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Terugblikken 
op 2019

Terwijl we ons op dit moment
in een bijzondere situatie

bevinden, midden in de corona
crisis, blikken we in dit

jaarverslag terug op het jaar
2019. Het was een bewogen

jaar, waarin we voor een aantal
uitdagingen gestaan hebben.

Door nieuwe wet- en
regelgeving en door het

aanhoudende personeelstekort
in de kinderopvang. Het was

ook een jaar met mooie
projecten, zoals de Makathon

voor zorg en welzijn, het
intensiveren van de

samenwerking met scholen en
zorg, het uitvoeren van een
quickscan ten behoeve van

onze huisvesting en het
lanceren van een compleet
vernieuwde website. Graag

nemen we u mee en geven we
u vast een voorproefje van de

projecten in 2020.   
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Onze organisatie in het kort
Les Petits vangt al meer dan 35 jaar kinderen op in de regio Zuid Kennemerland. We zijn een betrouwbare partner voor de kinderen en hun
ouders. Maar ook voor de scholen, gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties in de regio. We leveren samen een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en de maatschappij waarin zij opgroeien. Zodanig dat zij kunnen uitgroeien tot de
beste versie van zichzelf.
 
Onze identiteit; onze kernwaarden uitgelicht
 

Vertrouwen
 

Vertrouwen is belangrijk 
in relatie met anderen. 
We investeren veel in 

de band met de kinderen
en hun ouders en 

komen onze
afspraken na, zodat dit

vertrouwen wordt
opgebouwd. Daarnaast

bevorderen we ook
het zelfvertrouwen van 

de kinderen door er voor
ze te zijn en ze de ruimte
te geven hun eigen weg 

te zoeken. Met onze
samenwerkingspartners

voeren we veel
overleg en maken we

goede afspraken. Altijd
 in het belang van het

kind.

Bloeien
 

Vanuit vertrouwen en
verbinding is er ruimte
voor ontwikkeling en
kunnen we bloeien.

Hieronder verstaan we het
beste uit jezelf halen met

input van binnenuit en
buitenaf. Als kinderopvang
leveren we een belangrijke
bijdrage aan de bloei van

het jonge kind. Daar
sluiten we bij aan en we

stimuleren hen. Als
organisatie bloeien we

met input van onze
partners. We anticiperen

op (technische)
ontwikkelingen en zijn

constant op zoek naar een
betere versie van onszelf,

zonder daarbij onze
identiteit te verliezen.

Verbinden
 

Vanuit vertrouwen kunnen
we ons verbinden. Met de

kinderen, ouders,
medewerkers en samen-

werkingspartners gaan we
duurzame relaties aan. De
verbinding wordt duidelijk

in de wijze waarop wij
samenwerken en

aansluiten bij de wensen
van de ander. We

verbinden ons ook met
mens, milieu en

maatschappij in onze
directe omgeving. Dit uit

zich o.a. in
samenwerkingen binnen

maatschappelijke
projecten en instellingen

en onze toenemende
aandacht voor

verduurzaming.

Plezier
 

Plezier is misschien wel 
de belangrijkste

kernwaarde die wij
hanteren. De kinderen
moeten bij ons op de

opvang in eerste 
instantie plezier 

hebben. Opvang is vrije
tijd, waarin je ook veel

leert maar altijd op
speelse wijze. We willen
dat onze medewerkers

met plezier naar het werk
gaan. Dat komt

ten goede aan de kinderen
en de organisatie in zijn
geheel. We hebben oog

voor ieders talent en
bieden onze medewerkers

alle kansen deze te
benutten.



Visie
Les Petits levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling,
opvoeding en verzorging van ieder kind. Wij sluiten aan op het
individuele kind zodat hij/zij zich kan ontplooien tot de beste versie
van zichzelf. We werken daarbij nauw samen met ouders, het
onderwijs, zorg en andere maatschappelijke instellingen, waarbij
we een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn ambiëren. We
ondersteunen ouders en versterken het onderwijs. Wij werken
actief aan een ontwikkelomgeving die rijk en veilig is voor ieder
kind. Wij kiezen daarbij voor kleinschalige locaties, gezonde
voeding, veel aandacht voor bewegen, een prikkelend en veelzijdig
activiteitenaanbod en investeren veel in de pedagogische kwaliteit
en interactievaardigheden van onze medewerkers. Door goede
kinderopvang te bieden stellen wij ouders in staat om werk en
opvoeden prettig te kunnen combineren: dit is in het belang van
de (opvoed-)relatie tussen ouder en kind.
 
