Daniëlle Bakker pedagogisch medewerker KDV Asserring
Geloof in aanstekelijkheid
Daniëlle Bakker voelt zich helemaal thuis bij de pedagogische werkwijze van KinderRijk, waar ze
sinds twee jaar werkt op de groep van KDV Asserring. ‘Wat vinden kinderen op dit moment
interessant en wat hebben ze nodig om verder te kunnen groeien. Dat is ons uitgangspunt. En als
ze dan kerstbomen in de zomer willen maken, dan doen we dat.’
‘Ik geloof in aanstekelijkheid’, zegt ze. En met aanstekelijke enthousiasme vertelt ze over de training interactie
vaardigheden die ze volgde. Hoe gaat het? Wat vind ik van de manier waarop ik het aanpak? Welke andere oplossing
zou beter kunnen zijn? Dat zijn vragen die de deelnemers aan de training zichzelf voortdurend moesten stellen. Dat
betekent, vertelt Daniëlle, dat je je kwetsbaar op moet durven stellen. Ze leerde veel van de filmpjes die de deelnemers
zelf maakten en die ze samen terugkeken, ‘Bijvoorbeeld om rust te brengen in mijn handelen. Ik ben van de fast pass,
even snel dit en dat, en dit is ook leuk. Ik doe nu vaker een stapje terug en bekijk het met een helicopterview. Beter één
ding goed doen en de tijd nemen om te zien wat de kinderen nodig hebben.’
Tijd nemen maakt het ook gemakkelijker om te reflecteren. Als je het linksom hebt geprobeerd, dan ook eens kijken hoe
rechtsom werkt, zegt ze. Ze is zich veel meer bewust van wat ze doet en waarom. ‘Jonge kinderen tot anderhalf jaar
hebben behoefte aan nabijheid. Dat versterkt hun gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Als ik in de keuken ben, ben ik
ook nabij, maar wel op een andere hoogte en het haalt een kind uit zijn spel. Zit ik ertussen om te observeren dan blijft hij
langer geconcentreerd bezig. En ik kan zijn spel stimuleren: “Dat lage krukje gaat goed, probeer nu eens dat hogere.”’
De training zorgde ook voor veel inspiratie. ‘Door de filmpjes gaat er een wereld voor je open. Drie kinderen vragen om
aandacht van wie een op je schoot. Hoe pak je dat aan? Het gaat niet om goed of fout. Het gaat om bewustzijn, welk kind
heeft wat nodig. Dat moet je je elke keer afvragen. Een pas op de plaats maken en jezelf een spiegel voorhouden.’
Collega’s gezocht!
Helaas kampt ook KinderRijk, net als veel andere kinderopvangorganisaties, met de gevolgen van de krapte op de
arbeidsmarkt. Het is lastiger om nieuwe collega’s te vinden en bestaande medewerkers aan ons te binden. Het werven
en behouden van medewerkers heeft dan ook volop onze aandacht.
Zo richt de afdeling recruitment zich onder andere op de zichtbaarheid van KinderRijk
zowel online als offline. Daarnaast heeft onze samenwerking met bijvoorbeeld de
gemeente mooie resultaten opgeleverd. Ook waren we aanwezig bij diverse
congressen en bijeenkomsten om contacten te leggen en collega’s te werven.
De vraag naar pedagogisch medewerkers in de branche was groot, waardoor er
voor pedagogisch medewerkers veel mogelijkheden waren om elders aan de slag te
gaan, bijvoorbeeld dichter bij huis of op de gewenste dagen. De start van onze
‘Werken-bij-KinderRijk-website’ is eind 2019 begonnen en gaat in 2020 worden
gelanceerd. Hiermee hopen we nieuwe medewerkers te enthousiasmeren en een goed
beeld te geven van onze organisatie.
In 2019 hebben we een groep van zesentwintig pedagogisch medewerkers verwelkomd
in een werk-leer traject voor de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
Om verschillende redenen zijn helaas acht deelnemers voortijdig gestopt met hun
opleiding. Het intern opleiden van nieuwe pedagogisch medewerkers blijkt een goede
manier om enthousiaste nieuwe collega’s aan te trekken.

