Jaaroverzicht 2019

Wij denken in morgen

2019 was een bruisend jaar vol dynamiek. De groei zette binnen Kind & Co
verder door. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt wist Kind & Co te blijven
groeien in aantallen medewerkers. Dit succes werd onder andere behaald door
de extra arbeidsmarktcommunicatie-inspanningen en het starten van eigen BBLklassen.
Ook is er hard gewerkt aan de binding met onze medewerkers in het project
SterkWerk!. We hebben arbeidsvoorwaarden aangepast en een fietsplan
geïntroduceerd.
In het kader van de wet IKK zijn medewerkers geschoold tot babyspecialist,
pedagogisch coach of voldoen aan de 3F-taaleis. Daarnaast hebben veel
medewerkers zich bijgeschoold via het ruime en gevarieerde aanbod van de
workshopcarrousel.
Het voedingsbeleid, wel/geen verplichte vaccinatie, de educatieve kwaliteit, de
werkwijze van de GGD-inspecties en de ophoging naar 16 uur Voorschoolse
Educatie vroegen stuk voor stuk hun aandacht.
Via ons eigen intranet Plek, dat in 2019 geïntroduceerd is binnen Kind & Co, is
het makkelijker gemaakt documenten te vinden en ervaringen met collega’s te
delen.
Kortom: Kind & Co heeft zich nog verder gedigitaliseerd en geprofessionaliseerd
waardoor we met veel vertrouwen en enthousiasme kunnen doen waar we
goed in zijn. Wij geven kinderen, ouders én medewerkers wat ze nodig hebben.
Plezier (in je werk). Vandaag en morgen.
Bertus Koot
Bestuurder
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Voorschoolse educatie van 10 naar 16
uur
In 2020 wordt het aanbod Voorschoolse Educatie
uitgebreid van minimaal 10 uur per week naar
16 uur per week. Een deel van de gemeenten

kiest 1 januari 2020 als ingangsdatum, een ander
deel houdt - conform de wettelijke richtlijn - 1

augustus aan. Kind & Co bereidt zich voor op
deze overgang en doet dit zo efficiënt mogelijk

door informatie en tools met elkaar te delen, en
waar mogelijk organisatiebreed zaken voor te

nieuwe arbodienst:
care for companies

bereiden.

De Arbodienst ‘Care for Companies’ is in 2019 gestart met zijn werkzaamheden voor Kind
& Co. We willen met deze nieuwe samenwerking de digitale verslaglegging van zieke
medewerkers optimaliseren. We verwachten met Care for Companies een prettige en
zorgvuldige begeleiding aan onze zieke collega’s te kunnen bieden.

mission statement
Wij bieden alle vormen van kinderopvang in de regio Midden Nederland. Samen met ouders, scholen en andere betrokkenen
scheppen wij een veilige omgeving waarin kinderen kunnen groeien. Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn, plezier hebben
en zich ontwikkelen. Wij helpen kinderen te worden wie ze zijn. Wij zijn niet alleen bezig met vandaag maar ook met de
toekomst van de kinderen. Vandaar dat wij als motto hebben: ‘Wij denken in morgen’.
Ons ‘Mission Statement’ wordt gevormd door 4 pijlers: Kind- en oudergericht, Ontwikkelingsgericht, Betrokken en
Samenwerken. Deze pijlers zijn verweven in de manier waarop wij werken. Hieronder enkele voorbeelden waarmee we deze
pijlers in 2019 hebben vormgegeven.

Kind- en oudergericht
“Wij willen dienstverlenend zijn aan het kind, de ouder en aan elkaar. We zoeken graag naar een creatieve oplossing voor
niet alledaagse problemen of vragen. Het is voor ons belangrijk dat iedereen met een glimlach op onze locatie(s) komt.”

Het project ‘Gezonde Kinderopvang’ had in 2019 als speerpunt het voedingsbeleid. Kind & Co vindt het
belangrijk om kinderen op een gezonde manier te laten opgroeien en een gezonde leefstijl aan te leren.
Dit
•
•
•
•
•
•
•

doen wij door:
zoveel mogelijk natuurlijke en gezonde producten aan te bieden;
gezonde producten gevarieerd aan te bieden (groente/fruit);
gezamenlijk en op vaste momenten met de kinderen aan tafel te eten en te drinken;
de tafelsituatie leuk en ontspannen te maken;
gezonde tussendoortjes aan te bieden;
water/(vruchten)thee aan te bieden;
op een leuke manier onderzoekend te werk gaan, samen met de kinderen. Niet dwingen, wel blijven
aanbieden.

Ontwikkelingsgericht
“We zetten ons professioneel in. Dit betekent dat wij afspraken nakomen en het morgen beter willen doen dan vandaag.
Het is een uitdaging om te werken aan vernieuwende concepten en elke dag de ontwikkeling van kinderen te prikkelen.”

