
VOORWOORD 
Hoe anders hadden we ons 2020 voorgesteld? De interne structuur herinrichten, groot onderhoud uitvoeren, een boost 
geven aan de pedagogiek, een turbulente periode afsluiten…
En ineens belandden we in een onwerkelijke, soms angstaanjagende nieuwe werkelijkheid. Om ons heen werden we 
geconfronteerd met de immense impact van het COVID-19-virus. Het trof onze medewerkers, hun familie, onze ouders en 
zelfs kinderen. Er was veel verdriet door wat er gebeurde met opa’s en oma’s, ouders en andere familie.
Maar juist dan zie je de kracht van KinderRijk terug. Collega’s en teams die elkaar ondersteunen. Die meeleven met kinderen 
en hun ouders die onder hele moeilijke omstandigheden werk, opvang, schoolwerk en hun huishouden moesten bestieren.
Onze medewerkers die improviserend, creatief, ondernemend en zorgend vorm en inhoud gaven aan de noodopvang, 
maanden lang! Niet de angst om ziek te worden voerde de boventoon, maar het verantwoordelijkheidsgevoel om als 
maatschappelijke organisatie een waardevol steentje bij te dragen aan een samenleving die soms in paniek, soms gelaten 
en soms uitgelaten zich door een moeilijke periode worstelde.

Er kwam ander en extra werk op ons af: communicatie na iedere persconferentie voor ouders en medewerkers.  
Nauwlettend de veiligheidsmaatregelen volgen en opvolgen, iedereen informeren over nieuwe protocollen, gewijzigde  
GGD-aanwijzingen, Q&A’s opstellen, berichten op de website actualiseren. Iedereen had behoefte aan informatie, het liefst 
al gisteren beschikbaar. Voor de een was het te veel, de ander wilde vaker nieuwsberichten en uitgebreider. Doseren was 
soms wat ingewikkeld. Maar per periode leerden we van de vorige. Een crisishandboek groeide onder onze handen en is 
beschikbaar als er weer iets groots gebeurt.

Er was uiteraard ook zorg: hoe komen we deze crisis uit? Kunnen we inschattingen maken en anticiperen op wat wellicht 
gaat komen? Blijven ouders bij ons of zeggen zij hun contract op vanwege een onzekere toekomst? Welke impact gaat de 
compensatieregeling voor ouders hebben op onze financiële positie? Kunnen wij alle medewerkers behouden, kunnen we 
staande houden dat we nieuwe medewerkers een vast contract aanbieden? Kunnen we onze plannen voor een digitale 
leeromgeving, intranet en een nieuwe website waarmaken?

Terugkijkend op een turbulent jaar, ben ik trots bestuurder te zijn van KinderRijk en wil ik alle medewerkers en samen-
werkingspartners bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Medewerkers van het Service centrum die thuis hun werkplek 

ingericht hebben en werk verzetten ‘alsof er niets aan de hand is’, pedagogisch 
medewerkers die op andere tijden werken, op andere locaties en zelfs in een andere 
opvangsoort. De Ondernemingsraad, Ouderraad en de Raad van Toezicht als belangrijke 
steunpilaren en klankborden om even iets af te stemmen of stevig door te akkeren zodat  
we de juiste besluiten zouden nemen.

We hebben verschillende ideeën niet kunnen realiseren, maar geheel onverwacht ook  
veel gedaan wat nieuw en anders was. Daar zijn we trots op. En wat betreft die ideeën:  
wat in het vat zit verzuurt niet!
De plannen voor 2021 zijn al klaar en we pakken de verdere ontwikkeling van de organisatie 
en de pedagogiek energiek ter hand. Het komt goed, zeggen we vaak tegen elkaar!

 
Anja Hol
directeur-bestuurder 

KINDERRIJK IN CORONA-TIJD
Begin maart 2020, we volgen de ontwikkelingen op de voet en bereiden ons voor op de eventuele situatie dat het 
coronavirus kinderen en/of ouders of medewerkers van KinderRijk treft. Per direct stellen we een Calamiteitenteam samen.

En dan is het zondag 15 maart en gaan we met elkaar een rollercoaster in. Alles wat op ons afkomt is onbekend, spannend, 
verontrustend en allerlei zekerheden staan op losse schroeven of zijn weggevallen. Ouders die niet werkzaam zijn in een 
vitaal beroep, krijgen de boodschap dat zij geen gebruik meer mogen maken van onze kinderopvang, wat uiteindelijk tot 
11 mei duurt. 