Missie
Les Petits biedt kinderopvang en huiswerkbegeleiding voor
kinderen in de leeftijd van 0 –12 jaar in samenwerking met
scholen, gemeenten en ketenpartners, binnen de regio Zuid
Kennemerland, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt op de
behoeften en wensen van kind en ouders. Op de BSO bieden wij
naast reguliere opvang ook flexibele opvang, vakantie opvang,
huiswerkgroepen (Les Ecoles) en Ontdek!workshops. Op de
peuteropvang bieden wij op enkele locaties voorschoolse educatie
(VE). Daarnaast leveren we diverse extra services om ouders te
ondersteunen, waarbij het belang van het kind wel altijd voorop
staat. We zijn maatschappelijk betrokken, waarbij we de
verbinding aangaan in de directe omgeving met mens en milieu.
Les Petits is een lerende organisatie en staat te allen tijde open
voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen en anticipeert hier snel
op.
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Projecten 2019
 
Nieuwe wet- en regelgeving
De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt sinds enkele jaren nieuwe
eisen aan de kinderopvang. In 2019 kwam hier de verplichte beleidsontwikkeling
en coaching on the job door een HBO-er bij en de verlaging van het aantal baby’s
per groep op het kinderdagverblijf. Dit laatste hebben wij in 2018 al ingezet, zodat
deze aantallen per 2019 d.m.v. natuurlijk verloop verlaagd waren. Les Petits heeft
twee stafmedewerkers Pedagogiek in dienst die zich centraal bezig houden met
het ontwikkelen en implementeren van pedagogisch beleid in samenwerking met
de stafmedewerker Kwaliteit. De stafmedewerkers pedagogiek scholen en coachen
de leidinggevenden, waarna de leidinggevenden het beleid verder implementeren
op de werkvloer. De stafmedewerkers Pedagogiek verzorgen de pedagogische
coaching tijdens vaste vestigingsbezoeken op alle locaties. Daarnaast wordt er
door hen dagelijks extra pedagogische coaching op maat gegeven op groepen
waar dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat er op die groepen veel kinderen zijn met
een extra begeleidingsvraag. De leidinggevenden van de locaties geven
pedagogische coaching tijdens kind- en groepsbesprekingen en via ‘coaching on
the job’. 
 
Oog voor kwaliteitsverbetering
Doordat wij al jaren werken met meewerkende leidinggevenden, coaching on te
job en onze stafmedewerkers pedagogiek die pedagogische coaching geven, sluit
deze nieuwe wet volledig aan bij onze werkwijze; en daar zijn wij trots op! Hoe wij
verder oog hebben voor de pedagogische kwaliteit binnen al onze doelgroepen en
een volledige uitwerking van de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en
coaches binnen Les Petits, staat beschreven in ons pedagogisch beleid. En veel
belangrijker nog, het wordt dagelijks met hart en ziel uitgedragen door de
pedagogische professionals op de groep in relatie met uw kind!
 
Scholing medewerkers
Kwaliteitsverbetering bieden wij ook doordat alle medewerkers van Les Petits twee
keer per jaar deelnemen aan inspirerende workshops en trainingen die worden
uitgevoerd door en met de samenwerkingspartners van Les Petits. Daarnaast
krijgen alle medewerkers die werken met de doelgroep 0-4 jaarlijks coaching
d.m.v. video interactie training en alle medewerkers die werken met de doelgroep
2-12 krijgen dit om het jaar.  De medewerker en trainer kijken naar filmopnames
die gemaakt worden van interacties tussen de kinderen en de medewerker tijdens
het werken op de groepen. Zo krijgt de medewerker inzicht in zijn/haar eigen
communicatiepatroon met kinderen en wordt geleerd hoe de medewerker nog
beter kan leren kijken naar de initiatieven en ontwikkelingsbehoeften van
kinderen.
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Samenwerking Vondelschool en Uniek
De Vondelschool en Les Petits kinderopvang werken al langere tijd intensief samen. Gezamenlijk bieden wij opvang, onderwijs, zorg
en begeleiding aan vele kinderen van 0 tot 12 jaar in Aerdenhout op één terrein. Het goed op elkaar afstemmen hiervan heeft grote
meerwaarde voor de kinderen en hun ouders. In 2019 is hier een derde samenwerkingspartner bij gekomen; Expertisecentrum
Uniek. Hiermee hebben wij specialistische zorg in huis gehaald. Uniek biedt logopedie, kinderfysiotherapie, speltherapie,
kinderpsychologie, dyslexiezorg, weerbaarheidstrainingen en remedial teaching aan. 
 
Alles onder één dak 
Voor ouders is het soms een hele zoektocht om de juiste hulp te vinden en vaak lopen ze tegen wachtlijsten aan. Ze moeten diverse
keren hetzelfde verhaal vertellen en fungeren daarna vaak als schakel tussen hulpverlener, leerkracht en medewerker van de
opvang. Het inplannen van afspraken kan ook lastig zijn, binnen de drukke schema’s van het gezin. Door het aanbieden van de zorg
in school kan een kind snel terecht en kunnen ouders zich helemaal richten op de begeleiding van hun kind hierin. Alle professionals
die zich direct bezighouden met de zorg en begeleiding van hetzelfde kind onder één dak brengen, maakt de cirkel rond. Dat is
zowel voor ouders als medewerkers fijn, en bovenal voor het kind. In 2020 willen we dit concept op de Vondelschool verder
uitbouwen en daarnaast bekijken of we ook op andere locaties dezelfde of soortgelijke samenwerkingen aan kunnen gaan.
 

