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Groeien
De situatie binnen de kinderopvang in zijn algemeenheid en ook binnen Les 
Petits is begin 2016 weer stabiel. Met de middelen en reserves die we hadden, 
heeft het waarborgen van de kwaliteit van de opvang de hoogste prioriteit gehad. 
We hebben de scholing van de medewerkers voortgezet op de belangrijkste 
onderdelen en de opvang zoals we die altijd geboden niet gewijzigd. Om weer te 
bouwen aan financiële reserves en uitgestelde investeringen op te pakken, was het 
in 2016 wel nodig dat er weer sprake was van groei. In de tweede helft van 2016
trok de branche weer aan en zagen wij de kindaantallen weer groeien. Deels door 
een verhoging van de kinderopvangtoeslag en deels door een aantrekkende 
huizenmarkt waardoor er weer meer jonge gezinnen naar onze regio verhuisden.  
Halverwege 2016 hebben wij groepen die tijdelijk gesloten waren weer geopend en 
zijn zelfs weer een nieuwe locatie gestart voor peuteropvang en buitenschoolse 
opvang op de Voorwegschool in Heemstede. 

In 2016 is het aantal scholen waar wij ondersteuning bieden op de tussenschoolse 
opvang, of deze geheel in eigen beheer hebben, gestegen naar 10. Op de meeste
TSO's werken we met (een vorm van) Playgrounds. Met Playgrounds worden er 
diverse sportactiviteiten aangeboden tijdens de TSO, die ook door de school 
tijdens de gymlessen en pauzes gegeven kunnen worden. De achterliggende 
gedachte is dat kinderen op deze manier actief en samen bezig zijn, wat een 
positieve invloed heeft op de sociale interactie en schoolprestaties.

Uitbreiding TSO en Playgrounds

In 2016 hebben we verder gebouwd aan de bloei van IKC de Paradijsvogel in 
Vogelenzang. Samen bieden we onderwijs en opvang onder één dak. We 
werken aan hetzelfde doel; een optimale ontwikkeling voor onze kinderen. Vanuit 
dat perspectief, geloof in elkaars kracht en respect voor elkaars werkwijze, zien we 
kansen om van beide organisaties één te maken en zo nog beter af te stemmen op 
het kind. 
We hebben niet alleen verbinding met elkaar gezocht maar ook met andere 
partijen die betrokken zijn in Vogelenzang zoals Zebrazorg en sportverenigingen.  
We ontwikkelen een doorlopende leer en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 
13 jaar. Hierin staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen 
talenten. Die talenten willen wij samen tot ontwikkeling brengen. We richten ons 
daarbij op lezen, natuur, muziek en sport. Voor kunst en cultuur is ruimte in het 
Atelier en voor techniek en wetenschap bij de Ontdekplek. We profiteren van 
elkaars kennis en kunde waarbij we steeds meer als één team gaan functioneren.  

IKC de Paradijsvogel



Verbinden
2016 is een jaar van verbinden geweest. Bestaande 
samenwerkingsverbanden zijn verdiept en nieuwe zijn aangegaan.  

Scholen
Door middel van het verzorgen van of ondersteunen op de TSO, de 
inzet van Playgrounds, een warme overdacht van peuter- of 
kinderopvang naar school en structureel overleg met de IB'ers over 
kinderen, is de samenwerking en het contact geïntensiveerd. 

Sportclubs

Sportclubs zijn een belangrijk onderdeel binnen onze opvang. Door 
locaties op de clubs zelf of het bezoek ervan voor activiteiten en 
sportdagen, is beweging een structureel onderdeel van de opvang. 

The School
De samenwerking met huiswerkbegeleider The School is in 2016 
uitgebreid met een locatie in Aerdenhout, zodat kinderen makkelijker 
door kunnen stromen vanaf de reguliere BSO of Les Ecoles naar een 
andere vorm van begeleiding op de middelbare school. 

Jeugdzorg

Deelname van onze pedagoog aan het regionale zorgteam, zorgt 
ervoor dat hulpverlening aan de gezinnen die wij bedienen optimaal 
is afgestemd. 

Zebrazorg
De kinderen, jongeren en volwassenen met een ondersteuningsvraag 
die naar deze zorgboerderij gaan, vervullen soms ook een rol bij ons 
in het IKC de Paradijsvogel. Wij gaan op onze beurt graag met de 
kinderen naar de boerderij.  



