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2017 was een positief jaar voor onze 
organisatie. Er kwam na de crisis en 
de zware jaren in de kinderopvang 
meer ruimte. De werkgelegenheid 
nam toe en er kwamen meer 
kinderen naar onze opvang. De omzet 
steeg waardoor we ons nog meer op 
de verdere ontwikkeling van onze 
organisatie konden richten en 
weer investeren in mooie projecten 
die onze medewerkers, kinderen, 
ouders en partners ten goede zijn 
gekomen. We namen een mooie 

kinderopvangorganisatie over en groeiden uit 
tot de ‘SKOP Groep’. Ik ben trots dat we met 
bijna 250 medewerkers op dit moment een 
stevige en solide organisatie zijn, gedreven 
door passie voor het vak en met de wortels in 
onze regio vergroeid. 

Voor 2018 staat een extra kwaliteitsimpuls 
op de agenda: deskundigheidsbevordering 
van de medewerkers en de teams, een 
nieuwe inrichting voor de locaties en het 
aantrekken van nieuwe medewerkers krijgen 
onze aandacht. Onze samenwerking met 
het onderwijs in Purmerend is intensief en 
positief. Het jaar 2018 is benoemd tot ‘Het jaar 
van de techniek’, een onderwerp dat u dwars 
door onze organisatie zult tegenkomen! 

Namens de SKOP Groep wil ik u hartelijk 
danken voor de prettige samenwerking en 
het in ons gestelde vertrouwen. 

Graag zetten we deze samenwerking 
voort in dit nieuwe jaar!

Met hartelijke groet,

Corine Laurant
Directeur-bestuurder

Sociaal  
Jaarverslag 2017

  

In 2017 openden we samen met OPSPOOR, 
de stichting voor openbaar onderwijs in 
Purmerend en omliggende gemeenten, 
de eerste kindcentra in Purmerend. 
Kindcentrum Willem Eggert in het centrum 
had de primeur. In het najaar volgde Dalton 
Kindcentrum het Parelhof in Purmer-Noord.   

Wat is een kindcentrum?
In een kindcentrum werken onderwijs 
en opvang als één team samen met een 
gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen. 
Eén directeur stuurt dit team aan. Kinderen 
spelen en leren in hetzelfde gebouw. 
Door intensief samen te werken bieden 
we kinderen optimale ondersteuning, 
bijvoorbeeld op het gebied van voor- en 
vroegschoolse educatie. 

Pedagogiek is onze kerntaak. Dit jaar is ons 
team uitgebreid met een derde pedagogisch 
coach. Dit team ondersteunt alle pedagogisch 
medewerkers bij vraagstukken die zij tijdens 
de dagelijkse werkzaamheden op de groep 
tegenkomen. Ook geven zij input voor het 
pedagogisch beleid en bieden individuele 
ondersteuning aan kinderen en hun ouders. 
Om deze waardevolle kennis te delen, 
organiseren wij jaarlijks een pedagogische 
workshop voor ouders. Deze avond wordt 
door onze ouders hoog gewaardeerd.

In 2017 besteedde het team aandacht aan het 
verder implementeren van het programma 
Uk & Puk voor de vroeg- en voorschoolse 
educatie (VVE). Uk & Puk stimuleert de 
brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door 
actief spel. We ondersteunden de locaties en 
trainden medewerkers in het gebruik van het 
programma. 

 

11,4%



Van peuterspeelzaal  
naar peuteropvang
Gedurende het jaar 2017 is er conform 
deze wet gewerkt aan het harmoniseren 
van de peuterspeelzalen in samenwerking 
met de gemeente Purmerend. Naast het 
gelijktrekken van de wet- en regelgeving 
van de peuterspeelzalen met de Wet 
kinderopvang was het noodzakelijk om in 
intensieve samenwerking met de gemeente 
te komen tot een uurtarief. Het bureau 
Buitenhek is hiervoor aangetrokken door 
de gemeente. Het harmoniseren van de 
regelgeving resulteert in strengere regels 
die ook veelal gepaard gaan met extra kosten 
voor aanbieders van peuterspeelzalen.

Alle 11 locaties van Kinderen & 
Ouders voldoen per 1 januari 2018 
aan bovengenoemde wetgevingen. De 
bedrijfsvoering van K&O is ingericht op 
de nieuwe geldstromen. Tevens is de 
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden 
van medewerkers van K&O is afgerond: 
dit behelst het regelen van de overgang 
van peuterspeelzaalleidsters (CAO Welzijn 
& Maatschappelijke Dienstverlening) 
naar pedagogisch medewerkers (CAO 
Kinderopvang).

 
Vanuit ons shared service center delen wij 
onze kennis met andere organisaties. In 2017 
hebben onze medewerkers verschillende 
kinderopvang- en onderwijsorganisaties 
ondersteund.  

