Sociaal
Jaarverslag 2019
De meerwaarde
van samenwerking
In dit sociaal jaarverslag
kijk ik graag met u naar het
jaar 2019 en deel ik onze
ambities voor 2020.

Samenwerking kreeg in 2019
voor SKOP een nog grotere
betekenis. SKOP en OPSPOOR
hebben elkaar gevonden
in de maatschappelijke
opdracht om kinderen
maximaal te begeleiden bij
hun ontwikkeling. Door een
compleet aanbod worden
school en opvang veelzijdige
kindcentra waar kinderen op
verschillende manieren leren
en spelen en waar ouders nog
beter ondersteund worden.
De kindcentra Willem Eggert
en het Parelhof worden
positief beoordeeld door de
Onderwijsinspectie en door
de ouders. In 2019 zijn wij ook
gestart met de ontwikkeling
van een kindcentrum in
basisschool ’t Pierement.
Ook op bestuurlijk niveau
bundelen we onze kennis
en expertise en werken we
aan de ontwikkeling van één
gedeelde visie. De raden van
toezicht, de OR, de gemeente
Purmerend en de omliggende
gemeenten zijn allemaal
betrokken. De samenwerking
verloopt prettig en ik vind het
heel bijzonder om hier met
alle partijen aan te werken.

Intensieve
samenwerking
met OPSPOOR
OPSPOOR en SKOP hebben
elkaar gevonden in de
maatschappelijke opdracht
om kinderen maximaal
te begeleiden bij hun
ontwikkeling. Wij werken
al op verschillende locaties
samen in een kindcentrum
(KC) en deze samenwerking
wordt doorontwikkeld. Binnen

In 2019 hebben we onder
andere geïnvesteerd in VVEregisseurs, de inrichting van
onze locaties en digitalisering
van administratieve
werkzaam-heden. We zijn
zichtbaar in de regio en waren
aanwezig op onder andere de
PurmerValley Experience en
Purmerend Werkt. Vanuit onze
pedagogische visie en focus
op kwaliteit hebben wij naar
aanleiding van de wet Innovatie
Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
als stichting gekozen voor het
werken met babygroepen.
Deze aanpak zorgt voor een
veilige en rustige omgeving
met bewegingsvrijheid en veel
persoonlijke aandacht van de
pedagogisch medewerkers die
opgeleid zijn als babyspecialist.
Op voorschoolse opvang
Driesprong hebben wij de
kinderen ontbijt aangeboden.
Zo starten wij de dag samen
gezond en ontspannen; dit past
bij onze pedagogische visie.
Deze pilot is zo enthousiast
ontvangen door de ouders,
kinderen en medewerkers
dat we in 2020 kijken naar
de mogelijkheid om op meer
locaties ontbijt aan te bieden.
Ik ben trots dat we onze
diensten in Landsmeer hebben uitgebreid. In februari
openden wij BSO Kids
Wagemaker; een sportieve
BSO die ook samenwerkt met
voetbalvereniging

IVV Landsmeer. We zijn goed op
weg om de maatschappelijke
ambitie die we met OPSPOOR
delen waar te maken. In 2020
presenteren we onze visie op
kindcentra en zoomen we
dieper in op de inrichting hiervan. We kijken uit naar het
ontwerp van de architect voor
kindcentrum Wheermolen, we
zullen het concept babygroepen
doorontwikkelen en besteden
vanuit risk management extra
aandacht aan cybercrime en
AVG.
Namens SKOP 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!

een KC werken onderwijs
en opvang inhoudelijk en
organisatorisch samen vanuit
één pedagogische visie.
Kinderen kunnen er de hele
dag terecht om te leren, te
spelen, te ontmoeten en te
ontspannen.
Om de maatschappelijke
opdracht te kunnen realiseren
en één visie en aanpak
te ontwikkelen, werken
projectgroepen samen
aan diverse onderwerpen.

In deze groepen zijn
managers en directeuren
van beide organisaties
vertegenwoordigd.
Sinds juni ontvangt elke
medewerker van SKOP
en OPSPOOR regelmatig
een digitaal magazine
met informatie over
beide organisaties, de
samenwerking en de
medewerkers. Zo leren we
elkaar en elkaars organisatie
steeds beter kennen.

