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2019 in een notendop  
 

2019 was het jaar waarin we de missie en visie van SkippyPePijN - die we in 2018 vaststelden - een heel 

stuk tastbaarder maakten. SkippyPePijN groeit volop en we realiseren steeds meer mooie plannen.  

Zo hebben we dit jaar ons Koersplan SkippyPePijN 2020 – 2024 definitief gemaakt. Deze koers geeft 

richting, niet alleen aan onszelf maar ook aan onze stakeholders. Deze houvast is wel zo prettig in een tijd 

waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan de totstandkoming van de IKC’s: in 

verschillende verbouw- als nieuwbouwprojecten werkt SkippyPePijN met onderwijsinstanties aan een 

vruchtbare samenwerking. ‘Een visie, een ontwikkellijn en een team’, ten goede van onze kinderen. 

Ook hebben we ons verbonden aan het programma ‘Gezonde Kinderopvang’. Dat houdt onder andere in 

dat alle medewerkers een training volgen waarin aandacht is voor bewegen, een gezonde en groene 

omgeving en uitdagend en risicovol spelen. Gewoon weer ouderwets in bomen klimmen, met water 

knoeien, torens bouwen met 1.000 blokken en oeverloos de slappe lach hebben met je vriendinnen. 

Ondertussen worden onze locaties allemaal ingericht volgens onze SkippyPePijN huisstijl. Alle locaties 

worden voorzien van dezelfde drie kleuren: wit, mokka en mosgroen. De vloeren hebben een donkere 

houtprint. De meubels en het speelmateriaal zijn gevarieerd, maar zijn allemaal van natuurlijke 

materialen die passen bij onze duurzame waarden. ‘De rust die baby’s nu ervaren is fantastisch’. 

Onze voeding kopen we in bij een plaatselijke ondernemer die bij onze maatschappelijke normen past. Dit 

bedrijf levert aan alle locaties voeding die past binnen ons gezonde voedingsbeleid. Kinderen genieten 

van water met vers fruit en snoepgroente, en bakken de heerlijkste taarten die tóch gezond zijn! 

Samen met collega-kinderopvang Vlietkinderen hebben we de Academy opgericht. Hierin worden een mix 

van eigen medewerkers en zij-instromers opgeleid tot specialistisch pedagogisch medewerker binnen een 

BBL-traject. Daarnaast werken we samen met mbo Rijnland, waarvan we diverse nieuwe collega’s met 

een diploma Sport & Bewegen hebben verwelkomd. Op deze manier houden wij ons personeelsbestand 

goed op peil, ten tijde van groei in combinatie met een grillige arbeidsmarkt. 

Tenslotte hebben we in 2019 ook aan het verzuimbeleid gewerkt: we hebben een verzuimfolder 

opgesteld en een nieuw beleid geïmplementeerd. Een van de effecten hiervan is dat het verzuim is gezakt 

naar 5.4%. Dit is een geweldig resultaat en zegt iets over ons goede werkgeverschap en onze toffe 

collega’s. 

Vol trots, hoop en energie gaan we in 2020 verder met het uitrollen van alle mooie plannen!  

SkippyPePijN wordt een organisatie waar kinderen genieten, ouders voor omrijden en medewerkers 

voor in de rij staan! 

Simone de Jonge 

Bestuurder 
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 Missie en visie  
 

Missie 
SkippyPePijN blijft de grootste kinderopvangorganisatie en werkgever van Pijnacker – Nootdorp en 

Delfgauw en ontwikkelt zich tot de meest duurzame maatschappelijk verantwoord ondernemer en 

betrouwbare samenwerkingspartner, waar kinderen genieten, ouders voor omrijden en medewerkers 

voor in de rij staan. 

Visie 
SkippyPePijN inspireert kinderen om oprecht nieuwsgierig te zijn, te ontdekken en op een organische 

wijze te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden hen tijdens hun ontdekkingen binnen een 

groene en inspirerende omgeving. Door kinderen in aanraking te laten komen met thema’s als natuur, 

techniek en cultuur, bereiden we hen voor op een mooie toekomst. 

 

Kernwaarden  
 

Betrouwbaarheid  

SkippyPePijN is een professionele organisatie. Dit zie je terug op onze locaties, waar we werken vanuit 

een eenduidige huisstijl qua beleid, uitstraling, inrichting en materialen. We nemen onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dit betekent dat we afspraken nakomen, een divers en 

duurzaam personeelsbestand nastreven en onze winst investeren in kwaliteit en innovatie.  

Ontmoeten en samenwerken   
Wij staan midden in de samenleving en zoeken volop contact met het onderwijs en andere organisaties in 

het sociaal en maatschappelijk domein. Op deze manier ontstaat er zowel intern als extern 

samenwerking. Dit levert ons veel op: we zijn betrokken bij elkaar, we ondersteunen elkaar, we leren van 

elkaar en we inspireren elkaar. Zowel wij als andere organisaties bereiken zo meer dan ieder apart. Dat is 

ook onze motivatie om partner te zijn in een Integraal Kind centrum (IKC). 

 

Toekomstbestendig ondernemen 

Als duurzame en maatschappelijk verantwoorde onderneming onderscheiden we ons van andere 

organisaties. We zijn verantwoordelijk voor onszelf, maar ook voor (anderen in) onze omgeving en de 

wereld om ons heen. Dit willen wij kinderen meegeven. Milieuvriendelijk werken en het bevorderen van 

diversiteit en inclusie zijn daarom belangrijke doelen voor SkippyPePijN. Onze medewerkers brengen 

kinderen de waarde van groen en van de natuur bij. We eten gezond, we stimuleren bewegen en gezond 

gedrag, zodat kinderen opgroeien met goede gewoontes en een gezonde leefstijl. Op deze manier 

bereiden we kinderen voor op een goede toekomst. 



