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Door kinderen van jongs af aan te laten oefenen met mee-
denken en meebeslissen over kleine en wat grotere zaken, 
help je hen later zelfstandig hun eigen keuzes te bepalen 
en anderen te respecteren in hún mening. Vaak zit ‘m dat 
in kleine dingen, zoals kinderen zelf laten kiezen of ze bin-
nen of buiten willen spelen, of in het stiumuleren van de 
zelfredzaamheid. Soms in ‘grotere’  zaken, bijvoorbeeld door 
op de BSO te praten over huisregels, of de kinderen in een 
kinderraad laten meebeslissen over de activiteiten en de 
aanschaf van speelgoed. 

2013 was het derde jaar waarin wij werkten met het vier-
jarig project Samen... goed voor later. De kinderopvang als 
bakermat voor democratisch burgerschap. Het project 
wordt binnen alle KINDwijzer-organisaties ontwikkeld 
en geïmplementeerd ter bevordering van democratische 
waarden in de kinderopvangpedagogiek: Samen mee-
doen, samen verantwoordelijk voor jezelf, elkaar en de groep,   
samen omgaan met verschillen en samen werken aan het 
oplossen van conflicten. Deze waarden worden per jaar uit-
gewerkt in een jaarthema. In 2013 was dit kinderparticipatie. 
Bij KindeRdam is dit vertaald in het thema: Alle kinderen 
hebben een stem en het recht gehoord te worden.

Kinderen hebben het recht gehoord te worden. Dat geldt 
voor iedere leeftijd, dus ook voor de allerkleinsten. Onze 
pedagogisch medewerkers waren hier altijd al mee bezig, 
maar door het met elkaar te benoemen, zijn zij zich dit 
meer bewust geworden. Dat biedt ruimte om het begrip 
kinderparticipatie verder uit te bouwen. Zodat de kinderen 
zich nóg meer gehoord voelen.

ALLE KINDEREN HEBBEN EEN STEM
         en het recht gehoord te worden

De waardering van ouders en kinderen 
staat voor ons bovenaan. Maar als je  
waardering krijgt van collega’s uit de  

branche, is dat ook iets om trots op te zijn.  
Na stemming door alle KINDwijzer- 

organisaties ontving KindeRdam op 14 juni 
2013 de KINDwijzerAward voor de wijze 
waarop wij in 2012 het project Samen... 

goed voor later binnen de hele  
organisatie hebben vormgegeven. 

Els Maasdam

Algemeen directeur
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Een stem die ook gehoord wordt
In een tijd waarin hectiek, dynamiek, continu schakelen en vooruit denken elkaar in razend tempo opvolgen of overlappen, 
is het jaarverslag een mooi moment van overdenking. Je realiseert je dat ondanks alles het leven op het dagverblijf, de 
peuterspeelzaal en de BSO gewoon is doorgegaan.

De noodzaak om inkomsten en uitgaven in balans te brengen heeft geleid tot maatregelen met een grote impact. Dat 
is niet zonder pijn gegaan. Afscheid nemen van gewaardeerde medewerkers heeft emoties teweeg gebracht, op onze  
locaties, maar ook bij ouders. Tegelijkertijd is het mooi te zien dat veel van onze medewerkers flexibel zijn, zich ook weer snel 
kunnen herpakken, en bovenal: het belang van de kinderen voor ogen houden.

Als handelen het motto is, komt ook de vraag op: geef je medewerkers, ouders en kinderen daarin een stem? Als je dat doet, 
accepteer je ook de consequenties. Neem je die stem ook echt serieus, niet alleen door hem te horen, maar ook door ernaar 
te luisteren. Capabele en loyale medewerkers en ouders die de moeilijkheden onderkennen en bereid zijn hun persoon-
lijke  belang opzij te schuiven, zijn voorwaarden om een dergelijke periode te doorstaan. Alleen dan kunnen met verstand 
díe maatregelen worden getroffen die nodig zijn om weer gezond te worden. Ik vind het bijzonder, en ben er trots op, dat  
KindeRdam veel van die medewerkers en ouders heeft. 

Er is hard gewerkt, met het resultaat dat zowel KindeRdam als Plein nul10 er nog zijn. We hebben de storm doorstaan en 
zijn blijven werken aan onze overtuiging: goede, pedagogische kinderopvang draagt bij aan de positieve ontwikkeling van  
kinderen. De kinderopvang is een plaats waar kinderen op speelse wijze de principes van vreedzaam samenleven,  
gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor jezelf en voor anderen aangereikt krijgen. Dat doen we niet alleen; 
de bereidheid tot samenwerking is groot bij partijen die hetzelfde doel voor ogen hebben: ouders, onderwijs, jeugdzorg, 
(deel)gemeenten, collega-kinderopvangorganisaties in de regio en in het land, maar ook vastgoedverhuurders die mee-
denken in tijden waarin het even wat minder gaat. Naast dat mij dat hoopvol stemt, is mijn dank daarvoor groot.