Corine Laurant
Bestuurder
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Interessante
banen
SKOP heeft in 2019
extra aandacht besteed
aan het creëren van
SKOP
interessante banen. Bij Academy
ons zijn er mogelijkheden
om werken en leren te
combineren; de zogeheten
Beroepsbegeleidende
Leerweg (BBL). Ook in 2019
was het weer mogelijk
deel te nemen aan een
traineeship. In het voorjaar
hebben we het traineeship
geëvalueerd en we hebben de
verbeteringen meegenomen
in het vernieuwde
traineeship. Daarnaast
kunnen medewerkers door
de intensieve samenwerking
met OPSPOOR zowel in
het onderwijs als in de
kinderopvang werken. Dit
biedt interessante loopbaanen doorgroeimogelijkheden.
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7,5

warme
Op onze kinderdagverblijven
maaltijden
krijgen de kinderen dagelijks
een warme lunch.
De maaltijden van onze
nieuwe leverancier zijn allemaal gezond én lekker.

Inspiratieboekje
voor klanten

Onze pedagogisch coaches en
pedagogisch medewerkers
hebben gezamenlijk veel
ervaring en delen graag
hun kennis, beantwoorden
vragen en geven tips. Een deel
hiervan is opgenomen in een
mooi inspiratieboekje over
opvoeden. SKOP heeft iedere
klant een inspiratieboekje
cadeau gedaan.

nieuwe inrichting
locaties

7,5 is de uitkomst van ons
MTO. De wetgeving stelt
steeds meer eisen aan de
In 2019Dit
heeft
Kids
kinderopvang.
vraagt
Landsmeer een gloednieuwe
veel vanspeelplaats
onze organisatie
gekregen. en
medewerkers. Toch slagen
we er in om een 7,5 voor ons
MTO te halen en daar zijn we
trots op.
babygroep
team planning

100% van de locaties zijn op alle
punten waarop de GDD inspecteert, goedgekeurd door de GGD.
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VVE-regisseurs

groei
(algemeen)

Op verzoek van gemeente
Purmerend heeft SKOP
In 2019besteed
heben we 3.165
veel aandacht
kinderen opgevangen.
aan het BSO
bereiken van POV
1551
KDV
kinderen
met een
VVE-728
886
indicatie (Voorschoolse- en
Vroegschoolse Educatie).
goedkeuring
GGD met verhuizing
In 2018
zijn we gestart
één VVE-regisseur. Eind
2019 hebben wij vier VVEregisseurs in dienst die
samen 56 uur per week
kinderen begeleiden in
hun taalontwikkeling. Deze
extra begeleiding heeft een
vaste plek gekregen in onze
dienstverlening.
kinderen

kinderen

kinderen

Ontwikkeling kindcentrum
in basisschool ’t Pierement
In augustus heeft SKOP een BSO geopend in basisschool ’t
Pierement. Door de sluiting van peuteropvang De Zeppelin is
peuteropvang Eigenwijs uitgebreid met twee dagdelen. Opvang
en onderwijs werken op deze locatie samen aan de ontwikkeling
van een kindcentrum. Basisschool ’t Pierement staat bekend om
haar persoonlijke karakter en goede sfeer. Dat past uitstekend
bij onze organisatie.

Warme en
huiselijke sfeer

BSO Kids
Wagemaker in
Landsmeer

In 2018 hebben we voor onze locaties
een nieuwe inrichting ontwikkeld

met aandacht
voor
warmte,
rust
en
fusie nieuwe inrichting
technische
nieuwe
inrichting
magazines Omzetstijging
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In 2019 dienst
zijn we gestart met het
inrichten
van de
kinderdagverblijven, bijvoorbeeld Het Kwetternest en Bereboot.
Deze locaties zijn volledig vernieuwd. Vervolgens hebben een
flink aantal andere locaties, zoals BSO De Blokhut, BSO Anansi
en BSO Driesprong, een nieuwe inrichting gekregen. Kinderen
voelen zich thuis op onze rustige en sfeervolle groepen.
Uiteindelijk krijgen alle locaties een inrichting in deze huiselijke
sfeer.
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In 2019 heeft Kids
Landsmeer een gloednieuwe
speelplaats gekregen.

In 2019 heben we 3.165
kinderen opgevangen.

BSO
1551 kinderen

KDV
886 kinderen

POV
728 kinderen

In 2019 heben we 3.165
kinderen opgevangen.