Gemeente, onderwijs en KinderRijk slaan handen ineen
In samenwerking met de gemeente Amstelveen en de onderwijsbesturen Amstelland en Amstelwijs bieden we op zes 
locaties noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal/vitaal beroep en kwetsbare kinderen voor wie school of 
opvang een veilige haven is. Kinderen van klanten en niet-klanten zijn welkom.

Een bijzonder bezoek
Wethouder Frank Berkhout van Amstelveen kwam langs de noodopvanglocaties om alle medewerkers te bedanken voor 
hun inzet in deze bijzondere tijd. Een ontzettend mooi gebaar dat enorm gewaardeerd werd!

Contact met kinderen en ouders
Wat missen de pedagogisch medewerkers het dagelijks contact met de kinderen en ouders! Ze verzinnen speciale 
boodschappen, allerlei creatieve online initiatieven zoals voorleesfilmpjes, Koningspelen@home, meezingliedjes en leuke 
BSO-activiteiten om thuis te doen.

En toen was het feest
Maandag 11 mei, de kinderdagverblijven en halve dagopvanglocaties gaan weer open en de BSO’s gedeeltelijk. Het is een 
feestje om alle kinderen weer te ontvangen en wat vinden we het fijn dat de kinderen er weer zijn!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

WAT GEBEURT ER NOG MEER IN 2020?
KinderRijk KinderRaad 
Zestien kinderen van tien BSO’s kwamen woensdagmiddag 18 november naar het hoofdkantoor van KinderRijk. Ze hadden 
een belangrijke afspraak! De eerste vergadering van de KinderRijk KinderRaad vond plaats. KinderRijk vindt het belangrijk 
dat de stem van kinderen gehoord wordt, daarom is de KinderRaad op de Internationale dag van de Rechten van het Kind  
in het leven geroepen. 

Uiteraard hoort bij de start van de KinderRaad een heuse installatie van de leden. Alle kinderen werden dan ook door de 
directeur van KinderRijk officieel benoemd als lid van de KinderRijk KinderRaad.

Na de installatie was het tijd voor het echte werk, de vergadering! Alle leden hadden ideeën, wensen, tips van de kinderen 
op hun locatie verzameld en deze werden uitgebreid besproken. Allerlei onderwerpen die met de opvang te maken 
hadden, kwamen voorbij. Van een pyjamadag tot een chill-kamer en van meedenken met de inrichting van de BSO tot de 
maaltijden: geen onderwerp was te gek!

 
Verrassing voor alle KinderRijk gezinnen
Na een lastige tijd voor ouders en kinderen vanwege de sluiting van de opvang door COVID-19, vinden we dat zij wel  
een cadeautje verdienen. Daarom verrassen we alle gezinnen van KinderRijk met het prentenboek ‘Woeste Willem’.  
Het boek is gekozen voor de leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek cadeau’. Een mooi initiatief met als  
doel kinderen op te laten groeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. KinderRijk ondersteunt van harte  
het initiatief om kinderboeken op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. Want lezen is heel belangrijk én 
ontzettend leuk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nooit te oud om te leren
Onze medewerkers dragen dagelijks bij aan de 
ontwikkeling van kinderen. Gelukkig vinden mede-
werkers hun eigen ontwikkeling ook belangrijk.  
Want bij KinderRijk vinden we dat je nooit te oud  
bent om te leren. 

Zo studeren acht dappere medewerkers af als 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Zij werken 
allemaal al (lang) bij KinderRijk en wilden graag de 
stap maken naar een hoger niveau. Het was voor hen 
heel spannend om weer in de schoolbanken plaats te 
nemen. Hoewel het hard werken was, zijn ze allemaal 
ontzettend enthousiast over de opleiding. Zij, maar 
zeker ook KinderRijk, profiteren enorm van de 
splinternieuwe kennis en inspiratie die zij tijdens hun 
studie op hebben gedaan. We zijn geweldig trots op 
deze kanjers!

 
Opening Piet Hein
Op 22 april opent onze nieuwe locatie Piet Hein de deuren. In eerste instantie alleen voor de noodopvang maar vanaf medio 
mei zijn alle kinderen welkom. Locatie Piet Hein zit in brede school Piet Hein en biedt opvang aan 1 peutergroep, 2 groepen 
kinderdagopvang en 5 groepen buitenschoolse opvang.