BELANGEN BEHARTIGEN



Bob van der Linden voorzitter ondernemingsraad
Bijdragen aan de kwaliteit van je werk
Zestien jaar is Bob van der Linden BSO-medewerker bij KinderRijk en vijftien jaar daarvan is hij lid
van de ondernemingsraad. ‘De kijk van de medewerkers is onmisbaar in het zoeken naar kwaliteits
verbetering. Door lid te zijn van de OR krijg ik dus de kans om bij te dragen aan de kwaliteit van
mijn werk’, zo motiveert Bob zijn betrokkenheid. Als voorzitter heeft hij een strakke lijn: we hebben
het niet over hoe het voelt, maar over de feiten en over de inhoud. Hij vindt het belangrijk dat
medewerkers goed meegenomen worden in beslissingen en dat er niet alleen geluisterd wordt naar een
kleine groep met luide stem. Goed contact met de bestuurder en de Raad van Toezicht, vindt hij noodzakelijk. ‘Zeker in
delicate situaties moet ook een Raad van Toezicht weten wat de OR denkt en andersom moet de OR weten waarom de
Raad van Toezicht bepaalde keuzes maakt. Zo kan iedereen betere beslissingen nemen. Dat gaat nu beter dan in het
verleden.’ Datzelfde geldt voor de ouderraad. Een onderwerp dat beide aanging, maar waar beide verschillend in stonden,
was bijvoorbeeld de vervroegde sluitingstijden op 24 en 31 december.
Een van de andere belangrijke onderwerpen van 2019 was het invoeren van teamkleding. Bob: ‘Dat is een impactvolle
beslissing waarbij medewerkers goed betrokken moeten worden. Al hebben wij technisch gezien geen instemmingsrecht.
Invoering was al eerder eens geprobeerd, maar dat werd geen succes, onder meer omdat de polo’s schuurden en je erin
zweette. We wilden dus kleding van goede kwaliteit. Al snappen we dat het geen merinowol wordt.’ Bob draagt de
teamkleding altijd met trots. ‘Je kunt zeggen dat je met kleding je trots op de organisatie uitdraagt, maar het werkt ook
andersom: je kunt trots worden door trots te laten zien dat je bij een groep hoort.’ Hij is ook iemand die zich committeert
wanneer er eenmaal een beslissing is genomen. ‘En vind je dat je er te weinig invloed op hebt gehad, dan moet je zorgen
dat je je invloed vergroot.’
Avital Laibowitz voorzitter ouderraad
Zorgen dat je erbij bent
Ze heeft drie kinderen, van wie nog twee bij KinderRijk. De jongste is één, dus Avital Laibowitz kan
nog een poosje mee als voorzitter van de ouderraad. Iedere locatie van KinderRijk heeft een
oudercommissie en de afvaardiging daarvan vormt samen de ouderraad. Een belangrijk orgaan,
vindt Avital, want je brengt je kostbaarste bezit naar KinderRijk. ‘Dan wil je dat dat goed gaat.
Met je kinderen en met KinderRijk.’ De ouderraad behandelt de overkoepelende zaken die betrekking
hebben op alle vestigingen. Dat is voor sommige ouders nog wel eens ver van hun bed. Daarom lanceert de ouderraad
af en toe een marketingcampagne om hen te interesseren.
Ook zou Avital graag zien dat iedere locatie een vaste vertegenwoordiger afvaardigt. ‘Dat voorkomt dat je dezelfde
discussie steeds opnieuw moet voeren. Al zit ik daar als voorzitter natuurlijk wel bovenop, toch praat het makkelijker als
leden wat meer geschiedenis hebben.’
Het jaar 2019 was een druk jaar met diverse onderwerpen op de agenda, van sluiting van de gastoudertak van KinderRijk
tot het vertrek van de bestuurder, van nieuwe tarieven tot de vervroegde sluiting op kerstavond en oudjaarsavond.
Avital: ‘Als ouders vonden wij het prima om een uurtje eerder dicht te gaan, maar niet al om 16 uur. Dit zijn nu juist dagen
waarop ouders kerstborrels hebben of werk moeten afronden voor de kerstvakantie. Op het werk zijn dit vaak extra
drukke tijden.’
Ook het puntensysteem waarmee ouders vervangende dagen kunnen aanvragen, kwam nog een keer langs. Het bleek dat
sommigen een zee aan punten hadden opgebouwd die ze niet konden inwisselen, omdat er geen plaats was. ‘Extra opvang
aanvragen is lastig vanwege de strenge BKR (beroepskracht-kindratio). Je kunt niet zomaar een kind erbij zetten. Dat zorgt
natuurlijk voor frustratie bij ouders. Daarom is er nu een maximum van zeven punten ingesteld dat een kalenderjaar
geldig blijft.’
Overleg met de bestuurder, de Raad van Toezicht, de OR en de locatiemanagers behoort op sommige dossiers tot de
taak van de voorzitter. Soms moet je uit alle geledingen informatie halen. Want wil je meebeslissen dan moet je zorgen
dat je erbij bent, is de opvatting van Avital Laibowitz.
Tonny Triezenberg voorzitter Raad van Toezicht
Be good and tell it
Normaal zit een voorzitter van de Raad van Toezicht op kantoor, met vergaderstukken in vergadering,
maar de voorzitter van de Raad van Toezicht van KinderRijk staat ook in het Amsterdamse Bos met
maliënkolder, helmen, zwaarden, lansen en knuppels. RidderRijk, het feest ter ere van het
vijftigjarig bestaan van KinderRijk was voor voorzitter Tonny Triezenberg een van de hoogtepunten
van het jaar 2019. ‘Niet alleen hoe geweldig medewerkers dat tot in de puntjes georganiseerd
hadden, maar ook wat een ingewikkeld vak kinderopvang is. Ik was onderdeel van de Middeleeuwse
spellen en gaf uitleg aan een aantal groepjes kinderen. Bij elk nieuw groepje leerde ik weer wat nieuws.’
En de kinderen leerden ook op deze feestelijke dag. Dat is waar de Raad van Toezicht in 2019 onder meer aandacht voor
vroeg: het belang van kinderopvang als verrijkend aanbod voor kinderen en hoe breng je dat over. Tonny: ‘Ouders beseffen
niet altijd wat de meerwaarde van kinderopvang is. De ouders van wie de kinderen al bij KinderRijk zijn wel, maar je zou
willen dat ook aanstaande ouders zien dat kinderopvang meer is dan een arbeidsmarktinstrument om ouders te kunnen
laten werken. Hoe bereik je die groep nieuwe ouders? Dat is een constant denkproces, van de organisatie, maar het is
ook onderdeel van je strategie. Be good and tell it.’
Een Raad van Toezicht heeft een behoorlijk aantal formele taken. Om goed te weten wat er in de organisatie gebeurt,
probeert de raad contact te houden met alle geledingen. Daarnaast nam de Raad van Toezicht in 2019 de moeilijke
beslissing om afscheid te nemen van de bestuurder, vanwege een onoverbrugbaar verschil van inzicht over het te voeren
beleid. De Raad van Toezicht is blij dat er met Anja Hol zo snel een heel goede interim-bestuurder is gevonden die heeft
toegezegd langere tijd te blijven.
Never a dull moment, vat Tonny haar acht jaar als lid van de Raad van Toezicht samen. ‘Er gebeurt heel veel. Niet alleen bij
KinderRijk, maar ook in de maatschappij dat zijn weerslag heeft op de sector. Kinderopvang is heel dynamisch, steeds
weer verandert er wat.’ Daarom stemde Tonny twee jaar geleden in met een derde termijn in de Raad van Toezicht.
Volgend jaar loopt die af, dan moet men echt op zoek naar een nieuwe voorzitter.