5 
 

Ontwikkelen 

We inspireren en stimuleren kinderen om nieuwsgierig te zijn en de wereld te ontdekken. We bieden 

kinderen een rijke leeromgeving met veel natuurlijke materialen en aandacht voor techniek, cultuur en 

bewegen. We zorgen voor structuur en duidelijkheid, we zijn zorgzaam en creëren een goede sfeer. 

Hierdoor voelen kinderen zich veilig en kunnen ze zich ontplooien. In deze omgeving hebben kinderen 

plezier en worden ze spelend wijzer. We zijn een lerende organisatie die zich blijft ontwikkelen. Ook de 

medewerkers inspireren en stimuleren we, zodat we met elkaar blijven innoveren. We hebben aandacht 

voor werkplezier en hechten grote waarde aan het scholen en coachen van onze medewerkers, waardoor 

zij hun leven lang blijven leren. 

Pedagogisch partnerschap 

We steunen ouders in het combineren van ouderschap en maatschappelijke deelname, doordat zij de 

kinderen voor een deel van de week aan de zorg van onze kindercentra kunnen toevertrouwen. Ouders 

ervaren dat wij hun kinderen een veilige omgeving bieden, hun persoonlijke en sociale competenties 

stimuleren en de waarden en normen van de samenleving aan hen overbrengen. Dit pedagogisch 

partnerschap met ouders draagt bij aan het ontzorgen van ouders. 

We ontwikkelen diensten en producten die ouders ondersteunen bij het combineren van hun taken. In 

een IKC zorgen we ervoor dat de kinderopvang en het onderwijs samen één geïntegreerde omgeving voor 

de kinderen en hun gezin vormen. 
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Bestuur en beleid  
Notekrakers  
In 2018 voerden we een nieuwe manier van implementeren door: de Notekrakers. Bij deze bijeenkomsten 

worden medewerkers van SkippyPePijN bij alle fases van het implementatieproces van veranderingen 

betrokken. Op deze manier plantten we als het ware verschillende bloembollen. Projectbegeleider Vera 

van Kampen kijkt trots en tevreden terug op hoe verschillende bloembollen tot bloei zijn gekomen in 

2019: ‘Het afgelopen jaar hebben we op deze manier een hele reeks vernieuwingen ter verbetering van 

de organisatie besproken en uitgevoerd. Zoals inmiddels gebruikelijk hebben medewerkers uit de volle 

breedte van de organisatie het beleid onder de loep genomen in testpanels. Zo zorgen wij dat 

veranderingen binnen SkippyPePijN stevig worden verankerd! Er zijn nog een aantal resterende projecten, 

maar met behulp van een strakke planning kunnen we deze in 2020 afronden.’  

Koersplan 
Eén van de belangrijkste producten van de Notekrakers is het Koersplan 2020-2024. Vera: ‘Onze missie en 

visie zijn niet veranderd, maar we hebben wel nieuwe kernwaarden. Het Koersplan is op die waarden 

gebaseerd. In 2019 zijn al de eerste stappen gezet om onze beginselen om te zetten in concreet beleid, 

zoals het geleidelijk doorvoeren van de nieuwe huisstijl, het investeren in opleidingen, en de centrale 

inkoop van gezonde voeding.’ In het jaarplan 2020 en het koersplan 2020-2024 staat beschreven welke 

stappen er de komende jaren nog meer worden gezet.   

Van Centraal Bureau naar Servicebureau 
Om de nieuwe doelstellingen te verwezenlijken, zijn er een aantal interne veranderingen nodig. Zo is in 

2019 besloten het Centraal Bureau (CB) anders in te richten. Het CB bestaat uit de afdelingen planning, 

financiën, cursusadministratie, ICT, HR, personeelszaken, inkoop, en beleid en kwaliteit. Vera vertelt: 

‘Momenteel voeren we gesprekken met alle afdelingen om samen te kijken wat er nodig is om de stappen 

uit het koersplan te realiseren. Zijn er bijvoorbeeld extra middelen of scholing nodig? Omdat de 

organisatie niet alleen efficiënter maar ook servicegerichter wordt, geven we het CB bovendien een 

nieuwe naam: Servicebureau. Een andere belangrijk besluit is de vorming van een Management Team 

(MT). Vanaf begin april 2020 functioneert het MT als overlegstructuur naast de Notekrakeroverleggen. Als 

alles volgens plan gaat hebben we 8 september de meeste Notekrakerprojecten voltooid en vervangt het 

MT vanaf dan de Notekrakers.’ 

Financieel kader 
Natuurlijk moet ook het financiële plaatje van het veranderproces kloppen. Daar waakt adjunct directeur 

Jeannette Büthker over. ´Dromen is cruciaal voor verbetering, maar de visie moet blijven aansluiten bij de 

realiteit. Ik voer de reality check uit op de ideeën: aan de hand van veel factoren, zoals bevolkingsgroei, 

het soort woningen in een wijk, wensen van ouders, en de kosten van onze huisvesting, maak ik een 

inschatting van de toekomstige situatie en kosten. Aan de hand daarvan bepalen we wat reële 

investeringen zijn. Het koersplan sluit daar bij aan. We proberen zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, 

zodat we zoveel mogelijk van onze plannen kunnen realiseren. Het koersplan gaat over vijf jaar; in die tijd 

kan er een hoop veranderen. Dan moeten we de plannen in het jaarplan bijstellen, en verdwijnt een mooi 

idee soms een jaartje in de ijskast. We hebben steeds meer grip op data en cijfers, waardoor we steeds 

betere voorspellingen kunnen maken van financiële kansen en risico’s. Dat geeft ons houvast en richting 

in het hier en nu. Zo maken wij onze dromen concreet!’  
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Ontwikkelen  
Iedere peuter een goede start 
Wij vinden het belangrijk dat iedere peuter mee kan doen met de activiteiten en een goede voorbereiding 

krijgt op de basisschool. Als er zorgen bestaan over de ontwikkeling van een peuter, geven wij hier extra 

aandacht aan. We spreken dan van zorgkinderen. Binnen SkippyPePijN is het aantal zorgkinderen de 

afgelopen vijf jaar met 50% toegenomen. In december 2019 zijn twee nieuwe pedagogische coaches en 

een beleidsmedewerker gestart die zich hierop richten. Ook heeft de gemeente Pijnacker Nootdorp een 