De samenwerking met opleidingsinstituut het Nova College is vergroot 
doordat één van onze directeuren zitting heeft genomen in de landelijke
Adviesraad namens de branche kinderopvang. Zij neemt tevens deel aan 
het bestuurlijk overleg, samen met collega's uit de regio. Onze 
medewerker pedagogiek en personeel neemt deel aan het uitvoerend 
overleg, zij draagt bij aan het afstemmen van de praktijk op de theorie van 
de opleiding. De leerlingen van het Nova college zijn onze toekomstige 
medewerkers, daarom investeren we hier graag onze energie in. 

Voor het mede mogelijk maken van naschoolse activiteiten op diverse 
scholen waar wij ook de buitenschoolse opvang verzorgen, werken wij 
samen met diverse partners. Sportsupport organiseert veel sportieve 
workshops als freerunnen, turnen, yoga en hip hop & streetdance. Voor de
judo workshop werken we samen met Clinic Factory en voor voetbal met 
Scopo Atletico. We bieden een wetenschap en techniek workshop aan die 
door Weird Science gegeven wordt. Daarnaast zijn er ook partners waar 
we incidenteel mee samenwerken. 

Nova college 

Activiteiten partners 

Jong ontmoet oud 
Wij bezoeken met de kinderen regelmatig ouderen in verzorgingshuizen. 
Er wordt samen gespeeld, gezongen en voorgelezen. Ook komt er wel een 
voorlees oma bij ons op bezoek. Zowel de ouderen als de kinderen 
genieten hier erg van. 

Welzijn Bloemendaal 
Wij sluiten soms aan met de kinderen bij activiteiten en workshops die 
georganiseerd worden door welzijn Bloemendaal. 



Ontdekken

De workshops die we aanbieden op scholen waar we mee 
samenwerken die zowel toegankelijk zijn voor onze eigen 
kinderen als andere kinderen van de betreffende school, 
zijn een groot succes! Zelf hebben we inmiddels ontdekt 
welke workshops het beste aansluiten bij ons pedagogisch 
beleid en de wensen van de kinderen. Dit heeft
geresulteerd in een structureel aanbod, aangevuld met 
nieuwe workshops die in dezelfde lijn passen.  

Ontdek!workshops

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze 
dienstverlening nog beter en leuker te maken. Ook in 2016 
hebben wij niet stil gezeten. 

Nanny service
De vraag en wensen omtrent het bieden van een nanny 
service naast onze reguliere opvang zijn geïnventariseerd 
door onze medewerkers van de planning. De vraag bleek 
niet voldoende en vooral te bestaan onder ouders die dan 
zouden stoppen met reguliere opvang. Het opzetten en 
draaien van een nanny service die voldoet aan onze 
kwaliteitseisen brengt veel werk met zich mee. De 
meerwaarde en verdiensten zijn te laag om dit uit te gaan 
voeren. We hebben besloten dit niet te gaan bieden.  

In onze  zoektocht naar een (op 
termijn) goedkoper en 
milieuvriendelijker alternatief 
voor de bussen die wij gebruiken 
op de BSO, zijn wij uitgekomen op 
de stint! De stint is een 
elektrische bolderkar die staand 
bestuurd wordt. In 2016 hebben 
we er 1 uitgeprobeerd en in 2017  

Stints

zullen we enkele bussen vervangen door stints. Op deze 
manier kunnen we in de vakanties ook nog steeds uitjes 
verder weg plannen.  

Natuurlijke voeding
In diverse klanttevredenheid peilingen de afgelopen jaren, 
gaven ouders aan dat zij graag minder suiker en E- 
nummers in het voedingsaanbod binnen Les Petits wilden 
zien. In 2016 hebben wij daarom een enquête gehouden 
onder alle ouders, waarin de behoefte gepeild is naar 
natuurlijke tussendoortjes zonder suiker en toegevoegde 
E-nummers en warm eten tussen de middag voor de 
doelgroep 0-4 en de bereidheid hier een hogere uurprijs 
voor te betalen. De meerderheid bleek voor, in 2017 gaan 
we hiertoe over. 



Pedagogiek

Onze pedagogen zorgen ervoor dat de pedagogische kwaliteit van de opvang die wij bieden gewaarborgd blijft. Om deze hoog te 
houden, scholen zij alle medewerkers jaarlijks op diverse onderwerpen. Belangrijk is de video interactie training die iedere 
medewerker om het jaar krijgt. Door middel van korte filmpjes, kijkt de medewerker samen met de pedagoog naar haar eigen 
interactievaardigheden. Wat gaat goed en hoe kun je dat uitbouwen? Dit blijft een heel fijne methode om het pedagogisch 
handelen van de medewerkers op een nog hoger plan te krijgen.  
Hiernaast zijn er in 2016 thema team avonden georganiseerd voor alle teams en vrijwillige studie avonden waar medewerkers 
zich voor op konden geven. Dan wordt er een specifiek onderwerp behandeld zoals taalontwikkeling bij jonge kinderen of 
sportactiviteiten op de BSO. Medewerkers die op de peuteropvang werken, krijgen scholing in het werken met het VVE 
programma Uk en Puk. 
De leidinggevenden van de locaties worden door hen geschoold in het coachen van de pedagogisch medewerkers op de 
werkvloer.