De kinderen genieten volop van de mooie en uitdagende ruimtes zowel binnen als buiten, met onder meer een (verrijdbaar) 
atelier, make-up-tafel, ruime speelhal, speellokaal en een gameroom voor de BSO-ers. 

Ter ere van de opening mocht locatiemanager Debby een bloemetje van wethouder Frank Berkhout in ontvangst nemen!

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wat vinden ouders van KinderRijk?
KinderRijk streeft altijd naar kinderopvang van hoge kwaliteit. Daarom vinden we het heel belangrijk om in gesprek te 
gaan en te blijven met klanten. Hoe ervaren zij onze dienstverlening? Wat vinden zij van bepaalde onderwerpen?  
En wat kunnen we doen om elke dag een beetje beter te worden?

Ook in 2020 toetsen we dit middels een klanttevredenheidsonderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat ouders de peda-
gogische kwaliteit bij KinderRijk enorm waarderen. Met trots kunnen we ook zeggen dat ons klanttevredenheids cijfer  
is gestegen van een 7,6 naar een 7,8 ten opzichte van het voorgaande jaar! Klanten zijn met name tevreden over de 
mate waarin hun kind zich prettig voelt op de opvang en over de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
KinderRijk hecht veel waarde aan pedagogische kwaliteit en is trots dat deze twee punten eruit springen.
Natuurlijk gaven ouders ook waardevolle tips. Zo mag de overdracht uitgebreider en het gebruik van de ouderapp 
wordt op de vestigingen verschillend toegepast. Maar ook over de warme maaltijden kwamen wat verbeterpunten 
binnen. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken en verbeterpunten worden organisatiebreed opgepakt en 
uitgewerkt in concrete acties.

In het najaar start KinderRijk naast het klanttevredenheidsonderzoek ook met het klantenpanel. Alle ouders bij KinderRijk 
kunnen zich hiervoor aanmelden. Ongeveer één keer per kwartaal ontvangen die ouders een uitnodiging om hun 
mening en/of advies te geven over een onderwerp dat te maken heeft de dienstverlening van KinderRijk. Het eerste 
klantenpanel dat we uitzetten gaat over de warme maaltijd.

 
 

 
 

Namasté
Op kinderdagverblijf Nicolaas Tulplaan komt dansjuf Peggy geregeld langs om yoga- en dansles te geven. Het is een activiteit 
waar de kinderen altijd naar uitkijken. De niet altijd makkelijke yoga-oefeningen worden vaak al heel goed nagedaan en als alle 
spieren lekker los zijn van de yoga-oefeningen is het tijd om te dansen. Iets wat de kinderen graag doen en wat ook nog heel 
goed is voor hun motoriek, maar ook voor hun sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Expeditie Orion
BSO Orion organiseerde tijdens de zomervakantie een super leuk vakantieprogramma - Expeditie Orion - waarbij twee teams 
het drie weken lang tegen elkaar moesten opnemen. De eerste week stond in het teken van het thema ‘Survival’ en werd 
afgetrapt met het maken van een eigen teamvlag. De teams gingen daarna de strijd met elkaar aan met de graafproef, de 
balkproef en de hangproef (wie kan het langste aan het trouw blijven hangen?). ‘Water & vuur’ was het thema van week twee. 
De teams speelden het spel Waterdragers (welk team kan het snelste de emmer doorgeven zonder water te morsen?), 
deden de emmerwaterproef en natuurlijk moest er een vuurtje gemaakt worden. Expeditie Orion werd spetterend afgesloten 
met de Finale Week met de puzzelproef, een stormbaan en natuurlijk de finaleproef die de kinderen zelf mochten bedenken. 

Op creatieve ontdekkingstocht
Op BSO Kindercampus King zijn de kinderen graag creatief bezig. Er wordt  
dan ook heel wat geknipt, geverfd, geplakt, versierd. De meest bijzondere  
creatieve activiteiten worden gedaan. Deze ontstaan omdat de kinderen  
uitgedaagd worden door materialen die ze krijgen aangeboden om dingen  
uit te proberen en tot actie te komen. Want hoe gaaf is het om van je  
eigen handen en armen een kunstwerk te maken? En hoe leuk is het als  
je dan een foto van je prachtig geverfde versierde handen op de gang ziet  
hangen en enthousiast aan de andere kinderen kan vertellen:  
“Kijk, dat zijn mijn handen!” 