Intern Begeleider (IB-er) aangesteld voor de kinderopvangorganisaties in de gemeente, die hierover 

advies geeft.   

Thematisch spelen  
We hebben in 2019 ook een nieuwe manier van spelen doorgevoerd in onze vestigingen. Manager Jiska 

Hartkamp vertelt hierover: ‘Eerst had iedere ruimte een andere inrichting. Overal stonden bakken met 

allerlei soorten speelgoed: alles door elkaar. Wat we nu hebben gedaan is het inrichten van verschillende 

hoeken: bijvoorbeeld een hoek om te bouwen, een hoek om te lezen, en een hoek om fantasievol te 

spelen. Kinderen spelen dus in een bepaalde zone, waar ze zelf het speelgoed kunnen uitzoeken dat ze 

willen gebruiken. Het speelgoed zelf is zo veel mogelijk van natuurlijke materialen. We merken dat deze 

manier van spelen veel meer rust schept dan wanneer alles door elkaar ligt, kinderen zijn echt met meer 

concentratie aan het spelen. Ook is het makkelijker om leeftijdsgericht te werken: een kind van anderhalf 

speelt immers nog niet met Playmobil. Alle locaties maken inmiddels gebruik van deze inrichting met 

speelhoeken.’ 
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Innovatie  
 

Beweegvloer van Springlab 
Hij is eerder al even genoemd: de innovatie actieve vloer van Springlab! In december 2019 had SPP 

kinderopvang en BSO Wallaroe de primeur: zij mogen de vloer testen als pilot. De kinderen zijn razend 

enthousiast over de interactieve vloer, die doormiddel van spelletjes kinderen tegelijkertijd laat spelen, 

leren en bewegen. Vanwege het grote succes maakt de vloer in 2020 opgenomen in het officiële 

beweegprogramma, en wordt hij waarschijnlijk ook in andere vestigingen van SPP geïnstalleerd. 

Vestigingsmanager Monique Zigenhoorn vertelt: ‘De vloer is in samenwerking met pedagogisch experts 

speciaal ontwikkeld voor peuters, maar ook de jongste kinderen van de BSO maken er met veel plezier 

gebruik van.’ Ze lacht: ‘Soms komen ouders hun kinderen zelfs een kwartier eerder brengen, omdat ze 

niet kunnen wachten om weer met de beweegvloer aan de slag te gaan! Aan het begin van elk spelletje 

verschijnen Uk en Puk, die de kinderen uitnodigen om mee te zingen, dansen en klappen. Daarna start er 

een kleurig spel waarbij je dingen moet aanraken. Dat spreekt veel kinderen aan!’ 

Risicovol buitenspelen 
Natuurlijk buitenspelen is risicovol buitenspelen. Veiligheid.nl omschrijft risicovol spelen als volgt: ‘Bij 

risicovol spelen gaan kinderen aan de slag met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten”. 

Tijdens risicovol spelen testen en verleggen kinderen hun grenzen door nieuwe activiteiten uit te 

proberen en hun angsten te overwinnen. Bij SkippyPePijN zijn er allerlei avontuurlijke ontwikkelingen op 

het gebied van buitenspelen. Zo is bij BSO Wombat het nieuwe ‘risicovolle speelelement’ dat van allerlei 

natuurlijke materialen is gemaakt. Simone: ‘We zijn er trots op dat dit gerealiseerd is! Bij een gewoon 

speeltoestel bestel je het, wordt het geplaatst en komt er een bedrijf keuren of het allemaal netjes staat, 

maar hierbij werkt het anders. Omdat het een heel nieuw en uniek toestel is, is er een speciale instantie 

die het komt keuren, gelieerd aan de Gezonde Kinderopvang.’ 

 

 

         Foto: Springlab 
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Gezondheid  
Kick-off Gezonde Kinderopvang  
In november 2019 was de officiële aftrap van ons nieuwe beleid Gezonde Kinderopvang. In de 

aanwezigheid van meer dan 270 medewerkers en vrijwilligers van SkippyPePijn werden onze speerpunten 

voor een gezonde en duurzame kinderopvang toegelicht. Denk aan gezonde voeding, aandacht voor 

natuur, groenblauwe speelpleinen en risicovol spelen. Ook komt er meer ruimte voor fantasie en 

ontwikkeling, door kant-en-klaar speelgoed te vervangen met creatievere elementen. Vanaf nu wordt 

iedere medewerker van SkippyPePijn, van pedagogisch medewerker tot secretaresse, intern opgeleid op 

gebied van Gezonde Kinderopvang. Monique Zigenhoorn, vestigingsmanager van kinderopvang en BSO 

Wallaroe vertelt: ‘Een groep medewerkers hebben in 2019 de ‘train-de-trainer´-opleiding Gezonde 

Kinderopvang gevolgd. Zij zijn erg enthousiast en leiden nu op hun beurt weer andere medewerkers van 

SkippyPePijn op. In 2020 zorgen we ervoor dat iedereen aan de beurt komt. De nieuwe focus op 

gezondheid moet echt in ons DNA gaan zitten. Daarom staat het onderwerp ‘beweging´ iedere 

vergadering op de agenda!’  