Een jaar overdenken leidt ook tot de conclusie dat het teveel is om allemaal te benoemen. Het thema Alle kinderen hebben 
een stem heeft tot mooie dingen geleid. De uitbreiding van peuterspeelzaalplaatsen, de harmonisatie van KindeRdam en 
Plein nul10 na onze fusie begin 2013, de studiereis naar Berlijn, BSO Vakantieland, het bezoek van onze KINDwijzer-collega 
Ludens in het kader van het project Gluren bij de Buren, de koningsspelen, de taalcursus Allemaal taal, onze studiedag waar-
op medewerkers hun talenten deelden met hun collega’s en nog veel, veel meer. In dit jaarverslag  een beknopte weerslag 
van een bewogen jaar. 

Els Maasdam
Algemeen directeur

Raad van Commissarissen

Bijsturen om koers te houden
Het economisch getij in 2013 bood ogenschijnlijk meer 
bedreigingen dan kansen. Onder andere om hieraan het 
hoofd te kunnen bieden, besloten KindeRdam en Plein 
nul10 samen verder te gaan als één organisatie. 

Een aangescherpte organisatie was een noodzaak. Daarbij 
was een omvangrijke reorganisatie onvermijdelijk. Het was 
een van onze belangrijkste opdrachten als Raad van Com-
missarissen om het bestuur daarin bij te staan. Het nemen 
van ingrijpende besluiten waar het gaat om het afscheid 
van loyale medewerkers, het sluiten van locaties en het an-
ders oplijnen van management en stafmanagement was 
een fors proces. Hoe moeilijk dit soms ook was, de effecten 
zijn positief uitgepakt voor de organisatie. De zichtlijnen 
naar een kansrijke toekomst zijn weer helder.

Een krachtige visie, gemotiveerde leiding en medewerkers 
en een professioneel team geven ons vertrouwen in die 
toekomst. KindeRdam is klaar om zijn dienstverlening naar 
de eisen en wensen van de komende tijd door te ontwik-
kelen. Aandacht voor samenwerking met parters in onder-
wijs, jeugdzorg en gemeente is een speerpunt. De uitkom-
sten van alle inspanningen die zijn gerealiseerd in dit jaar, 
scheppen een positieve verwachting voor het komende 
boekjaar.

Nico Janssens
Voorzitter Raad van Commissarissen

VOORWOORD
        

Opmaat 2014

Ons vertrekpunt is en blijft: bijdragen aan het groot- 

brengen van kinderen. Maar de overtuiging is dat de tijd van 

weleer niet meer terugkomt. We staan aan de vooravond 

van een nieuw tijdperk, waarin samenwerking het sleutel-

woord is. Met partners de handen ineenslaan, kosten delen 

en zoeken naar financiële mogelijkheden om onze mis-

sie te volbrengen, de pedagogische kwaliteit van ons werk 

verder ontwikkelen en innoveren. Partners die op gelijk-

waardige basis en met dezelfde overtuiging willen samen-

werken. En die zich voor dezelfde opdracht gesteld zien:  

verrijking van de ontwikkkeling van kinderen.
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De organisatie werd in 2013 gekenmerkt door een aantal 
belangrijke veranderingen. Deels zijn deze ingegeven 
door de sociaal-economische context, deels kwamen de 
veranderingen voort vanuit onze visie op toekomstige 
ontwikkelingen binnen de wereld van kinderopvang.

De economie verandert
De beschikbaarheid van gemeenschapsgelden als inzet  
voor de kinderopvang is in het lopende boekjaar verder 
gewijzigd. Het komt erop neer dat er minder geld beschikbaar 
is voor ouders die van onze diensten gebruik maken. Dat heeft 
ingrijpende consequenties voor de bedrijfsvoering. Enerzijds 
heeft KindeRdam zijn organisatie lean en mean gemaakt, 
anderzijds is door fusie en strategische samenwerking het 
aandeel in de markt zeker gesteld.

Onze organisatie verandert
In januari 2013 is KindeRdam een fusie met Plein nul10 
aangegaan. Hierdoor is het werkgebied uitgebreid naar 
de regio Rotterdam Hoogvliet. Er is hard gewerkt aan een 
snelle eenwording, om de efficiency en het rendement op 
het gewenste niveau te brengen.

HKZ certificaat
In het kader van onze HKZ certificering vond in januari 
de driejaarlijkse audit door Tüv plaats. Ook dit jaar was de 
uitkomst van de audit positief en heeft KindeRdam het 
HKZ keurmerk behouden.  

KindeRdam gelooft in het aangaan van de dialoog, het 
gesprek met alle partijen. Met ouders, medewerkers,  
samenwerkende organisaties en instellingen zoals  
(deel-)gemeenten, scholen en jeugdzorg. We doen dat 
transparant en in openheid. Zodat we in gezamenlijkheid 
kunnen zorgdragen voor de opvang en ontwikkeling van 
kinderen. 

Netwerk
Meer dan ooit is het belangrijk te werken binnen netwerken 
van samenwerkingspartners. In de regio Rotterdam en 
omstreken doen we dat met collega-kinderopvangorgani-
saties. Vanuit onze BSO’s, VVE-locaties en groepen nul is 
de samenwerking met het basisonderwijs geïntensiveerd. 
Samen met Jeugdzorg behartigen we de belangen voor 
kinderen (en hun ouders) die extra zorg behoeven. 