 
6.
 



De Makathon voor zorg en welzijn
In 2019 heeft de derde Makathon Zorg en Welzijn plaatsgevonden. Nog niet eerder
heeft de kinderopvang hier een rol in gespeeld maar daar hebben wij dit jaar
verandering in gebracht! De Hartekamp groep heeft het evenement twee keer eerder
georganiseerd samen met het Nova College, Inholland en Smart Makers Education. Dit
jaar heeft Les Petits vanuit de kinderopvangbranche de Makathon samen met deze
partners mogelijk gemaakt.
 
Wat is een Makathon?
Een Makathon is een driedaags evenement waarbij teams van leerlingen van diverse
opleidingen en niveaus samen met medewerkers slimme (technische) oplossingen
bedenken voor bestaande problemen in de praktijk. 
Tijdens de Makathon werken de teams niet alleen een oplossing uit, maar krijgen zij
ook diverse workshops en inspiratiesessies aangeboden. Op de laatste dag pitchen alle
teams hun idee door middel van een presentatie en indien mogelijk een zelfgemaakt
prototype, aan een deskundige jury. Zowel de Hartekamp als Les Petits heeft diverse
casussen aangedragen waarmee de teams aan de slag zijn gegaan. 
Het waren leerzame, inspirerende en gezellige dagen. Studenten van diverse
opleidingen uit zorg, welzijn en techniek maar ook van de middelbare school deden
mee! Samen met medewerkers van de kinderopvang en de Hartekamp hebben zij met
en van elkaar geleerd en creatieve en slimme oplossingen bedacht voor problemen uit
de dagelijkse praktijk. Bij de oplossingen is gebruik gemaakt van technologie. Want
techniek is de toekomst! Ook in de zorg en kinderopvang. Nooit als vervanging voor de
mens maar wel als aanvulling. Het winnende team heeft een oplossing bedacht voor
een cliënt van de Hartekamp; de kalmeerbeer. De beer kalmeert onder andere door
muziek af te spelen die afgestemd wordt op de stemming van de cliënt. De beer kan zo
geprogrammeerd worden dat hij voor meerdere cliënten een oplossing kan bieden. 
Hiernaast zijn er nog vele andere oplossingen bedacht door de andere teams die
eveneens zeer innovatief en goed doordacht zijn. Les Petits bekijkt of we een vervolg
kunnen geven aan de bedachte oplossingen voor de kinderopvang. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om een interactieve observatiemethode voor de BSO en een oplossing
om het vervoer op de BSO beter te stroomlijnen.
Les Petits draagt graag haar steentje bij als leerbedrijf voor de toekomstige generatie
en we bewegen mee met de huidige tijdsgeest waarin techniek een steeds grotere
bijdrage kan leveren. In 2020 gaan we hier zeker mee verder. Een impressie van de
Makathon ziet u hier.
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Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang en Quickscan
Begin 2019 is er door het Waarborgfonds Kinderopvang een nieuw hulpmiddel
gelanceerd om de huisvesting van kinderopvang te verbeteren: het
Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Een goed gebouw heeft een positief
effect op het gedrag, welbevinden en het ontwikkelproces van de kinderen en
pedagogisch medewerkers die het gebouw dagelijks gebruiken. Het
Kwaliteitskader is een werkdocument met een reeks eenduidige, herkenbare en
praktisch toepasbare kwaliteitscriteria ten aanzien van de Beleving, Gebruik en
Techniek van een kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse opvang. Het
helpt bij het bepalen van de eigen visie op basiskwaliteit van de gebouwen. 
Binnen Les Petits zijn er naast wettelijke bepalingen waaraan een pand en ruimte
voor kinderopvang moet voldoen, ook afspraken over de kwaliteit van
huisvesting en inrichting. Graag willen wij in de toekomst meer eenheid in
uitstraling en representativiteit en willen we strategischer en duurzamer
ondernemen. Zowel wat betreft behoud van onze panden als behoud van een
gezond leefklimaat en milieu. Wij hebben het kwaliteitskader gebruikt om onze
nieuwe kwaliteitscriteria vast te leggen voor onze huisvesting. Van gebouw tot
inrichting en het binnenklimaat. 
Om in kaart te brengen in hoeverre onze panden op dit moment voldoen aan
deze nieuw opgestelde kwaliteitscriteria, is er op alle locaties een quickscan
uitgevoerd. Onze facilitair manager heeft deze quickscan samen met een
bouwkundig adviseur uitgevoerd. 
 