Vanuit de
BSO wet worden hoge
POV
1551
728
KDV
opleidingseisen886gesteld
aan medewerkers die in
de kinderopvang werken.
SKOP heeft een uitgebreid
opleidingsplan opgesteld
waarin alle verplichte
samenwerking
fusie
technisch
opleidingen zijn opgenomen.
Kids
dienst
In dit plan staan ook de OPSPOOR
opleidingen die we vanuit
onze eigen SKOP Academy
aanbieden en niet verplicht
Per 1 januari 2019 is Kids
gevolgd moeten worden.
geïntegreerd in SKOP. De
Daarnaast heeft SKOP in 2019
organisaties zijn administratief
ook een speciale opleiding tot
gefuseerd en dit heeft
coaching laten ontwikkelen
geleid tot een
effectievere
samenwerking
fusie
technische
nieuwe inric
OPSPOOR
Kids
dienst
locaties
voor
de senior pedagogisch
bedrijfsvoering.
Ook zijn de
medewerkers.
arbeidsvoorwaarden
SKOP
warme van Kids babygroe
Academy aangepast maaltijden
naar het beleid van
SKOP.
kinderen

kinderen

kinderen
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Intranet
SKOP heeft een nieuw
intranet: Skop4You. Het vormt
een digitale werkplek waar
medewerkers informatie
kunnen vinden om hun werk
goed uit te voeren. Ook
procedures en bijvoorbeeld het
complete HR-handboek en het
kwaliteitshandboek zijn op het
intranet te vinden. Daarnaast
is het een sociaal platform dat
medewerkers ondersteunt om
samen te werken en kennis te
delen.
Het nieuwe intranet is modern,
fusie
technische
uitnodigend
en responsive.
Kids Skop4You is door
dienst
De naam
de
medewerkers zelf bedacht
en het logo is door afdeling
Marketing en Communicatie
ontworpen. Daarmee heeft het
intranet een eigen identiteit
gekregen.

Positieve
naamsbekendheid als
Iconen
werkgever
100% van de locaties zijn op alle
punten waarop de GDD inspecteert, goedgekeurd door de GGD.

Kids geïntegreerd in SKOP

Vanwege de krapte op de
arbeidsmarkt is positieve
naamsbekendheid extra
belangrijk. SKOP heeft in 2019
een aantal korte bedrijfsfilms
én een langere film gemaakt
waarin medewerkers vertellen
over hun functie, hun opleiding
en het werken bij SKOP.
SKOP ondersteunt studenten
Sinds 2 september hebben
graag bij
het opdoen
van
SKOP
en OPSPOOR één
nieuwe
inrichting
magazines
groeiwarme
SKOP
kennis en ontwikkelen
van
locaties
(algemeen)
gezamenlijk
aan
de
Academy kantoor
maaltijden
vaardigheden. Ook in 2019
Waterlandlaan in Purmerend.
hebben weer een flink aantal
Door onze kennis
studenten stage gelopen
en expertise te
op de locaties, heeft SKOP
bundelen,
gastcolleges gegeven op
werken
scholen en staan wij op de
we samen om
open dagen van verschillende
kinderen
scholen.
maximaal te
SKOP is ook zichtbaar in
ondersteunen
in verhuizing
warme
babygroep
team planning
goedkeuring
GGD
de regio. Wij zijn aanwezig
hun ontwikkeling.
maaltijden
geweest op onder andere
de stage- en banenmarkt
Aantal medewerkers:
Purmerend Werkt en op de
PurmerValley Experience.
technische
nieuwe inrichting
magazines
groei
De Technische Dienst
Om personeel te werven heeft
dienst
locaties
(algemeen)
van heeft dit najaar een
SKOP twee open avonden
werkplaats in de Baanstee ter
georganiseerd. Deze avonden
beschikking gekregen.
leverden direct een positief
De medewerkers kunnen hier
resultaat op: We hebben
klussen, hun gereedschap
SKOP incl. Kids : 258
een aantal enthousiaste en
opslaan én er is een kantoor
K&O
: 31
gekwalificeerde medewerkers
ingericht.
Stagiaires
: 58
aangenomen.