In het kader van deskundigheidsbevordering werd in voorgaande jaren in een aantal regio’s gewerkt met
de workshopcarrousel. Deze bestond uit een tweetal avonden waarin diverse nascholingsactiviteiten werden
aangeboden aan medewerkers.
De workshopcarrousel is inmiddels doorontwikkeld tot een aantrekkelijk nascholingsaanbod voor alle
medewerkers van Kind & Co, door alle regio’s heen en verspreid over het hele jaar. Ook de medewerkers van
ons Centrale Kantoor kunnen zich hiervoor opgeven. Vanwege het grote aanbod scholingsactiviteiten is zelfs
een softwarepakket in gebruik genomen, waarmee medewerkers zich aan kunnen melden voor de activiteiten.

betrokken
“We voelen ons verbonden met het kind, met onze organisatie en met de partners waarmee we samenwerken. We hebben
geloof in samenwerking en stellen ons verbindend op. Daaruit putten wij energie.”

De wereld van de toekomst is wat de kinderen ervan gaan
maken. Kind & Co zoekt daarom duurzame en structurele
samenwerkingen met onderwijsinstellingen en andere
organisaties. Door de verbinding met deze partners te benutten
en te versterken, willen wij bijdragen aan een doorgaande,
brede en rijke ontwikkeling van kinderen van 0 tot ongeveer 12
jaar.
Wij zetten onze jarenlange ervaring en veelzijdige expertise
op het gebied van kinderopvang en jonge kinderen in voor
de vijf O’s: opvang, onderwijs, ontwikkeling, ontmoeting en
ontspanning. Dit doen wij middels het project O5. Zo helpt
Kind & Co vanuit een bloeiende, gezonde organisatie - en altijd in samenwerking met ouders/verzorgers - de
kinderen om zichzelf en de wereld te ontdekken.

samenwerken
“Opvoeding en ontwikkeling vinden wij een zaak van samen doen. Dit doen we op basis van gelijkwaardigheid, met respect
voor verschillen.”

Kind & Co heeft in nauwe samenwerking met Ludens Kinderopvang de peuteropvang in Utrecht grotendeels
overgenomen van Spelenderwijs. Deze kans werd met beide handen aangegrepen en er is met man en macht
aan gewerkt. Deze vernieuwde samenwerking betekent een versteviging van de positie van Kind & Co in
Utrecht en ondersteunt in de verbinding met het onderwijs in Utrecht.
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solliciteren bij kind & co op een unieke plek

een week bij kind & co
Door de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk uit te dragen wat Kind & Co aantrekkelijk maakt
als werkgever. Dit is niet alleen af te leiden uit het personeelsbeleid, maar ook uit de cultuur, de missie,
de ambitie en onze normen en waarden. In 2019 hebben we de arbeidsmarktbelofte ‘Plezier in je werk.
Vandaag en morgen’ als uitgangspunt genomen in de communicatie naar onze (potentiële) medewerkers.
Het afgelopen jaar heeft een aantal medewerkers laten zien hoe hun werkweek bij Kind & Co eruitziet.
De filmpjes en foto’s van hun werkzaamheden werden een week lang als story geplaatst op Instagram.
Vervolgens zijn deze stories gebundeld in een magazine. In het magazine krijg je een inkijkje in de
werkweek van negen medewerkers.

Wij doen de leukste dingen!
knutselen
Nationale voorleesdagen
samen schaatsen

dansen
modderdag

naar de dierentuin

tatoeages schilderen

dierenambulance op bezoek

politie op bezoek
sneeuwpret

carnaval

workshop atletiek

workshop capoeira
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gastouderbureau
Het gastouderbureau biedt permanente
educatie aan voor gastouders via online
modules van Kinderwijs TV. Sinds kort kunnen
ook vraagouders specials volgen, zoals
Peuterdrift, Zindelijkheid en Kinderen met
ADHD. De thema-avond Kinderen en Emoties
was een groot succes! Verder geeft het bureau
EHBO- en intervisietrainingen en krijgen de
gastouders maandelijks een nieuw themapakket
via KIKI.

Ontwikkelingen in de
kinderopvangbranche en onze maatschappij
Het ‘Manifest kinderopvang’ geeft de kinderopvang de plek die de sector verdient
Spanning op de arbeidsmarkt binnen de sector neemt toe door stijgend aantal vacatures en daling
van het aantal werkzoekenden
Er is hard gewerkt aan de verbeteringen voor de stint. Helaas bleek het streven om de stint na de zomervakantie
weer te introduceren te optimistisch
‘Commissie kinderopvang en vaccinatie’ brengt advies uit voor aanpak dalende vaccinatiegraad: vanuit scenario’s
problemen aanpakken
Kinderopvangtoeslagaffaire: Commissie Donner oordeelt snoeihard over Belastingdienst

Morgen
• arbeidsmarktcommunicatie
• beweegBELEID
• 16 uur voorschoolse educatie
• ggd inspecties
• educatieve kwaliteit