Na de quickscan
Aan de hand van de resultaten uit de quickscan, zal er in 2020 een plan
opgesteld worden, met als doel alle panden te laten voldoen aan de nieuwe
kwaliteitscriteria èn de behaalde kwaliteit vast te houden. Een aantal panden
heeft Les Petits in eigen beheer, anderen zijn huurpanden. Bij laatstgenoemde
zullen wij in overleg moeten gaan met de verhuurder wanneer wij aanpassingen
willen doen. Sommige aanpassingen zullen direct doorgevoerd worden, andere
op langere termijn. Dit zal samenhangen met prioriteit en kosten. Het zal dus
gaan om een meerjarenplan, waarin ook het onderhoud van het pand en
vervanging van o.a. meubilair en apparatuur opgenomen wordt. Hiervoor zullen
wij in 2020 een facilitair software pakket aanschaffen. 
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Nieuwe website
In 2019 is onze website compleet
vernieuwd. De website van Les
Petits was erg verouderd. Graag
wilden wij een nieuwe en meer
overzichtelijke website waarin de
ouder/kind beleving centraal
staat, gericht op nieuwe ouders.
Er is een nieuw design ontworpen
dat meer locatie gedreven is.
Hierdoor wordt Les Petits
gerichter gevonden op Google
door potentiële klanten.
Daarnaast is de website meer
visueel geworden en minder
tekstueel. Op de homepage staat
nu een kaart van Google Maps,
waardoor potentiële klanten in
één blik kunnen zien op welke
locaties Les Petits is gevestigd. Er
kan gefilterd worden op de
verschillende soorten opvang, op
postcode en op adres. Er is
nieuwe fotografie toegevoegd en
de teksten zijn beknopter
geworden. De menustructuur is
veel overzichtelijker geworden,
waardoor de verschillende
diensten en services meteen
duidelijk zijn. Potentiële klanten
kunnen ook gemakkelijk online
een rondleiding aanvragen. We
zijn erg blij met het eindresultaat!
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Pedagogiek
 
Pedagogische projecten
Les Petits heeft in 2019 aandacht besteed aan een rijk activiteitenaanbod voor kinderen.
Hierin laat Les Petits zich continu inspireren door samenwerkingspartners zoals
PLAYgrounds en De Wereldmuziekschool. Creativiteit is een pedagogisch speerpunt en
krijgt op de groepen onder andere vorm door diverse (bewegings)activiteiten zoals dans
onder leiding van onze eigen dansdocente, muziek in samenwerking met De
Wereldmuziekschool, beweegspelletjes en sportactiviteiten voor de oudste doelgroep. ‘Jong
ontmoet oud’ is een maatschappelijk project wat we i.s.m. de verzorgingshuizen in de buurt
zijn aangegaan. Op de BSO biedt Les Petits ontdek!workshops, waar ruimte is voor
talentontwikkeling. Op twee BSO locaties zijn wij in 2019 gestart met het project ‘spelen met
spullen’. De kinderen spelen nu dagelijks met diverse spullen waar ze hun eigen ‘creaties’
van maken en geregeld op hoogte of met snelheid experimenteren. Verdere implementatie
organisatie breed staat op de planning voor het najaar 2020/ voorjaar 2021 in
samenwerking met de oudercommissies. 
 
Mentorschap
In 2019 hebben we het mentorschap verder geïmplementeerd binnen onze opvang.
Concreet betekent dit, dat de mentor de ontwikkeling van een kind monitort en vastlegt via
beeld en een ‘tijdlijn’ in ons kindvolgsysteem. De mentor bespreekt de ontwikkeling van een
kind tijdens het pedagogisch overleg met de leidinggevende van de locatie en zij geeft
pedagogische coaching daar waar wenselijk. De mentor is daarnaast het eerste
aanspreekpunt voor de ouders. Eventuele bijzonderheden worden in eerste instantie
tussen de mentor en ouders besproken.
 
Voorschoolse Educatie 
In 2019 hebben wij aan de hand van adviezen van de schoolinspecteur ons VE beleid
herschreven en de scholing voor onze pedagogisch medewerkers hierop afgestemd. De
doelen zijn beter uitgeschreven en er is een korte werkinstructie voor iedere specifieke
locatie geschreven. Wij menen dat wij hierdoor nu nog specifieker de VE methode ‘’Uk en
Puk’’ kunnen uitdragen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de Voorschoolse
Educatie kunnen optimaliseren.
 
Pedagogische coaching
Op elke locatie van Les Petits is een (meewerkende) leidinggevende die dagelijks
pedagogische coaching geeft aan het team van pedagogisch medewerkers. Elk team kan in
overleg met de leidinggevende een beroep doen op de (ortho)pedagogen van Les Petits. Zij
werken nauw samen met diverse zorgpartners als het consultatiebureau, Centrum Jeugd en
Gezin en specialismen als logopedie en (kinder)fysiotherapie. Ouders kunnen te allen tijde
een beroep doen op onze pedagogische professionals voor (opvoed)vragen en/of vragen
over de ontwikkeling van hun kind.
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(Pedagogische) Scholing
Les Petits kijkt ieder jaar kritisch naar haar scholingsplan. Zo ook dit jaar. Alle pedagogisch
medewerkers hebben twee scholingsavonden aangeboden gekregen met een ruime keuze uit
diverse (pedagogische) workshops. Zoals ‘spelen met spullen, PLAYgrounds, taalontwikkeling
bij kinderen, train je mindset. Deze scholing is extra naast de verplichte scholing die jaarlijks
wordt gegeven zoals video interactie training. Tijdens deze training krijgt de pedagogisch
medewerker middels filmfragmenten inzicht in zijn/haar eigen communicatiepatroon met
kinderen en wordt geleerd hoe de medewerker nog beter kan leren kijken naar de initiatieven
en ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 
 