Deel! in een notendop 
•  We ontwikkelden de nieuwe huisstijl 
van OPSPOOR, de stichting voor openbaar 
onderwijs in Purmerend en omliggende 
organisaties. Uiterlijk eind 2018 krijgen ook 
alle 37 scholen een nieuw logo en nieuwe 
website. 
•  Ondersteuning bij kwaliteitsvraagstukken 
bij klanten door heel Nederland: van 
Warder tot Breda delen we onze kennis op 
pedagogisch en wettelijk vlak.
•  (Pedagogische) ondersteuning bij 8 
basisscholen in Purmerend. 
•  We leverden professionele 
invalmedewerkers bij verschillende 
kinderopvangorganisaties.
•  VVE trainingen: 35 pedagogisch 
medewerkers zijn door ons getraind en 
gecertificeerd in het programma Uk en Puk.



“

“

Met bijna 250 medewerkers 
zijn we een van 

de grootste werkgevers 
van Purmerend!

Hoe beschermen wij uw 
gegevens?
Als kinderopvangorganisaties beheren wij 
veel privacygevoelige informatie. Deze moet 
goed beschermd worden. In 2017 werkten wij 
verder aan bewustwording in de organisatie 
en verfijning van onze maatregelen. Op 
25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming 
persoonsgegevens vervangen door de 
nieuwe Europese privacywet, de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 
In 2017 hebben wij onze organisatie hier op 
voorbereid en we gaan hiermee door in 2018. 

In 2017 was onze RvT weer nauw betrokken bij 
de ontwikkelingen binnen de stichting. Conform 
het rooster van aftreden namen we na 18 jaar 
afscheid van onze gewaardeerde voorzitter dhr. 
Tjeerd Glastra. Tjeerd is benoemd tot erelid 
van Kinderopvang Purmerend. We bedanken 
hem voor zijn jarenlange kundige inzet en 
ondersteuning! 
We verwelkomden twee nieuwe leden in de RvT: 
Dhr. Johan Slot.  
Johan is werkzaam in de functie van business 
controller bedrijfsmanagement bij de Rabobank. 
Mevr. Carola de Ruijter.  
Carola is directeur Succesvolle Opvolging, zij 
coacht en traint in het familiebedrijf.

Kinderopvang Purmerend heeft een actieve 
en betrokken ondernemingsraad. Er is 
regelmatig overleg met de bestuurder, deze 
overleggen zijn open en transparant. De OR 
heeft dit jaar eenmaal overleg gehad met de 
Raad van Toezicht en heeft een adviserende 
rol in de sollicitatieprocedure voor nieuwe 
leden van de Raad van Toezicht.
Ten aanzien van de organisatieontwikkelingen 
heeft Kinderopvang Purmerend de 
voorgenomen wijzigingen, in het kader 
van de WOR, besproken en voorgelegd aan 
de ondernemingsraad van Kinderopvang 
Purmerend.

Wat wil je bereiken in onze  
organisatie?
In 2017 hebben wij het mobiliteitsbeleid 
geïmplementeerd. Hiermee stimuleren we 
de ontwikkeling van medewerkers en bieden 
we de organisatie een juiste balans van 
continuïteit en mobiliteit.

Sinds 2017 is er extra aandacht voor vitaliteit. We 
vinden het belangrijk dat onze medewerkers 
zich prettig en gezond voelen in hun 
werk. Vitaliteit is daarom een belangrijk 
onderwerp in het MOC-jaargesprek. Via 
de SKOP Academy bieden we trainingen 
zoals Timemanagement en Mindfulness 
om medewerkers te ondersteunen in hun 
vitaliteit en welbevinden. Daarnaast bezoekt 
onze eigen ergocoach medewerkers om tips 
te geven over ergonomie en vitaliteit.

SKOP geeft medewerkers de kans 
zich te ontwikkelen. Via ons interne 
opleidingscentrum SKOP Academy kan elke 
medewerker kiezen uit een breed aanbod 
van (pedagogische) opleidingen, workshops 
en trainingen. Alle medewerkers hebben 
toegang tot de academy. In 2017 volgden 171 
personen een training.

  

In 2017 namen we Kids kinderdagverblijven 
over. Kids heeft twee locaties: één in 
Purmerend Weidevenne en één in Landsmeer. 
Daarmee opereert SKOP voor het eerst in 
haar 45-jarig bestaan buiten de stadsgrenzen 
van Purmerend.   