Eén kantoor
voor SKOP en
OPSPOOR
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babygroep

Sinds februari biedt
SKOP sportieve
buitenschoolse opvang
in De Wagemakerschool
in Landsmeer. BSO Kids
Wagemaker biedt dagelijks
een keuze uit verschillende
spellen en sporten. Voor
de sportieve activiteiten
werkt de opvang samen
met voetbalvereniging IVV
Landsmeer.

team planning

goedkeuring GGD

verhuizing

babygroep
Babygroepen
met team plann
babyspecialist

Naar aanleiding van de
wet Innovatie Kwaliteit
Kinderopvang (IKK) heeft
SKOP speciale babygroepen
gerealiseerd waar kinderen
tussen 0 en 1 jaar worden
opgevangen in een
rustige en prikkelarme
omgeving. De pedagogisch
medewerkers op deze
groep zijn opgeleid tot
babyspecialist. Op basis van
de pedagogische gedachte
achter de invoering van de
wet, heeft SKOP gekozen
voor dit concept. Zowel
ouders als medewerkers
ervaren dit concept als zeer
positief.

Informatie aan
nieuwe ouders
Ouders/verzorgers krijgen na
een rondleiding pedagogische
en praktische informatie in een
overzichtelijke brochure en
mooie map. Op de mappen van
Kids staat het nieuwe beeldmerk: een vrolijk jongetje met
een gele paraplu. Het is een
geheel eigen beeldmerk, maar
wel met dezelfde uitstraling
en stijl als het beeldmerk van
SKOP én ook met een paraplu.

Dalton Kindcentrum het Parelhof
BSO Driesprong is onderdeel van Dalton Kindcentrum het
Parelhof. Het kindcentrum bestaat uit één team
met één pedagogisch beleid en één visie. Ook onze BSO werkt
volgens de principes van het daltononderwijs. De Nederlandse
Dalton Vereniging was na de inspectie lovend hierover.

Oudercommissie
Elke locatie heeft een actieve en betrokken
oudercommissie.
samenwerking
Twee keer per jaar vindt de centrale vergadering
plaats met de
OPSPOOR
voorzitters van iedere locatie, de bestuurder van SKOP en de
Manager Opvang. Tijdens deze vergaderingen worden
verschillende thema’s, zoals voeding en de tarieven, besproken.

fusie
Kids

Automatisering

In 2019 is geïnvesteerd in een nieuw HR-systeem, een nieuw systeem voor personeelsplanning en in
de uitbreiding van de rekentool op de website. Met de rekentool kunnen klanten eenvoudig berekenen
wat zij netto betalen voor onze diensten en zo nog makkelijker vergelijken welke contractvorm het beste
bij hun specifieke situatie past. De tool is nu zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.
warm
SKOP
maaltijd
Academy

Vooruitblik 2020
Visie op
kindcentra

Opleidingsgids
SKOP Academy

We zijn goed op weg om de
maatschappelijke ambitie die
we met OPSPOOR delen ook
waar te maken. Het komende
jaar willen we onze visie ook
extern presenteren. Daarnaast
zoomen we dieper in op de
inrichting van kindcentra.

Om ervaringen van
medewerkers mee te nemen
en hun opleidingswensen in
Klimaatbeheersing
kaart brengen, evalueren we
In 2020 investeren we
in 2020 het opleidingsaanbod
extra in klimaatbeheersing
van de SKOP Academy en van
op kinderdagverblijven.
andere opleidingsinitiatieven.
Aangezien dit is een kostbare
Hierdoor blijven we goed
investering is, wordt het
aansluiten bij de wensen van
gefaseerd aangepakt.
de medewerker. Zo heeft
samenwerking
technische
SKOP op
verzoek van de senior fusie
OPSPOOR
Kids
dienst
pedagogisch medewerkers in
2019 een speciale opleiding tot
coach ontwikkeld.

Samen gezond
ontbijten
In 2019 zijn wij op VSO
Driesprong gestart met het
aanbieden van een ontbijt.
De dag rustig starten met
een gezond ontbijt is een
waardevol pedagogisch
moment. Deze pilot bleek
een succes. In 2020 kijken wij
naar de mogelijkheden om op
meer VSO’s een ontbijt aan te
bieden. Daarnaast evalueren
we ons totale voedingsbeleid.

SKOP
Academy

Icone

warme
maaltijden

Voorui

babygroep

Pilot warme maaltijden voor KDV Kids
In overleg met de oudercommissies starten we in het voorjaar een
pilot met warme maaltijden op de kinderdagverblijven van Kids.
Tijdens deze proef vragen we ouders drie keer een enquête in te
vullen zodat er een goede afweging kan worden gemaakt. Bij een
positief resultaat wordt de warme maaltijd een vast onderdeel van
ons aanbod.
Stichting Kinderopvang Purmerend
Waterlandlaan 20
Postbus 243, 1440 AE Purmerend
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