Scholen en jeugdzorg

Pedagogische scholing

Met scholen is er veel contact met de IB'ers over de kinderen die wij beide in huis hebben, zeker wanneer kinderen extra 
begeleiding nodig hebben. Wanneer kinderen van het kinderdagverblijf of de peuteropvang naar school gaan, sturen wij de 
laatste observatie naar de desbetreffende school, mits ouders hiermee akkoord gaan. Wanneer er bijzonderheden zijn, vindt er 
een meer uitgebreide overdacht plaats.  
Daarnaast is er ook veel contact met jeugdzorg wanneer er sprake is van een begeleidingsvraag bij ouders of kinderen zoals een 
VVE indicatie bijvoorbeeld. Onze stafpedagoog neemt deel aan een overlegplatform van het Centrum Jeugd en Gezin waarin 
diverse disciplines samenwerken die met dezelfde kinderen te maken hebben. 



Opvallend gedrag en welbevinden

Ieder kwartaal worden groeps- en kindbesprekingen gehouden waarbij het welbevinden en eventueel opvallend gedrag van de 
kinderen op de groep besproken wordt met elkaar en de leidinggevende. Vaak is opvallend gedrag of een (tijdelijk) minder 
welbevinden kindgerelateerd maar de sfeer en gebeurtenissen binnen de groep, kunnen hier zeker van invloed op zijn, zowel
positief als negatief. Er wordt daarom ook altijd naar het geheel gekeken. De leidinggevende rapporteert de bevindingen en 
bespreekt deze met één van onze pedagogen. Zij geven advies en komen observeren wanneer dat nodig is. Wanneer een kindje 
extra begeleiding nodig heeft, gaat dit altijd in overleg met de ouders.  
Meestal zien we dat opvallend gedrag of een minder welbevinden tijdelijk is en met de juiste begeleiding verdwijnt of sterk 
afneemt. Soms is er langer of meer hulp nodig, in dat geval kunnen de pedagogen ouders en kind doorverwijzen naar jeugdzorg. 

Kinderdagverblijf
Op het kinderdagverblijf vertoont een zeer klein percentage van de kinderen (soms) opvallend gedrag. Meestal betreft dit 
problemen in de taalontwikkeling, druk of grensverleggend gedrag of problemen met (samen) spel. Tijdelijk minder welbevinden 
wordt met name gezien tijdens de wenperiode en bij kinderen die moeite hebben met afscheid nemen van de ouder aan het 
begin van de dag. 

Peuteropvang

Op de peuteropvang ligt het percentage opvallend gedrag iets hoger. Dit betreft voornamelijk problemen in de taalontwikkeling 
en heeft te maken met de doelgroep. Op de peuteropvang wordt op sommige locaties VVE geboden. Daarnaast zien we ook hier 
soms problemen met samen spel. Dit is inherent aan de peuterleeftijd. 

Buitenschoolse opvang
Op de buitenschoolse opvang liggen de percentages ook laag. Opvallend gedrag dat hier soms gezien wordt, heeft veelal te 
maken met samen spel, niet goed luisteren en bozig of grensverleggend gedrag. Ook zien we hier soms problemen met de 
taalontwikkeling en met zindelijkheid. 



Kwaliteit
We zijn in 2016 gecertificeerd volgens de ISO norm. Binnen Les Petits is een 
kwaliteitsteam waar pedagogisch medewerkers en assistent leidinggevenden deel 
van uitmaken, onder leiding van de stafmedewerker Kwaliteit. Protocollen worden 
inhoudelijk beoordeeld door het team en getoetst aan de praktijk middels 
interviews met andere medewerkers. In 2016 zijn diverse protocollen 
samengevoegd of ingekort. Waarbij ook gekeken is naar het meer schrijven vanuit 
onze pedagogische visie en minder voorschrijvend in de details. 
Samen met de pedagogen is gekeken naar de werkinstructies waar bovenstaande 
ook op is toegepast. Dit heeft geresulteerd in minder protocollen en meer 
compacte documenten. Er wordt meer beroep op de eigen verantwoordelijkheid 
van de medewerker gedaan, wat de betrokkenheid en invloed van de medewerkers 
kan bevorderen.  