Proeftuin Gewoon en Bijzonder wordt Bijzonder Gewoon
Een voorbeeld van samenwerking is de proeftuin Gewoon 
en Bijzonder wordt Bijzonder Gewoon. Sommige kinderen 
hebben een extra steuntje in de rug nodig. Wat is er nodig  
om deze kinderen bij hun vriendjes en vriendinnetjes en op 
hun eigen groep de ondersteuning te bieden die zij nodig 
hebben? In het kader van de transitie van de jeugdzorg heeft 
de gemeente Rotterdam deze proeftuin mogelijk gemaakt.

De proeftuin bestaat uit twee onderdelen: coaching on the job 
en deeltijdbehandeling in de Plusopvang. Voor het onderdeel 
coaching on the job werkt KindeRdam voor kinderen van 0 
tot 4 jaar samen met Horizon en CJG Feijenoord. In totaal 
werden op 19 groepen ruim 300 kinderen bereikt. 

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is op 12 groepen samen 
gewerkt met TriviumLindenhof. Hier werden 375 kinderen 
bereikt. In deel 2 van de proeftuin is de mogelijkheid 
van samenwerking Plusopvang en deeltijdbehandeling 
onderzocht. Kinderen werden behandeld in de groep en 
ook in de thuissituatie werden de ouders ondersteund. 
Door deze wijze van werken kunnen kinderen op hun eigen 
groep blijven in plaats van geplaatst te moeten worden in 
een geïndiceerde jeugdzorginstelling. Beide onderdelen 
zijn afgerond en positief geëvalueerd door de gemeente 
Rotterdam en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

KINDwijzer
Ook bestaande samenwerkingen binnen de koepel-
organisatie KINDwijzer zijn verder geïntensiveerd. Zowel 
projecten als processen die een bewezen kwaliteit hadden 
werden ingepast in onze organisatie, zoals de samenwerking 
met Korein Shared Services op het gebied van ICT. Daarnaast 
zijn er gesprekken aangegaan met mogelijke strategische 
partners die KindeRdam zouden kunnen versterken en de 
toekomst van onze organisatie kunnen waarborgen.

Centrale Ouderraad en Oudercommissies
We hebben ervaren dat in een moeilijk economisch getij, 
waarbij bedrijfseconomische eisen en particuliere wensen 
soms lijnrecht tegenover elkaar staan, goed en gedegen 
overleg tot constructieve oplossingen kan leiden. Ook met 
betrekking tot toekomstige ontwikkelingen zien wij met 
vertrouwen uit naar de samenwerking met en participatie van 
de ouders, de Oudercommissies en hun vertegenwoordigend 
orgaan, de Centrale Ouderraad.

Elke organisatie is zo goed als haar mensen.  Bij KindeRdam uit zich dat in een zoektocht naar de beste professionals en in het opleiden, coachen en begeleiden van onze  
medewerkers, maar ook in de dialoog dat wij continu en in een levendige dynamiek voeren met interne en externe partijen. 

in gesprek

Organisatie
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De vertegenwoordiging van medewerkers heeft in het 
afgelopen jaar intensief en kritisch meegedacht en mee-
gekeken naar de best mogelijke oplossing voor ons perso-
neel. Ook in die gevallen waarin KindeRdam noodgedwon-
gen afscheid moest nemen van gewaardeerde teamleden. 
Dat betrof pijnlijke beslissingen.

In het begeleiden van werk naar werk, in het stimuleren 
van herscholing of (waar mogelijk) het herplaatsen bin-
nen de eigen organisatie, is steeds in nauw overleg en 
met goedkeuring van de OR besloten. De inzet van de OR- 
leden was daarbij essentieel en waardevol.

De belangrijkste onderwerpen/gesprekspunten op een rij:

• Eindejaarsuitkering 2013  
• Samenwerking Max/Feijenoord 
• Continue screening VOG  
• Mobiliteitsbeleid   
• 2e reorganisatieplan  
• Wijziging managementstructuur 
• Huisvesting, sluiten locaties 
• Afschaffen stagevergoeding 
• Formatie-uren peuterspeelzalen 
• Remplaçant    
• Sociaal plan Plein nul10  
• Invoering ABC-gezondheids-
  management Plein nul10  
• Voordracht vertrouwenspersoon 
   Plein nul10   
• Evaluatie speciaal- en zorgverlof 
• Communicatie OR binnen de organisatie 
• Harmonisatie reiskostenregelingen 
  KindeRdam en Plein nul10 

 
Johanneke Houtgraaf
Voorzitter Ondernemingsraad

vastgesteld
advies uitgebracht
advies uitgebracht

instemming
instemming

advies uitgebracht
advies uitgebracht
advies uitgebracht

instemming
adviesaanvraag

instemming

instemming 

instemming
initiatief
initiatief

instemming

 
Verslag van de Ondernemingsraad

Mede zorgdragen voor een economisch gezond bedrijf
De fusie tussen KindeRdam en Plein nul10 betekende 
ook een ‘fusie’ tussen beide Ondernemingsraden. De 
verkiezingen die oorspronkelijk stonden gepland voor 
najaar van 2013, werden in overleg met de bestuurder 
uitgesteld tot het voorjaar van 2014. Dit bood de moge-
lijkheid ons met elkaar te oriënteren op hoe de perso-
neelsvertegenwoordiging van de KindeRdam groep het 
beste georganiseerd kan worden.  