Sport & bewegen  
Belangrijk binnen het nieuwe gezondheidsbeleid is met name het uitrollen van een nieuw sport- en 

beweegprogramma. Zo is er een samenwerking gestart met mbo Rijnland waardoor er op de SkippyPePijN 

buitenschoolse opvang inmiddels verschillende pedagogisch medewerkers werkzaam zijn die de opleiding 

Sport en Bewegen hebben gedaan. Zij organiseren sportlessen zoals skeeleren of basketballen. Het is de 

bedoeling dat in de nabije toekomst dit soort lessen ook op de kinderdagverblijven worden gegeven. In 

ieder geval is beweging op alle vestigingen al dagelijks een vast onderdeel. Monique licht toe: ‘Iedere 

ochtend hebben we een activiteitenuurtje waarop vaak een energieke bezigheid centraal staat. Hierbij 

wordt bijvoorbeeld gespeeld, gedanst, of gesprongen. Onze nieuwe beweegvloer van Springlab speelt 

daar een mooie rol in! Komend jaar hopen we dankzij de medewerkers met een sportachtergrond ook 

meer ‘echte’ sportlessen te kunnen bieden.’ 

Voeding 
Ook de centrale inkoop van gezonde voeding speelt een voorname rol in het nieuwe beleid. Er is daarin 

een lijn bepaald voor alle vestigingen van SkippyPePijN: ongezond voedsel komt er niet meer in. ‘De 

kinderen drinken bijvoorbeeld geen aanmaaklimonade meer, maar (fruit)water of thee. Ook roosteren we 

bij het Kids Outdoor Center kastanjes in plaats van marshmallows, en delen we met de Sinterklaasviering 

volkorenkruidnootjes uit, in plaats van gewone. Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk: er zijn 

bijvoorbeeld wel eens kinderen die bijvoorbeeld geen water willen. Voor ons is het dan een uitdaging om 

ze op een creatieve manier toch te laten drinken. Als kinderen iets echt niet willen eten of drinken, 

bespreken we met hun ouders hoe we het oplossen. Ook niet alle ouders waren even blij met ons nieuwe 

voedingsbeleid: we hebben hierover best wat vragen en opmerkingen gekregen. We zijn daarom met 

ouders in gesprek gegaan en hebben extra uitleg gegeven, waarna er wel meer begrip ontstond.’  
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Duurzaam & maatschappelijk  
 

Natuurlijke huisstijl  
Helemaal in lijn met onze duurzame en toekomstbestendige visie, rolt SkippyPePijN de komende jaren op 

alle locaties stap voor stap een natuurlijke huisstijl uit. Op kinderdagverblijf Walibi en peuteropvang en 

BSO Wombat is deze stijl al te zien: een rustig, huiselijk interieur met natuurlijke kleuren en materialen. 

Ook buiten wordt deze lijn steeds verder doorgevoerd: kant-en-klare speeltoestellen in felle kleuren 

worden vervangen door houten elementen die de creativiteit stimuleren. Bestuurder Simone: ‘Wij werken 

samen met duurzame leveranciers die alleen materialen van verantwoorde herkomst gebruiken, 

bijvoorbeeld hout van milieuvriendelijk beheerde bossen. Ook hebben deze leveranciers mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.´ 

 

Boodschappen 
Ook het inkopen van voeding voor de verschillende locaties van SkippyPePijN gebeurt op maatschappelijk 

verantwoorde wijze. ‘Wij kopen alle boodschappen in bij de plaatselijke Plus, omdat deze supermarkt 

bijzonder duurzaam en maatschappelijk verantwoord bezig is. Zo werken ze hard aan plasticreductie en 

hebben ze bijvoorbeeld de verpakkingen van hun producten verduurzaamd. Daarnaast verkopen ze de 

eerste klimaat neutrale bananen, en uitsluitend bramen van Nederlandse bodem. De samenwerking met 

een duurzaam georiënteerde lokale aanbieder past uitstekend bij ons inclusieve beleid!’  
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Samenwerken  
IKC’s: samen sterker 
Vanuit de gemeente Pijnacker Nootdorp is het beleid ontwikkeld om in iedere wijk een Integraal Kind 

Centrum te vestigen, waarin zowel een school als een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse 

opvang (BSO) gehuisvest zijn. SkippyPePijN is partner in verschillende IKC’s in Pijnacker Nootdorp met 

scholengemeenschap Octant en scholengemeenschap SKOP.  

Eén pedagogisch klimaat 
Het onder één dak brengen van basisschool en kinderopvang heeft veel voordelen, legt 

vestigingsmanager Pauline Visser uit. ‘Natuurlijk is het logistiek handig voor ouders als verschillende 

voorzieningen in hetzelfde pand zitten, maar dat is maar één aspect. Ons gaat het vooral om het 

eenduidige pedagogische klimaat en de doorgaande leer- en ontwikkellijn. Dat realiseren we door 

zorgvuldige afstemming met de schoolbesturen waarmee we samenwerken in de IKC’s. Op die manier 

verloopt de overgang van peuteropvang naar onderwijs, of van onderwijs naar BSO, zo naadloos mogelijk. 