Klachten

Het aantal klachten is in 2016 gedaald naar gemiddeld 3 klachten per locatie, ten 
opzichte van gemiddeld 5 in 2015. Wij zijn erg trots dat wij het aantal klachten de 
laatste jaren steeds meer zien afnemen! De meeste klachten hadden in 2016 
betrekking op het voornemen om warm te gaan eten tussen de middag voor de 
doelgroep 0-4. Er is besloten om bestaande ouders daarom gedurende een 
overgangsperiode de keus te geven tussen een warme maaltijd of brood voor hun 
kind tussen de middag per 2017. Daaropvolgend was het aantal klachten van 
praktische aard het grootst. Deze konden veelal door onze technische dienst 
worden opgelost. Daarnaast zijn er nog enkele klachten binnengekomen over de 
organisatie op de groep, het pedagogisch handelen en de overdacht van de pm- 
ers, de hygiëne en het gedrag van kinderen (pestgedrag, bijtgedrag). Alle klachten 
zijn naar tevredenheid behandeld en opgelost. Per locatie is een klachtenverslag 
opgesteld, welke gedeeld is met de oudercommissies en door iedere ouder op te 
vragen is. 

Alle locaties zijn in 2016 geïnspecteerd door de GGD. De GGD werkt in opdracht 
van de gemeente, zij voeren willekeurige verkorte en uitgebreide inspecties uit. Ze 
observeren de medewerkers op de groepen en checken zaken als het kind leidster 
ratio, de veiligheid en hygiëne. In enkele gevallen moesten we kleine nuances 
aanbrengen in onze beleidsvoering. Daarna hebben we voor alle locaties een 
positieve rapportage ontvangen, hetgeen inhoud dat wij aan alle eisen voldoen.

GGD inspecties



Leveranciers

In 2016 zijn we overgestapt naar een aantal nieuwe leveranciers. Voor het warm 
eten zijn we overgestapt van Lekker en Vers naar Moekes Maaltijd i.v.m. de 
kwaliteit van de producten (100% natuurlijk en grotendeels biologisch). Fruit 
nemen we af bij van Kekem fruit i.p.v. de Plusmarkt. We zijn voor ons 
personeelsplanning programma overgestapt van Pelosa naar Ayton. Dit 
programma biedt ons meer mogelijkheden. Ook zijn we gewisseld van 
deurwaarderskantoor. Voorheen regelden we dit via Boeder, nu loopt dit via 
Snijder gerechtsdeurwaarders.  
In 2016 zijn er ook aantal leveranciers bijgekomen. Noorenz vanwege de aanschaf 
van de stints en buurtkadoos, waarbij we reclame maken voor onze opvang in
Heemstede.

Klimaat

De temperatuur is op alle locaties goed te reguleren. De luchtvochtigheid is op een 
enkele locatie soms te laag gemeten. Wanneer dit het geval is, kon dit opgelost 
worden door meer te ventileren. De CO2 waardes zijn op 2 locaties soms aan de 
matige kant. Ook dit is opgelost door vaker te ventileren. 

Gemiddeld gebeuren er 6 ongelukjes per groep per jaar, waarbij actie moet 
worden ondernomen. Hierbij valt te te denken aan het plakken van een pleister of 
koelen maar ook aan het aanpassen van de groepsinrichting of extra begeleiding 
voor een kindje dat bijtgedrag vertoont, om meerdere ongelukjes te voorkomen.  
Op de peuteropvang gebeuren er verhoudingsgewijs minder ongelukjes dan op het 
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. De peuteropvang is over het 
algemeen ook korter open en minder vaak omdat zij in de vakanties veelal 
gesloten zijn. De meeste ongelukjes betreffen vallen tijdens spel en stoten. 
Gevolgd door onopzettelijke botsingen tussen kinderen onderling. Er hebben in 
2016 geen ernstige ongevallen plaatsgevonden.

Ongevallen



Bezetting
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In 2016 zagen we gelukkig weer een lichte groei in de bezetting bij alle doelgroepen. De peuteropvang stijgt al een aantal jaren, veel 
ouders die hiervoor kiezen doen dit als aanvulling op de kinderopvang of vanwege de aansluiting op schooltijden en vakanties 
wanneer zij ook schoolgaande kinderen hebben. Op de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang krijgen we weer meer 
aanmeldingen en uitbreiding van dagen vanwege de aantrekkende huizenmarkt en verhoging van de kinderopvangtoeslag. De 
verwachting is dat dit in 2017 door zal zetten. 