Dit jaar stond vooral in het teken van een tweede reorga-
nisatie. Voor de Ondernemingsraad betekende dit auto-
matisch een druk en intensief jaar. De Ondernemingsraad 
neemt zijn taak als vertegenwoordiger van het personeel 
serieus, maar heeft ook de verantwoordelijkheid er mede 
zorg voor te dragen dat iedereen kan werken in een eco-
nomisch gezond bedrijf. Dit betekent dat beslissingen 
die in het belang van het bedrijf genomen worden, soms  
verstrekkende gevolgen hebben voor individuele collega’s.

Om alle stappen zorgvuldig te volgen, kritisch mee te kij-
ken, belangen af te wegen, maar het proces niet onnodig 
te vertragen, besloot de Ondernemingsraad vaker met 
commissies te werken. Per onderwerp stelt de OR vanuit 
zijn eigen geledingen een commissie in die de expertise 
heeft of verkrijgt om met de directie mee te praten en 
te denken over het betreffende onderwerp/vraagstuk.
Uiteraard wordt over advies- en instemmingsvraagstukken 
altijd in een vergadering met een meerderheid van de OR 
besloten.

Ondernemingsraad
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Pedagogische opdracht
Binnen de visie en de missie van KindeRdam staat het 
welzijn en welbevinden van het kind centraal. Ook in tijden 
van tegenwind. Er is een groot oog voor de ontwikkeling 
van de kinderen. Alle kinderen hebben een stem is op alle 
niveaus en allerlei wijzen op speelse wijze bij de kinderen 
tot leven gebracht. Hiermee wordt de aanzet voor een 
sociaal, maatschappelijk en persoonlijk evenwicht in gang 
gezet. En ja, dat begint al bij de allerkleinsten.  

Ben ik in Beeld
De medewerkers van KindeRdam worden regelmatig ge-
traind in Ben ik in Beeld. Voorheen gebeurde dit door een 
externe trainer. In 2013 behaalde pedagoog Gerdi Hartge-
rink het certificaat Train de trainer. Zij traint de medewer-
kers nu in eigen huis. En met succes. Op woensdag 20 no-
vember 2013 ontving de eerste groep  medewerkers het 
Ben ik in Beeld certificaat.  

Lekker Fit!
Verschillende locaties ontvingen het Lekker Fit! certificaat. 
Samen met Rotterdam Lekker Fit! houden zij zich bezig 
met gezond eten en meer bewegen, om zo overgewicht bij 
kinderen te voorkomen of terug te dringen. Sommige me-
dewerkers hebben inmiddels hun diploma Beweegcoach 
behaald en coachen op hun beurt weer hun collega’s. 

Spin in het web

Als je wilt dat ouders iets te kiezen hebben, 
moet je divers zijn in je aanbod. 

We zijn eigenlijk voortdurend op zoek naar 
nieuwe, inspirerende ontwikkelingen. En we 
ontwikkelen ook graag zelf. Dat is binnen 

onze organisatie een groot gemeengoed. Met 
elkaar brainstormen, overleggen, aftasten, 

verzinnen. Aftesten soms ook.  
We kijken hoe de kinderen erop reageren. 

En de ouders natuurlijk, of de leerkrachten 
en de leiding van de scholen. Noem ons 

maar een spin in het web. Niet om vliegen te 
vangen, maar om te verbinden.

 

Gerdi Hartgerink

pedagoog

Pedagogiek

Pedagogische visie
Binnen het pedagogisch beleid van KindeRdam werkt een 
aantal locaties volgens een specifieke pedagogische visie, 
zoals Reggio Emilia, antroposofie en een natuurconcept. 
In 2013 hebben drie locaties een andere pedagogiek in-
gevoerd: kindcentrum de Kinderkade is gaan werken met 
de ideeën van Jenaplan, de kinderdagverblijven Sjakie en 
‘t Bootje hebben de antroposofische visie ingevoerd. Alle 
veranderingen zijn geleidelijk ingevoerd, zodat de kinde-
ren en ouders de tijd hadden om aan de nieuwe visie te 
wennen en de medewerkers zich de visie eigen konden 
maken. 

Eerste Hulp Aan Kinderen voor ouders
Onze medewerkers en gastouders worden regelmatig ge-
traind in Eerste Hulp Aan Kinderen. Dat ook ouders hiervoor 
veel belangstelling hebben, bleek toen op het Centraal Bu-
reau voor hen een EHAK training werd georganiseerd. Door 
het overweldigende aantal aanmeldingen moesten we één 
avond uitbreiden naar vijf. Maar liefst 152 ouders maak-
ten gebruik van het aanbod. Zij waardeerden de training  
gemiddeld met een 8.1.
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Werken aan klantvriendelijkheid

Er is in 2013 nog meer focus gelegd op 
klantgericht werken. We willen onze 

klanten op allerlei terreinen van dienst zijn.  

In het jaarlijkse landelijk onderzoek van  
Buitenhek Management & Consult naar de 
kwaliteit van klantbenadering in de kinder-
opvangbranche eindigde KindeRdam in de 
top 10.  Voor ons een bevestiging dat we 

op de goede weg zijn.  

Priscilla den Haring

teamleider Planning & Plaatsing

Merk denken
KindeRdam werkt met een aantal sterke pedagogische  
visies die we graag breder uitdragen. Vanuit haar ken-
nis van de wensen van onze klanten is de afdeling nauw  
betrokken bij dit  ‘merken denken’.  