Begeleiding van het individuele kind
Dagelijks monitoren de pedagogisch medewerkers het welbevinden van alle kinderen. Het
welbevinden wordt besproken tijdens de kindbesprekingen op de vestiging onder leiding van
de leidinggevende. Voor de kinderen in de leeftijd 0-4 wordt door de mentor het
kindvolgsysteem ingevuld om alle ontwikkelingsgebieden goed te kunnen observeren en
hierop te kunnen anticiperen door ons pedagogisch handelen en aanbod hierop af te
stemmen. Voor de leeftijd 4-12 heeft de mentor nauw contact met het kind door
(korte)gesprekjes. In de leeftijdsfases van 0-12 jaar gebeurt er veel in de ontwikkeling. In 2019
zien wij over het algemeen een positief welbevinden bij de kinderen. Een (tijdelijk) minder
welbevinden dat wij observeren, is over het algemeen te verklaren door of te koppelen aan
een bepaalde ontwikkelingsperiode. Te denken aan éénkennigheid of verlatingsangst bij de
allerjongste, het opzoeken van ‘’grenzen’’ rond de peuterleeftijd en minder positieve uitingen
van (sociaal) gedrag of spanning bij het schoolkind. Begeleidingsvragen zijn daarnaast vaak
gericht op de motoriek en de taalontwikkeling. Onze medewerkers zijn geschoold en getraind
om de ontwikkeling van het kind positief te stimuleren. De eerder beschreven trainingen zijn
hierbij ondersteunend. De leidinggevende bespreekt de bevindingen m.b.t. de kinderen elk
kwartaal tijdens een vestigingsbezoek met één van onze pedagogen. Zij geven advies en
komen observeren wanneer dat nodig is, dit is altijd in overleg met de ouders. Onze ervaring
is dat met de juiste hulp, begeleiding en samenwerking met ouders een eventuele
begeleidingsvraag of minder welbevinden van korte duur is. Soms is er langer of meer hulp
nodig, in dat geval kunnen de pedagogen in overleg met ouders advies vragen bij een
logopediste, kinderfysiotherapeut of ouders en kind doorverwijzen naar
samenwerkingspartners zoals het consultatiebureau of het Centrum Jeugd en Gezin. Er vindt
daarnaast structureel overleg plaats tussen BSO leidinggevenden, onze pedagogen en intern
begeleiders van scholen. Als een kind vier wordt, wordt het kindvolgsysteem gedeeld met de
school waar het kind naartoe gaat, mits ouders hier toestemming voor geven. 
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9 plus Vakantiegroep
In de zomervakantie van 2019 hebben wij in een aantal weken voor de oudste
BSO kinderen op dinsdag en donderdag een 9 plus vakantiegroep geopend. We
merken dat deze doelgroep behoefte heeft aan andere, meer uitdagende
activiteiten. Binnen onze BSO groepen is deze doelgroep in vakanties vaak
relatief klein, waardoor het lastiger kan zijn om deze activiteiten te organiseren.
Door de 9+ kinderen samen te brengen op één groep, is hierin meer mogelijk.
Deelname aan de 9 plus vakantiegroep was echter wel vrijwillig.
 
Eind 2019 hebben wij alle ouders binnen Les Petits met kinderen van 9 jaar en
ouder een enquête gestuurd waarin we vroegen naar de behoeften met
betrekking tot deze vakantiegroep in de toekomst. Uit deze enquête is naar voren
gekomen dat de 9 plus groep positief ontvangen is en de meeste ouders en
kinderen hier zeker een vervolg op zouden willen zien.
Wij zullen daarom de 9 plus vakantiegroep voortzetten in 2020 op de twee drukste
dagen van de week, waarvoor alle 9+ kinderen van Les Petits zich kunnen
inschrijven.  
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Kwaliteit
 
Een goede organisatie doet iedere dag haar best het morgen nog beter te doen. Les Petits biedt kwalitatief
hoogwaardige opvang. Dit uit zich in onze pedagogische kwaliteit, maar ook in onze services, communicatie, ons
activiteitenaanbod, voeding en materialen en de manier waarop we onze diensten evalueren en bijstellen.
 
Kwaliteitsteam 
Ieder jaar behandelt het kwaliteitsteam, bestaande uit pedagogisch medewerkers en assistent leidinggevenden,
onder leiding van de stafmedewerker Kwaliteit, beleid en procedures binnen Les Petits. Klopt ons beleid met de
praktijk? Moet het aangepast worden? Of moet de werkwijze aangepast worden? In het eerste half jaar van 2019
zijn de intake en het wenbeleid, uitstapjes en vervoer, mediagebruik op de BSO, het ziekteverzuimbeleid en de
inwerkprocedure en het loopbaanbeleid voor medewerkers onder de loep genomen. Hierbij hebben zij hun eigen
collega’s geraadpleegd. Alle bevindingen zijn gerapporteerd en besproken. Waar nodig en wenselijk is het beleid
aangepast in overleg met het management van Les Petits. Binnen sommige teams moest een aanpassing komen
in de werkwijze. Aangepast beleid is via de leidinggevenden geïmplementeerd op de locaties. 
Na de zomervakantie is het kwaliteitsteam gestart met interne audits waarbij de teamleden interviews afnemen bij
collega’s op andere locaties. De onderwerpen die deze auditronde aan bod kwamen, zijn; duurzaam werken, het
hanteren van de privacy policy, het vervoer van kinderen, de kennis van de meldcode kindermishandeling en het
inwerken en informeren van nieuwe medewerkers. Deze audits lopen door tot in het voorjaar van 2020. 
 