Kinderdagverblijf Peuteropvang Buitenschoolse opvang



Medewerkers

Per 31 december 2016 zijn er 139 FTE’s. Er zijn 198 vaste 
medewerkers in dienst en 49 medewerkers met een nul- 
urencontract. Ten opzichte van 2015 zijn er 4 vaste 
medewerkers meer in dienst en 8 oproepkrachten. Er zijn 11 
stagiaires in dienst met een stage-overeenkomst. Dit zijn er 3 
minder dan in 2015. Hieronder volgt een verdeling van 
medewerkers in de diverse functies binnen Les Petits (m.u.v. 
de directie). Onder ondersteunend personeel vallen onder 
andere studentbegeleiders op Les Ecoles, huishoudelijk 
medewerkers en groepshulpen, technisch medewerkers en 
stagiaires. 

PM-ers 
65%

Assistent LG 
9%

Coördinator LE 
1%

Leidinggevenden 
6%

Staf en Planning 
4%

Ondersteunend 
15%

In 2016 zijn er 25 medewerkers vast in dienst gekomen en 20 
medewerkers zijn uit dienst gegaan. Er zijn 19 invalkrachten in 
dienst gekomen en 16 uit dienst gegaan. Ook zijn er een aantal 
medewerkers gewisseld van functie binnen de organisatie.

Personeelsverloop

In 2016 zijn er 20 medewerkers met zwangerschapsverlof 
geweest. 32 medewerkers hebben ouderschapsverlof 
opgenomen. 

Buitengewoon verlof
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Leeftijdsopbouw medewerkers

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim ligt in 2016 op 6,55%, iets lager dan in 2015 
(6.78%). In 2016 zijn er 37 medewerkers langdurig ziek 
geweest (langer dan 2 weken), in 2015 waren dit er 36. In 13 
gevallen gaat het om een lichamelijke oorzaak en in 24 
gevallen om een psychische oorzaak. Het aantal medewerkers 
dat langer ziek is dan 6 maanden is gedaald van 8 naar 5.  
Het ziekteverzuimcijfers blijft aan de hoge kant en met name 
het aantal ziektegevallen met een psychische oorzaak valt op. 



In september is er voor een tijdelijke periode iemand van 
buitenaf aangesteld die de verzuimcijfers goed heeft 
doorgenomen en het soort klachten en de meest kwetsbare 
doelgroep in kaart heeft gebracht. In 2017 zullen wij ons 
beleid zodanig ontwikkelen dat er meer preventief op deze 
doelgroep kan worden geanticipeerd. Er is reeds een 
brainstormsessie met een klankbordgroep van de organisatie 
over geweest. Van belang is dat er gewerkt wordt aan een 
cultuurverandering; meer in samenwerking met de 
medewerker bekijken wat nog wel kan i.p.v. wat niet en hoe 
een (langdurige) ziekmelding wellicht voorkomen kan worden.  

In 2016 hebben we besloten het onderdeel ergonomie onder 
te brengen bij de OR. De OR hield zich al bezig met de arbo 
omstandigheden van de medewerkers. Tijdens 
vestigingsbezoeken kunnen zij ook de ergonomie bespreken 
met de medewerkers. 
In het najaar van 2016 is er aan alle medewerkers een 
powersessie body & mind aangeboden op vrijwillige basis. De 
inhoud was goed toe te passen in de praktijk maar de animo 
was uiteindelijk wat laag. De leidinggevenden hebben hier 
extra informatie over gekregen, die zij in 2017 kunnen 
implementeren en gebruiken op de werkvloer. 
In het voorjaar is er een looptraining georganiseerd. Ook 
hiervoor is de animo minder geworden. 

Ergonomie en vitaliteit

EHBO en BHV

Alle medewerkers zijn in 2016 geschoold d.m.v. een BHV of 
EHBO cursus. 
Op alle locaties zijn jaarlijks de verplichte 
ontruimingsoefeningen uitgevoerd. N.a.v. deze oefeningen zijn 
aanpassingen gedaan in het BHV beleid. Zo zijn de 
noodkaarten vervangen voor een keykoord met 1 kaart 
waarop de taken staan die gedelegeerd en uitgevoerd moeten 
worden in geval van een noodsituatie, incl. een fluitje eraan. 
In 2017 zullen op alle locaties naast de verplichte 
ontruimingsoefeningen, 2 themaweken georganiseerd gaan 
worden die in het teken staan van veiligheid en ontruimen. 
Tijdens deze 2 weken (verspreid in het jaar) wordt dan 
gedurende de hele week op een speelse manier stil gestaan bij 
ontruimen. Op deze manier zijn alle kinderen en alle collega’s 
ermee bezig. 
De brandweer inspecteert alle panden jaarlijks, alles voldoet 
aan de gestelde eisen. Ook alle ontruimingsplannen en 
plattegronden zijn gecheckt en waar nodig aangepast. 