Zowel voor kinderen als voor ouders. De voordelen hiervan merk je bijvoorbeeld goed als het gaat om 

zorgkinderen. Als de peuteropvang samen met de basisschool in één gebouw zit zijn heb je onderling veel 

kortere lijntjes, waardoor de overgang van peuteropvang naar school beter gaat en we makkelijker 

kunnen inspelen op de behoeften van het kind.’ Soms is het even puzzelen om de verschillende culturen 

op een lijn te krijgen. ‘We blijven immers verschillende instellingen met een eigen identiteit. Maar we 

zoeken en vinden telkens overeenkomsten, waarbij het kind altijd centraal staat.’  

Recycle de ruimte 
Een ander groot voordeel van de IKC-samenwerking is een beter gebruik van het gebouw. ‘Het is zonde als 

een onderwijspand na twee uur ’s middags leegstaat: die ruimte kan veel efficiënter gebruikt worden. De 

nieuwe IKC’s worden van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds gebruikt. Daarbij is het voor 

kinderen natuurlijk ook prettig dat ze niet van het ene naar het andere gebouw hoeven. Tenslotte bieden 

IKC’s ook kansen voor combinatiefuncties: mensen die in het onderwijs werken kunnen wellicht ook een 

aantal uur in de kinderopvang mee draaien, of andersom. Interprofessionele samenwerking is een stuk 

makkelijker in een IKC. ’    
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Personeel  
SkippyPePijN als aantrekkelijke werkgever 
SkippyPePijN groeit volop. Dat is natuurlijk mooi, maar met de huidige krapte op de arbeidsmarkt brengt 

deze groei wel uitdagingen mee. HR-adviseur Eline Timmermans legt uit: ‘Om nieuwe collega’s aan te 

trekken en te behouden investeren wij extra in goed werkgeverschap, bijvoorbeeld door het aanbieden 

van interne opleidingen. Ook investeren we in voor creatieve manieren van werven. We werken 

bijvoorbeeld aan onze online zichtbaarheid, en hebben een werkstudent aangenomen die gespecialiseerd 

is in sociale media. Daarnaast proberen we ook een divers personeelsbestand aan te trekken: zo krijgen 

we een groter aandeel mannelijke collega’s door onze samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen 

van mbo Rijnland.’ 

Academie  
Om tegemoet te komen aan de vraag naar gespecialiseerde en breed inzetbare pedagogisch medewerkers 

is SkippyPePijN samen met kinderopvang Vlietkinderen in 2019 de Academy gestart: een project waarbij 

een groep van 26 eigen medewerkers en zij-instromers op gebied van kinderopvang, zorg of welzijn 

worden opgeleid tot specialistisch pedagogisch medewerker niveau 4. Eline: ‘Zij krijgen binnen dit BBL-

traject de kans om ervaring op te doen op gebied van diverse soorten werk, zodat zij een brede kennis 

hebben wanneer ze hun diploma op zak hebben en dan bij ons aan de slag kunnen. Wij investeren in 

goede begeleiding en goed werkgeverschap en krijgen er fantastische nieuwe collega’s en expertise voor 

terug! We merken wel dat het toch prettig is als leerlingen bij aanvang al een diploma pedagogisch 

medewerker niveau 3 op zak hebben, zodat zij direct volledig kunnen meedraaien binnen de organisatie. 

De nieuwe groep leerlingen in 2020 bestaat daarom uit mensen die deze opleiding al hebben. 

Voortschrijdend inzicht is binnen SPP essentieel, daarom blijven we altijd evalueren. ’ 

Verzuim  
In 2019 heeft SPP ook een nieuw verzuimbeleid uitgerold.  ‘In het nieuwe beleid is onder andere meer 

aandacht voor eigen regie, hierover hebben we ook een folder uitgebracht,’ vertelt Eline. ‘Deze aanpak 

lijkt succes te hebben: het verzuim is, in drie jaar tijd,  teruggebracht van 10% tot 5,4%. Het is wel zo dat 

het lang verzuim weliswaar is afgenomen, maar het kort verzuim toegenomen. Komend jaar kiezen we 

voor een nieuwe bedrijfsarts, die snel een praktijkverpleegkundige kan inzetten. We hopen daarmee nog 

beter te kunnen zorgen voor het welzijn van onze medewerkers.’ 
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Kwaliteit  
Kwaliteitsbeoordeling 
Ook dit jaar heeft SkippyPePijN de controle van de stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in 

de Zorgsector) weer succesvol doorlopen en het kwaliteitscertificaat behaald.  Mirjam Welling, 

beleidsmedewerker Kwaliteit, vertelt: ‘De HKZ-keuring volgt een cyclus van drie jaar, met in het eerste 

jaar een grondiger onderzoek dan in de andere twee jaar. In 2019 startte er weer een nieuwe cyclus, dus 

werd SkippyPePijN uitgebreid onder de loep genomen. Er waren een paar verbeterpunten, zoals de 

organisatie van het management en de inrichting, maar dat zijn juist zaken die we volop aan het 

ontwikkelen zijn. Het was fijn om te horen dat de controleurs een positieve indruk hadden van 

SkippyPePijN: ze voelden zich welkom, zagen dat we de boel goed op orde hadden en vonden de 

medewerkers open en eerlijk. Buiten de HKZ-controle zijn alle locaties door de GGD geïnspecteerd. Ook 

hier waren een paar verbeterpunten, maar na wat kleine aanpassingen zijn we ook voor deze keuring 

keurig geslaagd!’ 