Klanttevredenheidsonderzoek
In 2019 hebben wij één maal een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder al onze ouders en twee maal een
onderzoek onder nieuw gestarte ouders. In het algemene onderzoek heeft 94% van alle ouders ons een hoge
aanbeveling gegeven, daar zijn we trots op! We zien een hoge mate van tevredenheid over onze opvang en onze
medewerkers. Ouders waarvan hun kind naar de peuteropvang of de huiswerk BSO Les Ecoles gaat, zijn het meest
positief over onze dienstverlening. Deze twee opvangvormen tellen minder opvanguren en dagen en zijn het
meest gestructureerd. Ze voorzien daarom goed in de behoeftes en verwachtingen. Deze kunnen bij ouders op het
kinderdagverblijf en de reguliere BSO nog wel eens uiteenlopen. De verbeterpunten die daarbij het meest
genoemd zijn, hadden betrekking op de personeelswisselingen, het inwisselen van tegoeden, de panden en
hygiëne en het activiteitenaanbod. Nieuw gestarte ouders zijn over het algemeen ook heel tevreden over onze
organisatie en de wenperiode. De betrokkenheid, deskundigheid en goede zorgen van onze pedagogisch
medewerkers, de communicatie, de vele foto’s in de ouderapp en ons soepele ruilbeleid, worden het meest
genoemd als positieve ervaringen. Genoemde verbeterpunten hadden betrekking op de personeelswisselingen en
soms de communicatie vanuit de planning. Waar mogelijk hebben wij verbeteracties uitgezet welke terug te lezen
zijn in de uitgebreide terugkoppelingen die naar alle ouders gestuurd zijn.
 
 
 

 
13.
 



Klachten
In 2019 zijn er op onze kinderdagverblijven in totaal 14 klachten binnengekomen. Hiervan betrof het
zeven keer een klacht van praktische aard of het niet in kunnen zetten van tegoeden, twee klachten
hadden betrekking op het activiteitenaanbod, twee op de zorg en het pedagogisch handelen, twee op
de veiligheid en één op de communicatie. 
Op de BSO zijn in totaal 23 klachten binnengekomen. Hiervan betrof het elf keer een klacht van
praktische aard of het niet in kunnen zetten van tegoeden, twee klachten hadden betrekking op het
activiteitenaanbod, drie op de zorg en het pedagogisch handelen, drie op de (sociale) veiligheid en
vier op de communicatie.
Op de peuteropvang zijn in totaal zes klachten binnengekomen. Hiervan betrof het twee keer een
klacht van praktische aard of het niet in kunnen zetten van tegoeden, één op de zorg en het
pedagogisch handelen, twee op de veiligheid en één op de communicatie.
In bijna alle gevallen hebben de ingebrachte klachten tot verbeteringen geleid. Klachten van
praktische aard waren over het algemeen makkelijk en snel op te lossen. Voor het niet in kunnen
zetten van tegoeden hebben wij echter niet altijd een concrete oplossing omdat dit te maken heeft
met de beschikbare plekken op de groep. De klachten die betrekking hadden op het
activiteitenaanbod hadden veelal te maken met andere verwachtingen, die zijn besproken. De
klachten over de zorg of het pedagogisch handelen van medewerkers zijn tussen de betreffende
medewerker, ouder en leidinggevende van de locatie besproken, waarna andere afspraken zijn
gemaakt. Klachten die betrekking hadden op de (sociale) veiligheid zijn ook veelal opgelost door het
gesprek aan te gaan. Veelal had dit te maken met zorgen van ouders die in een gesprek weggenomen
konden worden. In een enkel geval heeft dit ook geleid tot aanpassingen op de locatie om een
situatie veiliger te maken. Bij klachten over de communicatie, zijn er afspraken gemaakt hoe dit in de
toekomst anders te doen. 
 