Later in het jaar is een Roparun team opgezet waarmee we 
mee zullen doen aan Roparun 2017. Hierdoor is in het najaar 
de animo voor het hardlopen weer toegenomen.  Daarnaast 
heeft Les Petits met Fitland een voorstel gemaakt voor 
bedrijfsfitness. Medewerkers kunnen vanaf 2017 voor een laag 
tarief sporten in een sportschool in hun eigen buurt.  



Medezeggenschap

Alle vestigingen hebben een oudercommissie (OC). Wanneer een leidinggevende 
meerdere vestigingen leidt, zijn OC leden van deze locaties samengevoegd in één 
OC. De OC leden vertegenwoordigen de ouders en mogen meedenken en soms 
ook meebeslissen over diverse onderwerpen die spelen op de vestiging. Daarnaast 
vervullen zij een rol bij ouderavonden, feesten en andere activiteiten.   
De voorzitters van de individuele OC's vormen samen de centrale oudercommissie 
(COC). De COC heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies of instemmingsrecht 
bij beleidswijzigingen binnen de organisatie. In 2016 zijn de COC en de 
directie drie keer bijeengekomen. Veel overleggen hebben in het teken gestaan 
van het wijzigen van het voedingsaanbod. Daarnaast heeft de COC ook advies 
gegeven over de vraagstelling in het KTO en de uurprijs voor 2017. 

Oudercommissies

Ondernemingsraad

De belangen van de medewerkers worden vertegenwoordigd door de 
ondernemingsraad. Zij hebben instemmingsrecht op beleids- of 
organisatiewijzigingen die direct betrekking hebben op het personeel en 
adviesrecht op overige wijzigingen. In 2016 zijn de OR en de Directie zes keer 
officieel bijeengekomen. Daarnaast sluit de Raad van Commissarissen soms ook 
aan bij de OR om toelichting te geven op de financiën. 

In 2016 heeft de OR advies gegeven over nieuwe bedrijfskleding, de gedragscode 
voor medewerkers, het scholingsplan voor 2017, afspraken rondom medisch 
verlof, de aanpak van het ziekteverzuim, een nieuw roosterprogramma en sporten 
met korting via Les Petits. 
De OR heeft voorgesteld om de niet ziek zijn bonus die uitgekeerd wordt als een 
medewerker een jaar lang niet ziek geweest is, niet meer per kalenderjaar uit te 
keren maar het gehele jaar door. Op deze manier blijft de stimulans altijd 
aanwezig. 

Daarnaast is in 2016 de verantwoordelijk voor ergonomisch werken bij de OR 
komen te liggen. Het ergo-team is opgeheven. Dit onderwerp past heel goed bij de 
werkzaamheden van de OR en kan ook meegenomen worden bij de
vestigingsbezoeken die de OR jaarlijks doet.  



Financiën
De omzet in 2016 is uitgekomen op €7.757.025. Dat is een stijging van 11.1% ten opzichte van het vorige jaar. Zoals eerder 
benoemd komt deze stijging doordat de vraag naar kinderopvang met name vanaf de tweede helft van het jaar sterk is 
toegenomen. De kinderopvangtoeslag is verhoogd en de werkeloosheid verminderd. Daarbij is de huizenmarkt in de regio zuid 
Kennemerland snel aangetrokken, waardoor de doorstroom van jonge gezinnen uit met name Amsterdam weer op gang is 
gekomen.  

De vraag is binnen alle doelgroepen gestegen. Het toevoegen van een aantal huiswerk BSO locaties (Les Ecoles) in Aerdenhout 
en Bloemendaal zorgt ervoor dat kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar langer op de opvang blijven.

De totale vaste kosten zijn met 7.3% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De personeelskosten zijn gestegen met 9.5 % door 
het aannemen van extra personeel vanwege de grotere bezetting op de groepen en de CAO verhoging. 
De huisvestingskosten zijn echter met 1.5 % gedaald als gevolg van het opheffen van het kantoor aan de Julianalaan te 
Overveen, en het sluiten van onze locatie aan het Bispinckpark in juni 2015. 
De directe kosten zijn echter gestegen, dit komt met name door de start van de pilot met warm eten op diverse 
kinderdagverblijf locaties. 
De grootste besparing is gerealiseerd bij de algemene kosten en de afschrijvingskosten. De reden hiervoor is dat er 
tijdelijk alleen de noodzakelijke investeringen zijn gedaan. 

Kosten

De gemiddelde uurprijs in 2016 lag voor de kinderdagverblijven op het fiscale maximum en voor de BSO lag dit er iets boven. 
Dit is echter wel in lijn met de prijsstelling zoals die landelijk wordt gezien en gehanteerd.  