Veiligheid  
In 2019 is de cursus Meldcode gestart voor alle medewerkers van SkippyPePijN. In deze cursus leren 

pedagogisch medewerkers hoe ze moeten handelen als ze vermoeden dat kinderen te maken hebben met 

huiselijk geweld of mishandeling. Pedagoog Antoinette Bomers legt uit: ‘In de workshop hebben we 

vooral aandacht besteed aan het aanspreken van ouders. Als de pedagogisch medewerker het vermoeden 

heeft dat er iets niet in de haak is, melden zij het bij één van onze vier aandacht functionarissen. Die pakt 

het vervolgens verder op, zodat de medewerkers zelf het contact met de ouders onbelast kunnen 

voortzetten. Alle nieuwe medewerkers krijgen deze cursus.’ Op gebied van veiligheid is in 2019 daarnaast 

gewerkt aan de ontwikkeling van de risicomonitor en de Lock down procedure. De risicomonitor draait 

om het zelf inschatten van risico’s en het ontwikkelen van beleid hiervoor. Bij de Lock down procedure is 

de vraag: wat er moet gebeuren bij een acuut dreigende situatie van buiten? De communicatie naar 

ouders toe is hierbij essentieel.  

Functioneringsbeleid  
Ook het functioneringsbeleid werd in 2019 op de schop genomen. HR-adviseur Eline Timmermans vertelt: 

‘Een van onze kernwaarden is goed werkgeverschap. We willen die functie natuurlijk zo goed mogelijk 

vervullen, en daar hoort intensief contact met medewerkers bij. Omdat functioneringsgesprekken eerder 

op redelijk vrijblijvende basis plaatsvonden, hebben we het beleid daarom op een paar punten aangepast. 

Ten eerste maken we nu gebruik van een gesprekscyclus: we plannen met medewerkers 

functioneringsgesprekken in voor het hele jaar. Na een gesprek volgt binnen een half jaar sowieso een 

evaluatie, om te kijken hoe het gegaan is. Ten tweede is in het beleid duidelijker geformuleerd wat de 

verantwoordelijkheden zijn van de leidinggevende en van de medewerker. Van medewerkers vragen we 

bijvoorbeeld dat zij aan twee collega’s feedback vragen. Deze feedback kan dan meegenomen worden in 

het gesprek met de leidinggevende. Tenslotte maken we bij de gesprekken ook gebruik van nieuwe 

formulieren, waarmee meer ruimte is voor eigen invulling en ontwikkeling. Kortom: we zitten wat dichter 

op de medewerkers, zodat we goed op de hoogte zijn van hoe het met iedereen gaat. Dat is in deze 

hectische tijden extra belangrijk!’   
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Aantallen en cijfers  
 

  

  Totaal Skippy PePijN 

Aantal medewerkers 287 249 38 

Locaties kinderdagverblijf  5  
Locaties BSO  13  
Locaties peuteropvang   6 

Totaal locaties 24 18 6 

Aantal kinderdagverblijf  514  
Aantal kinderen BSO  1326  
Aantal kinderen peuteropvang   348 

Aantal VVE kinderen 112   

Totaal aantal kinderen 2188 1840 348 

    

    

Gemiddeld verzuim    

2019  5,40% 2,65% 

2018  7,31% 2,87% 

2017  10,02% 3,30% 

    
 

 

Jaarverslag 2019 ondernemingsraad    
 

Op basis van de wet op de ondernemingsraden heeft de OR van SkippyPePijN recht op 9 zetels. Bij de 

verkiezingen in juni 2019 is de openstaande zetel opgevuld door Francie van Rest (CB). De OR is blij dat 

hiermee ook deze groep medewerkers nu vertegenwoordigt is. Besloten is om voor de volgende 

tussentijdse verkiezingen het OR reglement aan te passen (naar werksoorten) zodat de 

vertegenwoordiging beter onderverdeeld kan worden. 

  
De OR bestond in 2019 uit de volgende leden: 
 
Voorzitter: Emiel van de Coevering, nso Numbat 
Vice-voorzitter:  Mirjam van Uffelen-Tas, nso Kowari 
Lid:  Annemarie Mentink, PO Kowari 
Lid:   Brigitte Haring, nso Numbat 
Lid:  Ginny Piket, kdv Possum 
Lid:   Elleke Den Braver, nso Klauterbeer 
Lid:   Britta Haneveld, PO en nso Kowari 
Lid:   Peter Kooij, nso Wombat  
Lid:   Francie van Rest, facilitair medewerker CB (1-7-2019) 
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Ambtelijk secretaris 

In februari 2019 is door de bestuurder (samen met DB) een ambtelijk secretaris aangenomen voor de OR; 

Gerdine Willemsen. In de OR vergadering van 8 maart is Gerdine voor het eerst aanwezig; vanaf dan zal zij 

de OR gaan ondersteunen en vormt zij samen met Emiel en Mirjam het dagelijks bestuur. 

 
Vergaderingen 

De OR heeft in 2019 12x vergaderd, waarvan 5x met de directeur-bestuurder. Er is in de zomervakantie 

(juli) doorvergaderd en ook is er in augustus nog een ingelaste vergadering gehouden. De onderlinge 

commissies zijn ook meerdere keren bijeen gekomen i.v.m. instemmingsaanvragen. 

Afvaardigingen van de OR zijn langs geweest op locaties waar behoefte was aan verduidelijking m.b.t. 

instemmingen die de OR aan de bestuurder had verleend.  

De directeur-bestuurder heeft in 2019 over de volgende onderwerpen advies of instemming aan de OR 

gevraagd:  

-    Adviesaanvraag pauzebeleid 
-    Instemmingsaanvraag BBL 
-    Instemmingsaanvraag Taakurenregeling PO 
-    Instemmingsaanvraag Verlofregeling 
-    Instemmingsaanvraag BHV-scholing 
-    Instemmingsaanvraag Functioneringsgesprekken 
-    Instemmingsaanvraag Verlengde openingstijden 
-    Instemmingsaanvraag Wijziging werktijden 
-    Instemmingsaanvraag herziene verlofregeling 
 
De OR heeft, na eigen onderzoek en nadat er vragen gesteld zijn in de overlegvergadering, kunnen 

adviseren- en instemmen met deze aanvragen. 