Dit sluit ook goed aan bij de grote stap die in 2013 is gezet 
in klantgericht werken. Er is gezocht naar mogelijkheden 
om de service en dienstverlening verder uit te breiden, ook 
vanuit de nieuwe kernwaarde gastvrijheid.  

Machinekamer
Wat willen de ouders? Op welke wijze kan de organisatie 
daar het beste bij aansluiten? Planning en Plaatsingen als 
machinekamer en regiemaker tegelijk. In dit kloppende 
hart van de organisatie komen vraag en antwoord voort-
durend bij elkaar. Een dynamisch onderdeel van ons be-
drijf.

Harmonisatie
Een van de opdrachten waar de afdeling in 2013 voor ge-
plaatst werd, was de harmonisatie van de afdeling Plan-
ning & Plaatsing van KindeRdam en de Centrale Kind- 
administratie van Plein nul10.  Ofwel: werkwijze en cultuur, 
diensten/producten, uurtarieven en planningssystemen 
samen brengen. Werkzaamheden moeten op de afdeling 
onderling uitwisselbaar zijn, waarbij we voor klanten de ei-
genheid van Rotterdam Noord, Rotterdam Zuid en Hoog-
vliet willen behouden. 

Tegelijkertijd hadden de bezuinigingen en de reorganisa-
tie een grote impact op de afdeling. De afnemende vraag 
naar opvang dwongen ons kritisch te kijken naar het pro-
ductaanbod en uiteindelijk te kiezen voor nieuwe opvang-
pakketten. De werkzaamheden die daaruit voortvloeiden 
moeten we met minder mankracht verrichten. Dankzij de 
grote inzet van de medewerkers is het proces van harmo-
nisatie toch redelijk soepel verlopen. 

Plannen en plaatsen
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Voor de KindeRdamAcademie was het een roerig jaar.  
Allereerst kregen we er ca. 130 nieuwe ‘studenten’ bij in de 
persoon van Plein nul10 medewerkers. Mooi was dat er 
de afgelopen jaren zo veel ervaring is opgedaan, dat de 
instroom vrij soepel verliep. In ‘breed comité’ is een les- 
programma samengesteld dat recht doet aan alle wen-
sen en behoeften, waaronder interactievaardigheden en  
reflecteren in het logboek. 

Door faillisement van de organisatie die een deel van de 
trainingen voor KindeRdam verzorgde, viel er halverwege 
het jaar een groot gat in het onderwijsaanbod. Vervolgens 
kreeg KindeRdam zelf te maken met een reorganisatie, 
waardoor veel onrust ontstond. Kortom: geen ideaal leer-
klimaat. 

Tot slot kwam aan het eind van het jaar het bericht dat 
de WVA regeling waarmee het curriculum voor een groot 
deel werd gefinancierd, met ingang van 2014 zal wijzigen.
Het zijn ontwikkelingen die het proces weliswaar hebben 
belemmerd, maar zeker niet het einde betekenen van de 
KindeRdamAcademie. 

Allemaal taal
Om te kunnen beoordelen of alle VVE-medewerkers vol-
doen aan het vereiste taalniveau, is er een taaltoets afge-
nomen op de onderdelen Mondelinge taalvaardigheid, Luis-
teren en Lezen op niveau 3F en de onderdelen Schrijven en 
Taalverzorging op niveau 2F. Medewerkers die op een aantal 
onderdelen te laag scoorden, namen deel aan de cursus  
Allemaal taal. 110 medewerkers maakten de Taaltoets, 
waarvan 91 medewerkers met een goed resultaat. Die-
genen die nog niet voldoen aan de taaleis vervolgen de  
training in  2014. 

Deskundigheid 

 

Helaas valt door verschillende factoren van 
buitenaf de officiële ‘onderwijsbodem’ weg 

voor KindeRdam. Jammer, jammer, jammer.

Het verstevigen van het pedagogisch klimaat 
en het verder ontwikkelen van competenties 

zal ook in 2014 onze aandacht krijgen. 
Belangrijk is dat er rust wordt gecreëerd, 

zodat we een ontwikkelingsgerichte  
‘doorstart’ kunnen maken!  

Karen Abbing 
Coördinator Opleidingen

Een ontwikkelingsgerichte ‘doorstart’
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De peuterspeelzalen kunnen terugkijken op een intensief  
jaar. De bezetting met 97,03% is mooi; er zijn binnen de 
deelgemeente Noord en Hoogvliet 383 peuterplaatsen be-
schikbaar. Het financieel resultaat laat een positief beeld 
zien.

Uitbreiding peuterplaatsen
In Rotterdam heeft deelgemeente Noord, in samenwer-
king met KindeRdam, als eerste het initiatief genomen 
om tot uitbreiding van peuterplaatsen over te gaan. Op 
woensdag 12 juni vond in aanwezigheid van deelgemeen-
tevoorzitter Harlow Brammerloo de feestelijke start plaats 
van de uitbreiding, met de eerste 8 plekken bij peuter-
speelzaal De Driehoek. De heer Brammerloo overhandigde 
als symbolisch cadeau een kapstok voor meer jasjes. Naast 
de uitbreiding vond die dag ook de afsluiting het thema 
‘Eet Smakelijk’ plaats op de Driehoek. De peuters en hun 
ouders hebben de weken ervoor intensief kennisgemaakt 
met gezonde voeding, nu konden zij na het officiële deel 
van het programma genieten van een gezonde picknick 
op de peuterspeelzaal.
 