Kids is een waardevolle toevoeging aan onze 
stichting. Door de samenvoeging behalen 
we synergetische voordelen, bijvoorbeeld 
op administratief en personeelsgebied. We 
werken intensief met onze nieuwe collega’s 
samen en medewerkers van Kids kunnen 
ook op locaties van SKOP aan de slag. Voor 
ouders kunnen we meer waarde bieden 
door bijvoorbeeld onze pedagogische 
kennis breder te delen. De medewerkers 

van Kids nemen ook deel aan 
de SKOP Academy, waar zij 
pedagogische trainingen 
en opleidingen volgen. De 
identiteit van Kids is niet 
veranderd en blijft 
voorlopig als eigen 
merk bestaan. 

 
  

We openden nieuwe locaties in 2017. 
Peuteropvang Eigenwijs werd geopend in het 
pand van basisschool ’t Pierement. Tevens 
openden we een buitenschoolse opvang in 
basisschool Trifolium: BSO de Bloem. 

De Bloem is gericht op bewegen, buiten 
spelen en natuur. De locaties binnen de 
schoolgebouwen bieden goede mogelijkheden 
voor samenwerking met het onderwijs. 

2
kookcafés
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7,6

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) moet de kwaliteit in de kinderopvang 
verbeteren. In 2017 hebben wij de organisatie voorbereid op deze wet, die deels op 1 januari 
2018 van kracht werd. Zo zijn er bijvoorbeeld veel trainingen EHBO aan baby’s en kinderen 
gevolgd en heeft ieder kind een mentor aangewezen gekregen. Het resultaat is dat wij per  
1 januari 2018 voldeden aan de regels die volgen uit de wet IKK.



 
Techniek en de digitale wereld maken een 
groot deel uit van de toekomst van onze 
kinderen. Het is van groot belang om ze 
vroeg spelenderwijs kennis te laten maken 
met techniek. In 2018 bieden we techniek in 
verschillende vormen aan voor onze peuters 
en de kinderen van de kinderdagverblijven en 
buitenschoolse opvang. 

De techniekactiviteiten worden aangeboden 
op verschillende locaties. We starten met 
het programmeren en vliegen van drones 
en maken kennis met de mogelijkheden van 
robots. Techniek heeft de toekomst en we 
vinden het waardevol (en heel leuk) om dit bij 
onze kinderopvang aan te bieden.

  

Als werkgever heeft SKOP veel te bieden 
en dat willen we in 2018 nog meer laten 
zien. We hebben immers behoefte aan 
goede medewerkers. Door de ontwikkeling 
van kindcentra en samenwerking met het 
onderwijs hebben medewerkers de kans om 
zowel in de kinderopvang als in het onderwijs 
te werken. Dat maakt onze functies veelzijdig.
Wij geven stagiaires veel aandacht; zij zijn de 
pedagogisch medewerkers van de toekomst. 

Wij geven de passie voor ons vak graag door 
aan studenten. Stagiaires krijgen uitgebreide 
begeleiding en we zijn in gesprek met ROC’s 
om opleidingen goed aan te laten sluiten bij 
de praktijk. Wij hanteren een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, waarbij we de jarenlange 
ervaring van huidige medewerkers graag 
koppelen aan de waardevolle nieuwe 
inzichten van starters op de arbeidsmarkt.
 

Ook in 2018 wordt veel aandacht besteed 
aan de maatregelen die vanuit de wet IKK 
na 1 januari van kracht worden. De focus 
ligt op de beroepskracht-kindratio, de 
mondelinge taalvaardigheid voor pedagogisch 
medewerkers en op aanvullende scholing 
voor werken met baby’s.
SKOP helpt ook andere kinderopvangorgani-
saties om aan de wet IKK te voldoen. Vanuit 
Deel! geven we de training Werken met 
baby’s en de voorbereiding op de Taaltoets. 
Zo delen wij onze kennis en spelen wij in op 
de vraag naar deze trainingen.

 
  

School en opvang: een belangrijke 
gezamenlijke rol in het leven van kinderen. In 
2018 zetten we deze voort. We hebben mooie 
ambities, die onder andere in de kindcentra 
tot uiting zullen komen. 

Vooruitblik 
2018

 
 

 
 

 
 
 

nieuw

Stichting Kinderopvang Purmerend 
Poelstraat 4 
Postbus 243, 1440 AE Purmerend 
T 0299 - 46 10 11 
www.kinderopvangpurmerend.nl 

“

“

Als werkgever heeft 
SKOP veel te bieden 

en dat willen we in 
2018 meer laten zien.

We investeren verder in onze kwaliteit. De 
inrichting van verschillende locaties wordt 
aangepast  naar een huiselijke, warme en 
ruimtelijke sfeer met nieuwe materialen. We 
geven tevens een kwaliteitsimpuls aan onze 
teams door opleidingen en coaching. 

 
In 2018 gaat de 
nieuwe website 
online.