Dit jaar is zowel de organisatie als de OR verder gegaan met het doorvoeren van veranderingen. De OR is 

door de directeur-bestuurder goed op de hoogte gehouden van de plannen en is meegenomen in het 

proces.  

Alle medewerkers zijn middels een gezamenlijke avond in De Broodfabriek d.m.v. SPP Kickoff op de 

hoogte gebracht van de plannen voor de komende jaren (o.a. gezonde kinderopvang). 

 

Scholing 

De OR heeft in 2019 onder leiding van de directeur-bestuurder en de ambtelijk secretaris een avond 

gehouden waarin informatie gedeeld werd over de rede en de achterliggende gedachten van leden om lid 

te worden van de OR. Ook is op de manier van ‘het Lagerhuis’ gekeken naar lopende onderwerpen. Dit 

was voor herhaling vatbaar. 
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2020 

De OR zal in 2020 enthousiast verder gaan met het behartigen van de belangen van de medewerkers en 

zichzelf nog meer profileren zodat medewerkers, indien zij hier behoefte aan hebben, de weg naar de OR 

leden nog beter weten te vinden. Tevens hoopt de OR de prettige samenwerking met de directeur-

bestuurder te continueren. 

In mei 2020 zullen er tussentijdse verkiezingen gehouden worden waarna de OR in voltallige bezetting aan 

de slag zal gaan met opleidingen om zich nog beter voor te kunnen bereiden op de werkzaamheden die 

komen gaan. 

 

Jaarverslag 2019 centrale ouderraad    
 
De COR heeft in 2019 een wisselende samenstelling gehad. De volgende LOC-leden hebben deelgenomen 

aan de COR in 2019. 

Johan Visser (LOC Colocolo/Koeskoes BSO), Adrienne Kapaan (LOC Klauterbeer),Inge van Aken-Boks (LOC 

Koeskoes/KDV),Karen Geris (LOC Koeskoes/KDV),Florine van Soolingen (LOC Kowari/KDV), Marielle Schut 

(LOC Numbat), Judith Gijzenburg-Volkers (Wallaroe/Possum), Celine Leutard (Walibi/Wombat), Rosalie 

Backer (LOC Kowari/KDV), Leon Tas (Kowari BSO/PO), Karin Meeuwisse (Walibi/Wombat), Saskia Woord-

van Oord  (Kowari BSO/PO) 

Als COR hebben wij op de volgende advies aanvragen geadviseerd in 2019: 

- Adviesaanvraag BSO 7+ 

- Voedingsbeleid 

- Verruiming openingstijden 

- Tarieven 2020 

In 2019 heeft de COR 5 keer vergaderd met bestuurder Simone de Jonge.  In een aantal vergaderingen zijn 

gasten uitgenodigd om de onderwerpen verder toe te lichten. Er wordt vooraf een agenda opgesteld en 

notulen worden gemaakt door externe notulist. Stukken die relevant zijn voor de vergadering worden 

meegestuurd. Indien nodig wordt tussen de verschillende vergaderingen de COR op de hoogte gesteld 

over zaken die op dat moment actueel zijn. Dit gebeurd bij voorkeur per e-mail.  

In de vergaderingen worden meerdere onderwerpen besproken. Een selectie uit deze onderwerpen: 

vaccinatiebeleid, Stint, 5jaren koersplan, handboek oudercommissie, Notenkrakersjournaal, IKC, (stand 

van zaken)voedingsbeleid, pedagogisch beleidsplan, aanpassing subsidieregeling PO, Arbofaciliteiten, 

werving nieuwe COR-leden. 

Er vindt jaarlijks een externe audit plaats met een lid van de COR. 

De COR heeft dit jaar voor het eerst kennisgemaakt met Raad van Toezicht. Vanuit de Raad van Toezicht 

zal Lien Cornelissen ons aanspreek punt zijn. 
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Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht    
 
 
De Raad van Toezicht SkippyPePijN bestond op 31 december 2019 uit de volgende leden: 

 dhr. F. Kevenaar (voorzitter) 

 mevr. A.H.M. Kooman-Verburg  

 mevr. mr. J.A. van der Brug (tot 9 juli 2019)  

 dhr. M. Krul (vicevoorzitter) 

 dhr. R. van der Heijden 

 mevr. mr. J.M.E. Cornelissen (vanaf 9 juli 2019 

Als aspirant-lid neemt vanaf 19 november 2019 mevr. drs. C. Dautzenberg aan de RvT-vergaderingen 

deel. 

De Raad van Toezicht bestaat uit een gevarieerd gezelschap qua geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, 

woonplaats en werkzaamheden. Hierdoor kan de Raad van Toezicht vanuit verschillende invalshoeken en 

verschillende kennis van zaken in overleg treden met elkaar en de directeur-bestuurder. De aanwezige 

expertises betreffen financiën, ICT, verandermanagement, juridisch, personeel & organisatie, onderwijs 

en ervaring in toezicht en bestuur.  

 
Het rooster van actualisatie van de RvT is als volgt: 

 
 

Alle leden van de Raad van Toezicht hebben aan de hand van artikel V.2.13 van de Governance Code 

Kinderopvang voor zichzelf bepaald of zij zich wel of niet onafhankelijk achten in de zin van de 

Governance Code Kinderopvang (herziene uitgave januari 2013) en of sprake is van 

belangenverstrengeling in de zin van beginsel 3 uit de Governance Code Kinderopvang 2019. Bij de 

jaarlijkse evaluatie is de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht onderwerp van gesprek. Aan de 

hand van de zelfbeoordelingen van de leden stelt de Raad van Toezicht vast dat zij onafhankelijk is. 