Na september 2013 stond de uitbreiding op totaal 31 kind-
plaatsen. In september is het aantal groepen nul uitge-
breid van één naar twee groepen.  

Coaching on the job
Er zijn uren beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van  
Coaching on the Job. Op deze wijze kunnen we de peuter-
speelzaalmedewerkers op de werkvloer begeleiden om 
het doelgericht werken met peuters verder te ontwikkelen. 

Peuterspeelzalen
Samenwerking met onderwijs in groepen nul
In de deelgemeente Hoogvliet zijn alle VVE peuterspeel-
zalen van het Protestants Christelijk Onderwijs omgevormd 
naar groepen nul. Iedere school van BOOR heeft een voor-
school of een groep nul. Ook in samenwerking met het 
RVKO is een groep nul opgericht. De samenwerking van de 
peuterspeelzalen met de verschillende basisscholen is ver-
der geïntensiveerd. Op een aantal scholen is een begin ge-
maakt met het ontwikkelen van een gezamenlijke VVE visie. 

De samenwerking met de scholen komt op allerlei manieren 
tot uitdrukking. Samen met scholen voeren we VVE activi-
teiten uit en schrijven we gezamenlijke VVE nieuwsbrieven 
voor ouders. Op een aantal scholen zijn ouderbijeenkom-
sten gehouden voor de ouders van de Voor- en Vroeg-
school. Ouders raken op die manier al vertrouwd met de 
school. 

In samenwerking met FlexusJeugdplein vonden vier  
ouderbijeenkomsten plaats: twee in Rotterdam Noord en 
twee in Hoogvliet. De ouders waren erg enthousiast.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie heeft op een aantal VVE locaties een 
inspectie uitgevoerd. De aandachtspunten die uit deze in-
specties naar voren komen, liggen onder andere op het ge-
bied van gericht ouderbeleid en opbrengstgericht werken. 

De peuterspeelzaal biedt kinderen kansen

Wat is er mooier dan kinderen die met  
elkaar kunnen ontdekken, spelen en zich op 

allerlei terreinen ontwikkelen? Met de  
uitbreiding van peuterspeelzaalplaatsen 

kunnen nu nóg meer kinderen gebruik maken  
van de ontwikkelingsgerichte programma’s  

op de peuterspeelzaal. 

Yvonne Vorage

Directeur Werkontwikkeling



WINTERLAMPIONNENOPTOCHT, VOORLEESONTBIJT, WIJ HOUDEN VAN ORANJE, GROEN! JE MAG OVERSTEKEN BSO 
BUITENGEWOON BETROKKEN, LEKKER KLIEDEREN OP MODDERDAG, BRANDWEER OP BEZOEK, COOL! VEILIGVERKEER 
KINDERDAM, TUINDAG BIJ ’T ZONNETJE, MOZAIEKEN BIJ HET KLEINE RIJK, SCHILDEREN BIJ DE KAAP, BSO VAKANTIE-
LAND, STUDIEREIS BERLIJN, BSO PLEINRAAD, HUTTEN BOUWEN IN HET PARK, BOOTJE VAREN IN HET ZUIDERPARK, 
MEEHELPEN BAKKEN, OOGSTEN UIT EIGEN MOESTUIN, SPORTEN OP KONINGSDAG, LEKKER FIT BEWEGEN, STUNTEN 
IN SKATELAND, EHAK VOOR OUDERS, HKZ CERTIFICAAT, DIEREN BIJ DE KINDERCARROUSEL EN NOG VEEL MEER 



21

Personeel

      2013 KindeRdam & Plein nul10  2012 KindeRdam

Arbeidsdeelnamepercentage    94,81%            95,73%

Verzuimpercentage         5,09%              4,27%

Verzuimfrequentie         0,79              1,16

    
• In 2013 zijn bij KindeRdam & Plein nul10 gemiddeld 506 medewerkers in dienst. 
• We nemen van 131 medewerkers afscheid; 61,07% van deze medewerkers heeft een dienstverband korter dan 3 jaar.  
• In totaal treden 41 medewerkers in dienst, van wie 30 medewerkers in dienst van de flexpool.   
• De medewerkers die de organisatie hebben verlaten, beoordelen de organisatie met een 7. Dit ligt hoger dan 2012 (6,8).

Verzuimcijfers
De doelstelling voor het jaar 2013 is een arbeidsdeelname van 96%. Integraal bedrijfsgezondheidsmanagement is een belangrijk onderdeel van het zorgen voor arbeidsdeelname. Bij 
ziekte wordt vooral ingestoken op wat je wel kunt in plaats van wat je niet kunt. Het beleid is ingevoerd en voor de Plein nul10 locaties zijn de voorbereidingen gedaan om integraal 
bedrijfsgezondheidsmanagement volledig in te kunnen voeren. Het ziekteverzuim over 2013 bedraagt 5,09%, een stijging ten opzichte van 2012 (4,27%). De meldingsfrequentie ligt met 
0,79 wel lager dan in 2012 (1,16). Het cijfer in 2013 vertegenwoordigt de gehele organisatie, zowel Plein nul10 als KindeRdam.

