
Sociaal Jaarverslag 2019



Dit is het sociaal jaarverslag van De Kinderkeet 2019. Elk jaar maken wij dit verslag waarin we 

een overzicht geven van hoe het afgelopen jaar is verlopen. 

1. Hoogtepunten 2019

2019 was een goed jaar voor de Kinderkeet. De trend die in de loop van 2018 duidelijk 

zichtbaar werd, heeft in 2019 stand gehouden. Er was veel interesse in de Kinderkeet. Veel 
(aanstaande) ouders vroegen een rondleiding aan en schreven zich uiteindelijk ook in voor 

een plekje op de Kinderkeet. 

Daardoor moesten we in 2019 ook veel mensen teleurstellen: de steeds langer wordende 

wachtlijst zorgde ervoor dat we niet iedereen een plek konden bieden. In verband met deze 

wachtlijst werden de marketingactiviteiten wat teruggeschroefd. Desondanks merkten we 
dat ouders de Kinderkeet nog steeds goed wisten te vinden. Zowel vanuit het AMC als uit de 

buurt bleven de aanmeldingen binnenstromen. Met name de mond-tot-mond-reclame bleek 

zijn werk te doen. Voor ons een teken dat we op de Kinderkeet iets neerzetten wat vele 
ouders aanspreekt: 

Met een hecht en trouw team opvang bieden waarin huiselijkheid, de natuur, maar ook 

kinderen zelf laten ontdekken en ervaren centraal staat. Dit alles in een groene omgeving, 

maar toch dichtbij de werkplek van ouders. We hebben gezien dat ook ouders uit de buurt 

bereid zijn wat verder te reizen voor een goede kinderopvang, waar zij en hun kinderen zich 

thuis voelen en waar buiten spelen belangrijk wordt gevonden.

Nieuw personeel
Doordat onze bezetting gegroeid is en we in 2019 afscheid hebben genomen van één van 
onze PM-ers, hebben we nieuw personeel kunnen aantrekken. Het was fijn om te merken dat 
het concept van de Kinderkeet niet alleen ouders, maar ook PM-ers aanspreekt. Ondanks de 

krapte op de markt wisten we de ontstane vacatures naar tevredenheid op te vullen.

Bijzondere activiteiten
Vanuit het thema natuur hebben we het afgelopen jaar een aantal bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Zo zijn de kinderen maanden bezig geweest met het zaaien, overplanten en 

verzorgen van de moestuin. Uiteindelijk hebben we de oogst gevierd met alle kinderen en 

ouders op het zomerfeest. Daarnaast komt de kinderboerderij op locatie regelmatig langs 
met steeds weer andere dieren. Ook de opa & oma dag was weer een groot succes, net als 

de modderdag, het voorleesontbijt en natuurlijk is Kleintje Kunst ook weer regelmatig langs 
geweest. 



Warme en gezonde lunch
De warme lunch blijft een door ouders zeer gewaardeerd onderdeel 
van de opvang bij de Kinderkeet. In 2019 hebben we ervoor gekozen 

een overstap te maken naar Zin in Puur, een leverancier die lekkere 

maaltijden levert en nog meer aansluit bij wat de Kinderkeet belangrijk 
vindt: gezond, veel groente en geen onnodige toevoegingen als zout, 

suiker en E-nummers. De kinderen eten de maaltijden goed en ook de 
ouders zijn hier erg tevreden over.  

Activiteiten voor ouders
In 2019 zijn er, naast de gebruikelijke tafeltjesavond (10-minuten 

gesprekken), nog twee thema avonden georganiseerd: aan het begin 

van het jaar was het onderwerp EHBO bij kinderen. Deze avond werd 

zo goed ontvangen dat er daarna, op verzoek van een kleine groep 

ouders, zelfs een volledige cursus kinder-EHBO is georganiseerd bij de 

Kinderkeet. Aan het einde van het jaar was er een thema avond over 

de opvoedmethode How to Talk to Kids. Ook deze avond was druk 

bezocht en zeer goed ontvangen.

Nieuwe regels met ingang van 1 januari 2019
Bij invoering van de Wet Kinderopvang in 2017 was vastgelegd dat 

met ingang van 1 januari 2019 een aantal nieuwe eisen gingen gelden, 

waar de Kinderkeet (onder andere) als volgt invulling aan heeft 
gegeven:

• PM-ers krijgen coaching.  

Hiervoor heeft Tina in 2018 de cursus pedagogische coach gevolgd 
en zij is in januari gestart met het coachen. Dat was voor iedereen 

wel even wennen, maar vooral ook heel prettig en leerzaam. 
• Beroepskracht-kind-ratio voor baby’s van 1 op 4 naar 1 op 3.  