Incident meldingen
Gemiddeld gebeurden er in 2019 vier ongelukjes per groep per jaar waarbij een lichte EHBO
handeling nodig was door de pedagogisch medewerker. Dit aantal is iets lager dan in 2018. De
meeste ongelukjes betreffen vallen tijdens spel en stoten. Daarnaast zijn er dit jaar relatief veel
wespensteken geregistreerd. Door een warme zomer in 2018 en een zachte winter in 2019 waren er
ook veel wespen afgelopen zomer. Om (ernstige) wespensteken te voorkomen, eten en drinken we in
die periodes niet buiten. Op de BSO komen de meeste ongelukjes voor tijdens sport en spel buiten of
in de gymzaal. Om dit te voorkomen, worden groepsregels opgesteld met de kinderen die regelmatig
herhaald worden. In een enkel geval zijn er veranderingen aangebracht aan de (buiten)ruimte. Drie
keer moest er medische hulp ingeschakeld worden door een arts na een ongelukje, voor een check
en advies na een val of het plakken of hechten van een wond. Er hebben in 2019 geen ernstige
ongevallen plaatsgevonden. 
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Klimaat
In 2019 hebben wij op alle kinderdagverblijven slimme meters geïnstalleerd om de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 te meten.
Deze meters meten elke 5 minuten en sturen de gegevens via WiFi door, zodat deze in te zien zijn door de facilitair manager. Op de
BSO’s worden de metingen handmatig gedaan door de medewerkers en geregistreerd in rapportages. Aan de hand van de resultaten
wordt actie ondernomen om het klimaat te verbeteren. In eerste instantie simpele acties op het gebied van ventileren of het
programmeren van de CV. Ook wordt in warme periodes een hitteprotocol gehanteerd om de warmte buiten te houden. Soms leiden
deze acties niet tot voldoende verbetering. In die gevallen gaan wij over tot acties die meer impact hebben. In eerste instantie proberen
wij de temperatuur te verbeteren d.m.v. isoleren, het plaatsen van dubbel glas en het plaatsen van zonwering. Pas wanneer dit niet tot
verbetering leidt wat betreft warmte, gaan we over tot het plaatsen van een aircosysteem. In het kader van duurzaamheid heeft dit niet
onze voorkeur. In ruimtes waar de CO2 niet goed te reguleren is (met name slaapkamers), zijn wij overgegaan tot het plaatsen van
ventilatieboxen met sensoren. Wanneer de CO2 niet goed is, gaat de box aan. In 2019 hebben wij met bovenstaande een start gemaakt,
in 2020 gaan wij hiermee verder. 
 
Leveranciers
In 2019 zijn er twee wijzigingen geweest m.b.t. onze belangrijke leveranciers. De producten, diensten en service van al onze leveranciers
zijn beoordeeld en in het merendeel van de gevallen goed tot voldoende bevonden. Een uitzondering hierop is de leverancier van onze
bedrijfskleding. Diverse malen zijn fouten gemaakt bij het produceren en leveren. Na meerdere evaluaties kwam hier geen verbetering
in, waarna wij besloten hebben over te stappen naar een andere leverancier. Hier zijn wij tot nu toe erg tevreden over. Een tweede
uitzondering hierop is het nieuwe planningsprogramma van onze vertrouwde aanbieder. Dit programma functioneert op meerdere
punten niet goed. De leverancier is tot dezelfde conclusie gekomen en gaat eind 2020 stoppen met het programma. Zij zijn in 2019
gefuseerd met een andere aanbieder en zullen eind 2020 alleen nog werken met het planningsprogramma van hun fusiepartner. Na
onderzoek van dit programma en programma’s van andere aanbieders hebben wij besloten in 2020 mee te gaan met onze huidige
leverancier en de overstap te maken naar hun nieuwe planningsprogramma. Verbeterpunten die bij andere leveranciers naar voren
kwamen, zijn besproken met de betreffende leveranciers en naar behoren opgepakt.
 
GGD inspecties
Wij zijn trots op het verloop van de GGD inspecties die jaarlijks op al onze locaties uitgevoerd worden. 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 beroepskracht ratio en de veiligheid en hygiëne. In alle gevallen hebben wij een positieve beoordeling ontvangen. In
enkele gevallen heeft de GGD ons op aandachtspunten gewezen. In goed overleg ontvangen wij dan een herstelaanbod dat we
opvolgen. Zo hebben wij ons Voorschoolse Educatie beleid aangepast en is het één geval voorgekomen dat een net nieuw gestarte
medewerker nog niet alle vragen over ons beleid correct kon beantwoorden. Na opvolging van de adviezen, hebben wij ook hiervoor
een positieve beoordeling ontvangen.
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Bezetting
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In 2019 is de bezetting op het kinderdagverblijf licht gedaald, dit heeft te maken met de wettelijke verlaging van de baby aantallen. Op
de BSO is de bezetting juist gestegen. Op beide doelgroepen zijn de woensdag en vrijdag een stuk lager bezet, wat het gemiddelde
naar beneden haalt. De bezetting op de maandag, dindag en donderdag ligt voor het kinderdagverblijf tussen de 90% en 100%. Op de
BSO ligt de bezetting op deze dagen tussen de 85% en 90%. Alleen de BSO op de BSV, Bos en Duinschool, KWS en Sparrenbosschool
blijven hier wat op achter. Halverwege 2019 besloten wij om de BSO op de SAB in Aerdenhout op te heffen omdat de bezetting daar
erg laag was. De school ligt vlakbij onze locatie aan de Van Lennepweg waar ook al kinderen van de SAB opgevangen werden. Om deze
reden zijn alle kinderen overgeplaatst naar de Van Lennepweg. Eind 2019 hebben wij hetzelfde besloten voor onze BSO op de
Sparrenbosschool in Bennebroek. Ondanks gevoerde PR trok de bezetting op deze locatie niet aan en moesten wij de BSO aldaar
noodgedwongen samenvoegen met onze BSO op het nabijgelegen IKC de Paradijsvogel in Vogelenzang. Door deze maatregel, komt de
bezetting weer op een acceptabel niveau en is het beroepskracht kind ratio weer in verhouding.
De bezetting op de peuteropvang is in 2019 ook gestegen. Dit heeft deels te maken met een betere bezetting in het algemeen en deels
met het opheffen van peuteropvang ’t Zonnetje in Bloemendaal. De Josephschool kon de ruimte niet meer missen waarin ’t Zonnetje
gevestigd was. De kinderen van ’t Zonnetje zijn overgegaan naar peuteropvang de Tovenaartjes op de Bos en Duinschool, waardoor
hier de bezetting toenam. 