Gemaakte uren door de Flexpool in 2013   : 62595 uur

Gemaakte uren door het uitzendbureau   :   3302 uur

De Flexpool bestond op 1 januari 2013 uit 57 medewerkers;  op 31 december 2013 waren dit 43 medewerkers. 

Verlooppercentages in de afgelopen vijf jaar

Jaar       Totaal KindeRdam Exclusief flexpool KindeRdam

2012                              32,04%   31,29%

2013                              25,89%   21,15%

* De cijfers 2012 zijn op basis van alleen KindeRdam; vanaf 2013 zijn de cijfers  inclusief Plein nul10.

 

 

Flexpool

Het KindeRdam-gevoel

Het is niet altijd even makkelijk om je  
aan te passen aan nieuwe omstandigheden. 

Maar als je ziet hoe onze mensen alle 
veranderingen gezamenlijk hebben opgepakt, 
herken ik helemaal het KindeRdam-gevoel.

Marieke van Oort

teamleider P&O
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Algemeen directeur
Directeur Bedrijfsvoering
Directeur Werkontwikkeling
Staf
Directiesecretaresse
Plaatsingen
Facilitair
Financiën
P&O
Opleidingen
Secretariaat/receptie
GOB
Communicatie & PR
Praktijkopleider
VIB-coach
Coördinator salarisadministratie
ID’er
Clustermanger
Locatiemanager
Pedagogisch medewerker werkzaam voor de flexpool
Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal
Administratief medewerker ondersteunend aan cluster
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Dienstjaren
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PEutERSPEELzALEn
Bezetting 2013                                                         
                                                                                         

De Driehoek 15 107,61% 16,14
‘t Laddertje 29 100,34% 29,10
‘t Lishuisje 26 94,77% 24,64
De Koploper 13 97,53% 12,68
De Berenboot 16 101,09% 16,17
De Kindertuin 20 96,96% 19,39
BinnensteBuiten 8 93,85% 7,51

Totaal regio Noord 127 98,88% 125,63

Kapoentje Aalreep 32 96,0% 30,72
Kapoentje Plevier 32 96,0% 30,72
De Kleine Zeermeermin 16 95,4% 15,26
Ukkepuk 32 96,3% 30,82
De Zeester 32 95,9% 30,69
Aja Kabaja 32 93,5% 29,92
Kanjerplein/  
groep De Blokkendoos 16 94,8% 15,17
Kanjerplein/groep Peanuts 16 97,6% 15,62
Dribbel 32 97,9% 31,33
Het Zeepaardje 16 94,0% 15,04

Totaal regio Hoogvliet 256 95,7% 245,28

Totaal peuterspeelzalen 383 97,03% 370,91

DAGOPVAnG  
Bezetting 2013

                                                 

De Kolibrie   8,8 23,3  
‘t Bootje   25,5 29,7 
De KindeRglobe    22,2 29,5    
Mengelmoes    - 26,8    
De Kijkdoos    19,2 17,8   
De Kijkdoos KO+ groepen    8,2 13,8    
Vreewijk    24,8 35,0    
MikMak    - 9,1    
Sjakie    28,5 20,8    
Petje Pitamientje    15,4 38,8    
De KindeRcarrousel    26,3 30,0    
‘t Groentje    9,0 22,1    

Totaal regio Zuid   187,9 296,7    

De Toekomstbouwers    - 32,1    
De Kinderkade    39,7 10,3  
De Vrijvoeters   51,7  51,6 
De Olifant   45,1 44,2    
‘t Zonnetje    51,2 53,0    
Pinokkio    19,1 20,1    
Het Kleine Rijk ‘s Gravendijkwal  78,1 80,7    
Het Kleine Rijk Parklaan    63,3 64,8    
BinnensteBuiten    59,3 68,6   

Totaal regio Noord    407,5 425,4 

Bubbels   35,6 -
Spetters   34,2 -
Druppels   19,4 -
Snippers   21,8 -

Totaal regio Hoogvliet    111,0 -   

Totaal dagopvang   706,4  722,1    
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Kinderland   37,0  69,2   
De KindeRkade   25,6 55,0   
De Vrijvoeters   8,6  -   
De Pierewaaier   92,4  71,6   
De Basisbende   -  6,2   
De Reddertjes   2,6  7,2   
De Spetters   18,6  24,8   
BinnensteBuiten   21,2 18,7   
De Dominikids   29,6  31,4   

Totaal regio Noord   235,6 284,1   

Buffer   33,2 -  
Kanjerplein   15,2 -
BonBini   11,8 -
WiDosCasa   4,6 -  
Spetters   20,6  
Oaseplein   27,3 - 
Sterrenplein   19,4 -  

Totaal regio Hoogvliet   132,1 -

Totaal BSO   567,7 551,1  
 

BuItEnSchOOLSE 
OPVAnG
Bezetting 2013

                                    