Of wat dacht je van toveren met verf? Met een blanco onderzetter in de  
slacentrifuge, wat druppeltjes verf erop en draaien maar… Als de deksel  
eraf gaat is het ‘Magic’. Wat zal er gebeuren als je meerdere kleuren  
druppeltjes verf op de onderzetter doet? Experimenteren maar!
Een ding is zeker: bij al deze creatieve activiteiten is het eindresultaat niet  
eens zo belangrijk maar het plezier en samen genieten van het ontdekken,  
is waar het om gaat.

Werken-bij-KinderRijk-website 
Het werven van nieuwe medewerkers heeft ook in 2020 volop onze aandacht. We lanceren dit jaar dan ook de ‘Werken-bij-
KinderRijk-website’. Hiermee hopen we nieuwe medewerkers te enthousiasmeren en een goed beeld te geven wat het werken 
bij KinderRijk zo leuk maakt. Op de website is in één oogopslag te zien welke vacatures er zijn en reageren gaat super snel  
en eenvoudig!

KINDERRIJK IN CIJFERS 

Onze medewerkers Hoelang werken ze bij KinderRijkHoe oud zijn ze?

523 
pedagogisch 
medewerkers

33 
stagiaires

21 
locatie-

managers

48 
service centrum

Totaal aantal  
medewerkers

625
Totaal 

verzuim

8,6%

0-5 jaar

349
5-10 jaar 

63
10-20 jaar 

138
20-30 jaar 

68
>30 jaar 

7

<30 jaar 

186
31-40 jaar 

44
41-50 jaar 

140
51-60 jaar 

1 17
>61 jaar 

138

Onze omzet Resultaat na belastingNetto rendement

2019 

2,6%
2020

4,7%
2020

€ 1.354.371,-

2019 

€ 742.806,-

2020

€ 29.097.714,-

2019

€ 28.760.890,-

Kinderen geplaatst bij KinderRijk Aantal locaties
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In dit jaarverslag is de systematiek aangepast naar aantallen kinderen die in het jaar gebruik hebben gemaakt van de opvang in plaats van aantallen kinderen  
die op een specifieke peildatum gebruik hebben gemaakt van de opvang, zoals in het jaarverslag 2019.

VOORUITBLIK 2021 
De plannen voor 2021 zijn uitgewerkt in een jaarplan en de begroting. We houden rekening met beperkte vraag- 
uitval als gevolg van de coronacrisis. We realiseren ons dat er nog klappen kunnen gaan vallen, omdat er nu  
sprake is van forse overheidsbijdragen en de volledige omvang van de effecten op bedrijven nog niet in beeld is.

Hoewel we blijven focussen op het goed in beeld houden van kosten en onvoorziene marktomstandigheden,  
verwachten we geen grote efficiëntieslagen meer te kunnen halen uit de bedrijfsvoering. We gaan ons voorbereiden 
op groei door overname/fusie als dat zich in ons werkgebied aandient. Schaalvergroting kan een middel zijn om  
meer kindplaatsen te exploiteren tegen gelijkblijvende overheadkosten.

Als we de doelstellingen voor 2021 behalen, is er een solide basis gelegd voor een financieel gezonde, kwalitatief 
hoogwaardige organisatie. Hiermee is de continuïteit en kwaliteit van goede pedagogische kinderopvang geborgd. 
Dankzij de samenwerking met de scholen en de beide gemeenten waar het gaat om VE, voldoet KinderRijk aan haar 
eigen maatschappelijke doelstelling.

Het is belangrijk dat 2021 in rust, maar wel scherp aan de wind gevaren kan worden. Locatiemanagers nemen een 
belangrijke plaats in dit proces. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun locatie en krijgen 
daarvoor ook de positie die daarbij hoort. 
Ook op het gebied rondom de samenwerking met onderwijs maken we een aantal stappen voorwaarts. Op bestuurs-
niveau is een statement opgesteld. Het komende jaar gaan we dit concreet uitwerken in gezamenlijke plannen waar 
we samen in optrekken.

Zonder de inzet van onze medewerkers, ook onder de zeer moeilijke omstandigheden van het afgelopen jaar  
(zowel op het werk als thuis), hadden wij niet met zoveel trots terug kunnen kijken op de goede resultaten in  
de breedste zin van het woord. Samen aan de slag met innovaties en verbeteringen op het Service centrum  
en pedagogiekontwikkeling binnen de locaties, zijn volgende stappen in het proces van samen werken aan de 
toekomst!

Jaarverslag 2020

#samensterk 
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