Uurprijs



Het doel was om de personeelskosten in 2016 op 73% van de omzet te krijgen, dit 
is behaald.De totale personeelskosten zijn als percentage van de omzet gedaald 
naar 72.4 % t.o.v. 73.5 % in 2015. Dit komt door een effectievere inzet van 
personeel. 

De CAO verhoging voor 2016 en 2017 is reeds heronderhandeld met de 
vakbonden. Naast de jaarlijkse periodieke verhoging van circa 2.4% zullen er ook 
een 3 tal indexaties plaatsvinden op verschillende momenten in 2017 en 
ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van 50 euro in januari van dat 
jaar. 

Door de positieve inzet van alle medewerkers, het herstellen van de vraag naar 
kinderopvang en kritisch kijken naar alle uitgaven, hebben we 2016 gelukkig weer 
met een positief resultaat kunnen afsluiten. Ook hebben we onze doelstellingen 
m.b.t. de kwaliteit van de kinderopvang weten te waarborgen en verdere stappen 
kunnen nemen op het gebied van automatisering, bijvoorbeeld door ons 
personeelsplanning systeem te veranderen. In 2017 zullen we hiermee verder 
gaan. 

De totale netto investering in 2016 is uitgekomen op € 95000,-. Dit betrof de 
aanschaf van inventaris voor diverse locaties, investeringen in nieuwe software 
programma’s, ipads en extra onderhoudswerkzaamheden op enkele locaties. 

Investeringen

Het bedrag aan uitstaande debiteuren is €30.302,-. Dit is minder dan vorige jaren. 
Het debiteurenbeleid, dat wij door de jaren altijd voeren, blijven we heel 
consequent doorvoeren. Dit is één van de grotere risicofactoren binnen de 
kinderopvang, omdat de maandelijks kosten relatief hoog kunnen zijn. 

Openstaande debiteuren



Vooruitblik 2017
IKC de Paradijsvogel

In 2017 zullen we officieel naar buiten 
gaan treden als IKC in Vogelenzang. Er 
zal een officiële opening plaatsvinden en 
we zullen een gezamenlijke website,
informatiegids en flyer ontwikkelen. Er 
wordt een doorgaande leer en 
ontwikkellijn voor 0-13 jaar gerealiseerd 
en er wordt een communicatiebeleid en 
plan opgesteld voor het gehele IKC. 

Les Ecoles en The School

We willen zowel Les Ecoles als The 
School laten groeien in 2017. Dit willen 
we bereiken door meer PR te voeren en 
ouders eerder te wijzen op deze 
mogelijkheden. Ook zal The School 
actiever contact leggen met scholen 
voor voortgezet onderwijs.

Playgrounds

Het werken met Playgrounds op de TSO 
bevalt goed. Kinderen ervaren dit als 
fijne beweegactiviteiten waaraan ieder 
kind op zijn eigen niveau mee kan doen. 
In 2017 willen we dit op alle TSO's 
gestructureerd aan gaan bieden. Er 
wordt intern een coördinator aangesteld 
om dit te gaan bewerkstelligen.  
Daarnaast zullen we een begin maken 
met het doortrekken van Playgrounds in 
BSO tijd. Voor de doelgroep 2-4 is 
Playgrouds nu ook bezig om een 
programma te maken. Zij hebben ons 
benaderd om dit programma uit te gaan 
testen. Dit zullen we in 2017 gaan doen. 
Wanneer dit aanslaat, willen we dit op 
de langere termijn ook voor deze 
doelgroep aanbieden. 

Door de groei van de huizenmarkt in 
onze regio zal de gemiddelde 
bezettingsgraad verder oplopen en is de 
verwachting dat er voor sommige 
locaties weer wachtlijsten komen. 
Het toegenomen 
consumentenvertrouwen en het beleid 
van de overheid zorgt er ook voor dat de 
markt voor kinderopvang zich op 
meerdere gebieden kan ontwikkelen. De 
speerpunten voor de toekomst van de 
overheid zijn er met name opgericht om 
de kwaliteit binnen de kinderopvang te 
verhogen en de ontwikkeling van het 
kind centraal te blijven stellen. Deze 
beide punten heeft Les Petits al jaren 
bovenaan in haar beleid staan, maar 
daar zullen in 2017 nog wel de nodige 
aanpassingen voor gedaan moeten 
worden om te kunnen voldoen aan de 
nieuwe wetgeving in januari 2018.