Orrekiedor   - 5,3   
Plein3    17,0 29,3   
De KindeRglobe   14,4 17,6   
De Kaap   45,6 47,1   
Sjakie   12,2 13,6   
HipHop   -  6,8   
Hand-in-Hand   6,2  9,9   
De Oase   -  5,8   
Eigenwijs   -   5,8   
Bij de Buren   4,2  16,3   
MikMak   -  2,2   
De KindeRcarrousel   21,8  23,8   
Vreewijk   8,4 12,9  
De Kantine    28,6 27,7  
BuitenGewoon   26,6 26,1  
De Zolder   15,0 16,8  

Totaal regio Zuid                                  200.0      267,0   
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GAStOuDERS/VRAAGOuDERS

Aantal gastouders
met koppeling 58 67 60 
Aantal vraagouders 
met koppeling 120 172 136 
Gekoppelde kinderen 160 211 204 
verkochte uren 
gastouderopvang 93.009 93.576 120.323 
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20
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Bezetting



27

Jaarrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2013 in euro’s KindeRdam groep holding BV

Bedrijfsopbrengsten
 
Netto omzet           
Overige opbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Kosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Som der kosten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belasting

Vennootschapsbelasting

RESULTAAT NA BELASTING

2013        2012

20.979.056
619.052

12.039.605
2.896.456

808.932
6.362.383

 

21.598.108

22.107.377

-/- 509.268 

96.567

-/- 412.701

-/- 74.660

-/- 338.041

19.409.342

19.625.432

-/- 216.090 

116.652

-/- 99.438

-/- 19.845

-/- 79.593

19.399.973
9.369

10.710.715
2.434.607

600.500
5.879.610
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Geconsolideerde Balans per 31 december 2013
KindeRdam groep holding BV per 31 december 2013 in euro’s
Vóór voorstel resultaatbestemming 

 
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Debiteuren
Belastingen en sociale verzekeringen
Vorderingen op aandeelhouders
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

ACTIVA

31-12-2013                                   31-12-2012

3.169.575

459.501
93.055

20
258.630

 

3.065.039

112.209
9.890

0
519.121

 

3.169.575

811.206

6.540.318

10.521.099

3.065.039

641.220

5.460.445

9.166.704

 

Geconsolideerde Balans per 31 december 2013
Vóór voorstel resultaatbestemming

Eigen  vermogen
 
Gestort aandelenkapitaal          
Algemene reserve
Onverdeeld resultaat

Voorzieningen

Voorzieningen groot onderhoud
Voorzieningen leegstand
Voorzieningen jubilea

 
Vreemd vermogen

Langlopende schulden

Leningen
Egalisatierekening

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopend deel leningen
Crediteuren
Belastingen en sociale verzekeringen
Negatieve Goodwill
Schulden aan gelieerde maatschappijen
Overige schulden en overlopende passiva

PASSIVA

31-12-2013        31-12-2012

18.000
3.308.893

-/- 338.041

611.637
563.967
114.609

72.280
469.373

33.459
499.635
488.516

8.718
884.371

3.785.953

18.000
3.388.484 
-/- 79.593

697.693
66.680 

116.676

105.739 
564.401

31.791
634.469
344.539

0
0

3.277.825

2.988.852

1.289.942

541.653

5.700.652

10.521.099

3.326.891

881.049

670.140

4.288.624

9.166.704
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Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over 2013
Het kasstroomschema is toegevoegd om inzicht te geven in de financiering van de activiteiten van KindeRdam, alsmede in de liquiditeit, de solvabiliteit en de kwaliteit
van het behaalde resultaat. De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:

 

Bedrijfsresultaat

Totaal afschrijvingen
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Verkrijging materiële vaste activa deelneming
Mutatie voorzieningen
Vrijval egalisatievoorziening

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen

Mutatie kortlopende vorderingen
Mutatie vreemd vermogen kort

Mutatie werkkapitaal

LI
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen belastingen

Overige operationele activiteiten

Kasstroom uit operationele activiteiten

 2013                                2012

-/- 509.268

643.988
259.973

-/- 949.596
408.893

-/- 95.028

268.230

-/- 86.822
1.410.360

1.323.538

1.082.500

102.662
-/- 6.095
-/- 8.503

88.064

1.170.564

-/- 216.090

701.602
59.044

0
-/- 463.131
-/- 160.146

137.369

786.116
-/- 428.001

358.115

279.394

124.270
-/- 7.619
349.907

466.558

745.952

 

Investeringen in materiële activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Aflossing leningen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Toelichting op geldmiddelen

 Saldo liquide middelen op 1 januari
Saldo liquide middelen verkrijging op 1 januari
Mutatie geldmiddelen

Saldo liquide middelen op 31 december

 2013                                2012

-/- 58.900

-/- 58.900

-/- 31.791

-/- 31.791

1.079.873

5.460.445
1.175.930
-/- 96.057

6.540.318

-/- 399.532

-/- 399.532

-/- 30.204

-/- 30.204

316.216

5.144.229

316.216

5.460.445



KindeRdam is HKZ gecertificeerd

KindeRdam is lid van KINDwijzer

KindeRdam | Postbus 2150 | 3000 CD Rotterdam | T (010) 44 300 33 | info@KindeRdam.nl | www.KindeRdam.nl
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Coördinatie, tekst, vormgeving  

Thea van der Schans,  Communicatie & PR, KindeRdam

Fotografie

Door diverse locaties van KindeRdam