KINDERRIJK IN CIJFERS
Kinderen bij KinderRijk

Aantal locaties
Totaal

1620

(KDV)

3699

2079

14
(BSO)

Kinderdagverblijf
(KDV) incl. halve
dagopvang (HDO)
van 0 tot 4 jaar

2018

t.o.v. 2018

Netto rendement

Ons resultaat

2019

17

+2,7 5%

Buitenschoolse
opvang (BSO)
van 4 tot 13 jaar

(HDO)

9

Resultaat na belasting

2019

€ 28.760.890,-

2019

2,6%

2018

1,3%

€ 26.170.217,-

€ 742.806,-

2018
2017

€ 343.838,-

€ 24.690.930,-

Onze medewerkers

Hoe oud zijn ze?

Hoelang werken ze bij KinderRijk

<30 jaar

512

21

pedagogisch
medewerkers

locatiemanagers

0-5 jaar

183

326

31-40 jaar

5-10 jaar

41-50 jaar

10-20 jaar

40

144

76

144

37
stagiaires

48
service centrum

51-60 jaar

20-30 jaar

Totaal
medewerkers

Totaal
verzuim

>61 jaar

>30 jaar

618

6,2%

128
123

61
7

Ontwikkelen en leren - Top 3 meest gevolgde trainingen en opleidingen

96

160
1620
KinderEHBO

Werken met baby’s
volgens Pikler

82
Introductietraining
Welkom bij KinderRijk

VOORUITBLIK 2020
We starten 2020 met hernieuwde energie aan zaken waar we al een tijdje niet aan toe gekomen waren door de steeds
nieuwe instroom van collega’s, uitbreidingen door de grote vraag naar kinderopvang en nog enige achterstalligheid als
resultante van de kredietcrisis. De vooruitzichten waren goed. Er zijn nieuwe inhoudelijke plannen gemaakt, we hebben
de structuur verstevigd en een manager HR benoemt.
De cijfers waren rooskleurig, de verwachtingen groot!
Ineens stond begin maart alles in het teken van het coronavirus. We hebben een crisisteam ingericht, thuiswerken mogelijk
gemaakt, namen deel aan het bestuurlijk overleg, richten de noodopvang in, dachten na over communicatie en informatie
en gingen aan de slag! Het is nu begin juli. Met veel waardering voor onze medewerkers kijken we terug op een hectische,
soms enerverende periode. Acht weken noodopvang bieden, een hoog ziekteverzuim, medewerkers van het Service
centrum die thuiswerken, is ene niet geringe opgave. Financieel hebben we wel wat ingeleverd, maar we zijn blij dat we
hebben kunnen besluiten – als aanvulling op de vergoeding door de overheid – ouders maximaal te compenseren voor
de gederfde opvangdagen in de afgelopen periode.

We gaan ons voorbereiden op het komend half jaar!
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