Automatisering

In 2017 zullen er meerdere 
veranderingen plaatsvinden op het 
gebied van automatisering. We zullen 
overgaan naar een ander 
personeelsplanninsprogramma. Deze 
voldoet meer aan onze wensen en werkt 
prettiger. Ons kindplanningsprogramma 
Konnect gaat online. Ook zullen we in 
Konnect een kind volgsysteem gaan 
ontwikkelen dat het huidige observatie 
systeem zal vervangen.  
In het najaar zullen we geheel overgaan 
naar een online omgeving (Cloud). De 
server zal daarna weggaan. Dit maakt 
flexwerken makkelijker en geeft minder 
risico's wat betreft data back-ups e.d. 
Op de BSO's zullen we voor de kinderen 
Ipads aanschaffen. Deze zullen de 
kinder PC's vervangen. 

Ziekteverzuim

We zullen de aanpak om het 
ziekteverzuim te laten dalen voortzetten. 
De leidinggevenden zullen getraind 
worden in de preventie en in het strak 
volgen van het stappenplan bij 
langdurige ziekte. Met medewerkers 
worden sneller 
inzetbaarheidsgesprekken gevoerd bij 
frequent verzuim. 

Bussen en stints

In de tweede helft van 2017 willen we in 
alle regio's een aantal stints hebben 
rijden. Deze zullen de oudste BSO 
bussen vervangen. De overige bussen 
zullen worden voorzien van een kleurrijk 
jasje. 

De Directie zal in samenwerking met de 
RvC in 2017 een begin maken met het 
inventariseren van bedrijfsrisico's op 
zowel organisatorisch als financieel 
niveau. Op basis van die inventarisatie, 
zullen beheersmaatregelen genomen 
worden. 

Risico management

In 2017 willen we ons oriënteren op het 
verbreden van de rol van onze 
pedagogen m.b.t. de hulpverlening aan 
kinderen op onze opvang. Nu wordt 
soms dubbel werk gedaan na een 
doorverwijzing naar jeugdzorg. We 
zullen hierover in overleg gaan met 
gemeenten, scholen en jeugdzorg.

Jeugdzorg



Ventilatie en CO2

In 2017 worden er scherpere eisen 
gesteld aan de CO2 waarden binnen de 
kinderopvang. De ventilatie dient in alle 
ruimtes voldoende te zijn om een 
gezonde opvang te kunnen waarborgen. 
De afgelopen jaren zijn er binnen Les 
Petits al veel maatregelen genomen ter 
verbetering van de ventilatie. Met name 
door het plaatsen van roosters. In 2017 
zullen we de CO2 ieder kwartaal in 
iedere ruimte meten en bij afwijkingen 
extra maatregelen treffen. 

In 2018 gaat de wet Innovatie Kwaliteit
Kinderopvang (IKK) in werking treden. 
Deze wet is een initiatief van minister 
Asscher en gericht op het vergroten van 
de pedagogische kwaliteit in de
kinderopvang en tegelijk het 
verminderen van de regeldruk. Diverse 
kwaliteitseisen zullen aangepast worden 
en daarvoor moeten wij in 2017 al 
maatregelen gaan nemen, zodat we in 
2018 hieraan voldoen. In de eerste helft 
van 2017 zullen we inventariseren welke 
acties we moeten doen en dit verwerken 
in diverse planningen die we de tweede 
helft van 2017 uit zullen voeren. 
Oudercommissies en medewerkers 
zullen hierbij betrokken worden.  

IKK



Het toezicht binnen Les Petits

Binnen Les Petits is sinds 2014 in overleg met de Ondernemingsraad en Centrale Oudercommissie een Raad van Commissarissen 
aangesteld als toezichthoudend orgaan. Deze raad bestaat uit twee personen, dhr. M Boeser, gespecialiseerd op het gebied van 
financiën en mevr. M. Koopman, gespecialiseerd op het gebied van pedagogiek en P&O.   

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de bedrijfsvoering van Les Petits. De directie legt verantwoording af over de keuzes 
die gemaakt worden en vraagt tevens vooraf advies aan de commissarissen. Een aantal malen per jaar komen zij officieel bij elkaar 
en tussendoor is er ook overleg over diverse zaken. Het financiële beleid,  grote investeringen of nieuw te starten locaties en
belangrijke wijzigingen in organisatorisch- of personeelsbeleid komen daarbij aan de orde. In 2016 zijn zij relatief veel bij elkaar 
gekomen. Vanwege de crisis de jaren ervoor, zijn alle financiële ontwikkelingen besproken met de commissarissen. Ook stond het 
ziekteverzuim veelvuldig op de agenda.  
  
Ook de Ondernemingsraad en de Centrale Oudercommissie kunnen bij hen terecht met vragen of voor advies. De commissarissen 
sluiten soms aan bij overleggen. Dit kan zijn op verzoek van de Ondernemingsraad of Centrale Oudercommissie wanneer zij vragen 
hebben of advies willen, maar ook op verzoek van de Directie om bepaalde zaken toe te lichten.  

Raad van Commissarissen