Als gevolg hiervan zakte het aantal kindplaatsen (KP) in januari in 

één keer van 72 naar 60. Dit hebben we opgevangen door het  
openen van een nieuwe babygroep in Kinderkeet 2.  
Omdat er juist veel vraag is naar plekken voor baby’s, is er in  
Kinderkeet 1 een verticale groep om gezet naar een babygroep. 
Hiermee sloten we 2019 af met de 72 waarmee we begonnen.



2. De belangrijkste cijfers

De bezetting is in 2019 is gestegen van 53 (januari) naar 
66 (december) bezette kindplaatsen (van de in totaal 72 
kindplaatsen). De gemiddelde bezetting over het hele 
jaar is ruim 86% ten opzichte van 71% in 2018. De 
stijging die in de loop van 2018 zichtbaar werd, heeft 
zich in 2019 dus flink doorgezet. De prognose voor 2020 
laat zien dat de bezetting verder zal stijgen naar 88%. 

NB: Ten tijde van het opstellen van dit sociaal 
jaarverslag is er sprake van een wereldwijde gezond-

heidscrisis door COVID-19. Dit trekt mede een zware 
wissel op de economie. Welke effecten dit zal hebben 
op de bezetting is vooralsnog niet met zekerheid te 
zeggen. 

Kinderkeet houdt continu vinger aan de pols en zal zo 
goed als mogelijk anticiperen op de gevolgen die er 
voor de Kinderkeet ook zullen zijn in dit opzicht.

Aanmeldingen en plaatsingen
In 2019 hebben 132 mensen zich aangemeld bij de 
Kinderkeet. Dit is minder dan in 2018 (175). Dit is vooral 
een gevolg van een nieuwe manier van tellen. In het 

verleden werd het allereerste contact, dus ook bij enkel 

informeren, al vastgelegd als aanmelding. In 2019 werd 

pas gesproken van een aanmelding als iemand

daadwerkelijk het inschrijfformulier op de website 
invulde. 

Aan het einde van 2018 ontstond een kleine wachtlijst 

en deze is in de loop van 2019 flink gegroeid. In 
december 2019 stonden hier 76 wachtenden op.

Natuurlijk!
Hier 
zit je
goed.

De Kinder keet
Natuur Kinderopvang AMC terrein

Actie zadelhoesjes op alle fietsen in de fietsenstalling van het AMC



Klanttevredenheidsonderzoek  2019
In februari 2019 is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek gehouden.  
In 2018 werd de Kinderkeet gemiddeld met een 8,2 beoordeeld. In 2019 steeg dit licht 

naar 8,4. Dit cijfer lijkt redelijk constant te zijn in vergelijking met vorig jaar. 

Als positieve punten noemen de ouders o.a.:
• Lieve, zorgzame en bekwame leidsters die veel aandacht geven aan debehoeften van 

de kinderen

• Visie en het dagprogramma
• Grote, open ruimtes en mooie natuurtuinen

• Ruime openingstijden
• Warme lunch

• Soepel in tijden aanpassen of ruildagen aanvragen

Aandachtspunten die genoemd worden:

• ivm de vele nieuwe gezichten vragen ouders om naamkaartjes of een bord met 

• namen en gezichten.

• Overdracht tussen leidsters.

• 3+ regelmatiger en meer gericht op voorbereiding school. 
• Meer gestructureerde ochtendontvangst met meer aandacht voor ouders en  

kinderen.

• Communicatie en informatievoorziening

Personeel
Aan het begin van 2019 had de Kinderkeet 16 Fte in dienst waarvan 2 Fte op kantoor en 
0,7 als huishoudelijk medewerker. In de loop van het jaar is dit uitgegroeid naar 18,5 Fte. 
De uitbreiding zat vooral in het aantal en de uren van PM-ers. Binnen het MT was er een 

kleine toename van 0.2 in verband met uitbreiding uren administratieve ondersteuning. 
Bij de huishoudelijk medewerkers waren er geen wijzigingen. Binnen deze Fte’s zat aan 
het begin van het jaar 0.2 Fte 3+, dit is in de loop van het jaar verdubbeld naar 0.4 Fte. 

Ziekteverzuim
In 2019 lag het ziekteverzuim op 4.7% Dit is een daling ten opzichte van 2018, waar dit op 
6.9% lag. We kwamen (in 2017) van 17,5% en hopen dat deze dalende trend doorzet in 
2020. Ten opzichte van de branche was 2019 een prima jaar, landelijk lag het 

ziekteverzuim namelijk op 5.5%. 