 

Naam Functie Aanvang 
Einde 1e 
termijn 

Einde 2e 
termijn 

Einde 3e 
termijn 

Mevr. mr. J.A. van der Brug Lid 29-11-2010 29-11-2013 29-11-2016 09-07-2019 

Mevr. A.H.M. Kooman - 
Verburg 

Lid 01-06-2011 01-06-2014 01-06-2017 01-06-2020 

Dhr. F. Kevenaar Voorzitter 06-03-2012 06-03-2015 06-03-2018 06-03-2021 

Dhr. M.L. Krul Vicevoorzitter 01-01-2016 01-01-2019 01-01-2022  

Dhr. R. van der Heijden Lid 27-03-2018 27-03-2021   

Mevr. mr. J.M.E. 
Cornelissen 

Lid 09-07-2019 09-07-2022   

Mevr. drs. C. Dautzenberg Aspirant-lid 19-11-2019       
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Activiteiten en vergaderingen in verslagjaar 2019 

In het verslagjaar 2019 is de Raad van Toezicht vijf keer bij elkaar gekomen voor overleg met de 

bestuurder. De Raad van Toezicht heeft tijdens de vergaderingen de volgende besluiten genomen: 

- Goedkeuring jaarplan 2020 SkippyPePijN. 

- Goedkeuring begroting 2020 SkippyPePijN. 

- Goedkeuring jaarverslag-jaarrekening SkippyPePijN 2018. 

- (Her)benoeming lid RvT. 

- Goedkeuring Impactstudie ontwikkelingen IKC. 

- Goedkeuring Koersplan 2020 -2024. 

- Goedkeuring Bestuursopdracht Directeur-Bestuurder. 

De Raad van Toezicht heeft tijdens de vergaderingen de volgende onderwerpen besproken: 

- Het strategisch beleid van SkippyPePijN en de voortgang. 

- De politieke en sociaal-demografische ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan. 

- Realisatiecijfers, waaronder bezettingsgraden en ziekteverzuimcijfers. 

- Het kwaliteitsbeleid en de GGD-rapporten. 

- De uitkomsten van de accountantscontrole. 

- Tarieven 2020. 

- Het benodigde weerstandvermogen en spreiding van liquiditeiten. 

- Evaluatie eigen rol als Raad van Toezicht en werkgeverschap. 

- Locatiebeleid. 

De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht hebben een voortgangs- en 

beoordelingsgesprek gevoerd met de Directeur-Bestuurder. 

Dhr. Kevenaar heeft in 2019 vergaderingen bijgewoond van de ondernemingsraad. 

Mevr. Cornelissen en Dhr. Kevenaar hebben vergaderingen bijgewoond van de centrale ouderraad. 

Deskundigheidsbevordering 

De leden van de Raad volgen via diverse aanbieders deskundigheidsbevorderingsactiviteiten, workshops 

en/of opleidingen van de toezichthoudersvereniging op het gebied van strategie, governance, financiën 

en ontwikkelingen in de sector. In 2020 wordt een opleidingsplan voor de raad ontwikkeld. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn in principe elke vergadering aanwezig. Er zijn geen leden die met 

regelmaat afwezig zijn.  

Er zijn in het verslagjaar 2019 geen transacties geweest waarbij een lid van de Raad van Toezicht een 

tegenstrijdig belang had.  

 
 
Hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht: 
 
De heer F. Kevenaar, leeftijd: 66 jaar. 
Hoofdfunctie: Directeur-eigenaar van Future Perfect BV. 
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Nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs, basisonderwijs, kinderopvang 
Lid Raad van Toezicht Stichting Galilei, voortgezet onderwijs 
Voorzitter Stichting Monton, Montessori basisonderwijs 
Voorzitter Raad van Toezicht SGGZ Kliniek Kop & Lijf 
Voorzitter Centrale Cliëntenraad Careyn 
Voorzitter Cliëntenraad Erasmus MC 
Lid ledenraad Nederlandse Rode Kruis 
Voorzitter Careyn Zorgfonds 
 
Mevrouw A.H.M. Kooman-Verburg, leeftijd: 75 jaar.  
Hoofdfunctie: Gepensioneerd. 
 
Nevenfuncties: 
Geen. 
 
Mevrouw mr. J.A. van der Brug; benoemd op voordracht COR, leeftijd: 37 jaar. 
Hoofdfunctie: Juridisch adviseur Bureau Katholiek Onderwijs 
 
Nevenfunctie: 
Lid Raad van Toezicht OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht). 
 
De heer M. Krul (vicevoorzitter), leeftijd: 41 jaar. 
Hoofdfunctie: Lid College van Bestuur Openbaar Onderwijs Zoetermeer. 
 
Nevenfunctie: 
Vicevoorzitter Raad van Toezicht stichting Resonans. 
 
De heer R. van der Heijden, leeftijd 54 jaar. 
Hoofdfunctie: Manager bedrijfsvoering, plaatsvervangend bestuurder, Waterweg Wonen. 
 
Nevenfuncties: 
Geen. 
 
Mevrouw mr. J.M.E. Cornelissen, leeftijd 36 jaar. 
Hoofdfunctie: Eigenaar/coach Laat je zien coaching, Singer-songwriter. 
 
Nevenfunctie: 
Lid Raad van Toezicht bij Stichting Prins27, Den Haag  
 
Mevrouw drs. C. Dautzenberg, leeftijd 44 jaar. 
Hoofdfunctie: Interimmanager Timantti B.V. 
 
Nevenfuncties 
Lid Raad  van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Westland. 

 