Opleidingen
Het afgelopen jaar hebben alle Pedagogisch Medewerkers een herhaling EHBO 

gevolgd. Alle BHV-ers hebben bijscholing BHV gedaan. Ook heeft een deel van 
het team de verplichte babytraining gevolgd. Tijdens de studiedag is er met 
alle medewerkers een teambuildingprogramma gevolgd. Verder hebben twee 
PM-ers de cursus Ruimte voor jongens gedaan. Conform het beleid hebben zij 

in de teamvergadering de andere PM-ers verslag gedaan van de bevindingen 

uit deze cursus. Een andere PM-er heeft een kinder-yoga-training gevolgd. Zij 
geeft nu wekelijks in beide gebouwen een yogales aan de kinderen.
Het MT heeft de zeer bruikbare cursus inspirerend leidinggeven gevolgd.

Klachten
In 2019 waren er geen klachten.

Inspectie
De Kinderkeet heeft in 2019 twee keer de inspectie op bezoek gehad: 

in februari en in september. Dit had te maken met de minder goede 

beoordeling in 2018. Gelukkig bleek dit in 2019 allemaal weer in orde en werd 

op alle onderdelen voldoende gescoord.

Bestuur 
Het Toezichthoudend Bestuur heeft de Governance Code van de 
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang als leidraad 
voor haar handelen. Hierin zijn in 2019 geen wijzigingen in aangebracht. Alle 

leden doen hun bestuurstaken onbezoldigd en zijn benoemd voor een periode 

van 4 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
In 2018  zijn er een aantal  wisselingen geweest in de  Bestuurssamenstelling:

Dhr. Marc Brito,  tot juli 2019 (voorzitter) 
Mw. J. Chen penningmeester

Mw. Eugenie Quartier 
Dhr. M. de Winther

Dhr. M. Beimers, lid vanaf oktober 2019

Mw. T. van Dorp, lid vanaf oktober 2019



3. Plannen 2020

In 2019 is er hard gewerkt aan de communicatie. Gezien 
de beoordeling in het KTO, heeft dit gewerkt, maar blijft 
natuurlijk ook in 2020 een belangrijk punt van aandacht. 

Ouders zullen via de mail op de hoogte gehouden worden 

van belangrijke en minder belangrijke zaken. Ook de 

nieuwsbrief blijft een belangrijke bron van informatie voor 
ouders. PM-ers blijven alert op een goede overdracht, naar 

elkaar en naar ouders

Opleiding team
Ook in 2020 krijgt het team de mogelijkheid om zich op al-

lerlei manieren bij te scholen en zich verder te ontwikkelen. 

In elk geval staat de babytraining gepland voor alle (overige) 
PM-ers en gaat de groep die de taaltraining moet volgen 

hier dit jaar mee aan de slag. Verder is er nog ruimte voor 
individuele specialisatie of verdieping.

Vernieuwen inrichting
In 2019 lag het plan helemaal klaar, maar lukte het door 

tegenslagen niet om het interieur van de Kinderkeet een 

upgrade te geven. Dit plan is nu doorgeschoven naar 

2020. Moderniseren en de natuur naar binnen halen blijft 
het doel, zodat het interieur beter past bij de visie van de 

Kinderkeet.

Activiteiten voor ouders
De in 2019 georganiseerde thema-avonden zijn door de 

ouders positief ontvangen. Daarom zullen we voortaan, 
naast de jaarlijks terugkerende tafeltjesavond, twee keer 

per jaar een thema-avond voor ouders organiseren waarin 

diverse relevante onderwerpen centraal zullen staan.  



Kinderkeet en klimaat
2020 zal ook gebruikt worden om te onderzoeken hoe de 

Kinderkeet zijn groene imago nog kan versterken. In elk 

geval zal alle verlichting vervangen worden door LED. Ook 
zullen de mogelijkheden van zonnepanelen onderzocht 

worden.

Aan de andere kant zal ook onderzocht moeten worden 

hoe de Kinderkeet het binnenklimaat kan verbeteren. Het 

lijkt erop dat de zomers steeds warmer worden. Buiten zijn 

er voldoende maatregelen genomen om schaduwplekken 

te creëren, maar ook binnen loopt de temperatuur soms 

flink op. De afgelopen twee jaar hebben we ondervonden 
dat vooral de allerkleinsten hier behoorlijk last van 

kunnen hebben. Om ook in de zomermaanden goede 

en verantwoorde opvang te kunnen bieden, zullen de 

mogelijkheden van zonwering/koeling serieus onderzocht 

moeten worden. 