Kinderdagverblijf (81%) Peuteropvang (76%) Buitenschoolse opvang (72%)
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Medewerkers
 
Per 31 december 2019 zijn er 150,41 FTE’s, iets minder dan in 2018. Er zijn 207
vaste medewerkers in dienst en 16 medewerkers met een nul-urencontract.
Er zijn tien stagiaires in dienst met een stage-overeenkomst. Ten opzichte van
2018 zijn er negen vaste medewerkers en 12 medewerkers met nul-
urencontract minder in dienst. We hebben dan ook te kampen gehad met een
personeelstekort. Dit hebben we ingevuld door medewerkers in te huren van
sport- en spelaanbieder Ludios. Zij lenen sportinstructeurs uit die tevens een
diploma hebben om op de BSO te werken. Vanuit Ludios werken bijna
dagelijks vaste medewerkers op onze BSO’s en op de tussenschoolse opvang.
Daarnaast zijn wij een samenwerking aangegaan met InHolland. Alle
eerstejaars studenten Sportkunde lopen stage op onze TSO’s, waarbij zij
boventallig meedraaien en activiteiten met de kinderen doen. Zij zijn tevens
door ons getraind in PLAYgrounds. Door het in huis halen van deze
medewerkers en stagiairs hebben wij niet alleen het personeelstekort deels
ondervangen, maar hebben wij ook extra expertise in huis gehaald om onze
beweegprogramma’s en sportactiviteiten uit te breiden en te verbeteren. 
 
Personeelsverloop en buitengewoon verlof
In 2019 zijn er 28 medewerkers vast in dienst gekomen en 37 medewerkers
zijn uit dienst gegaan. Er zijn 17 invalkrachten in dienst gekomen en 16 uit
dienst gegaan. Ook zijn er een aantal medewerkers gewisseld van functie
binnen de organisatie. Er zijn in 2019 drie vaste medewerkers en twee
invalkrachten zowel in dienst gekomen als weer uit dienst gegaan. Het
personeelsverloop is ongeveer gelijk gebleven aan 2018 en ligt nog steeds
hoog. Dit is inherent aan het personeelstekort in de kinderopvang waardoor
er in de gehele branche een hoge doorstoom is.
In 2019 zijn er ook 18 medewerkers met zwangerschapsverlof geweest. 31
medewerkers hebben ouderschapsverlof opgenomen.
 
Verdeling medewerkers in functie en leeftijd
Hiernaast volgt een verdeling van medewerkers in de diverse functies binnen
Les Petits (m.u.v. de directie) en leeftijd. Onder ondersteunend personeel
vallen onder andere studentbegeleiders op Les Ecoles, huishoudelijk
medewerkers en groepshulpen, technisch medewerkers en stagiaires. 
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Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim ligt in 2019 op 7,9%. Een flinke verhoging ten opzichte van 2018
(5,8 %). In 2019 zijn er 28 medewerkers bij de bedrijfsarts gemeld omdat zij langdurig
ziek waren of nog zijn (langer dan vier weken). Dit zijn er twee minder dan in 2018.
De verhoging zit echter zowel in het kortdurende verzuim als het langdurende
verzuim. Het verzuim lag tijdens de zogenaamde griepmaanden erg hoog en de
langdurig zieken waren langer ziek dan in 2018. Door het personeelstekort is
mogelijk een hogere werkdruk ervaren wat ook geleid kan hebben tot een hoger
verzuim. Ons preventieve verzuimbeleid behoeft dan ook weer ons volle aandacht in
2020. 
 
Werving en binding
Om het personeelstekort en daarmee in het verlengde de werkdruk en het verzuim
te beheersen, is er veel aandacht uitgegaan naar de werving en binding van
personeel. De meeste werving vindt plaats via social media en de website. In 2019
hebben wij ook vacatures geplaatst op vacaturesite Indeed, hier kwamen echter
geen sollicitaties uit voort. Er worden twee keer per jaar (rond het afstuderen) actief
vacatures geplaatst bij het NOVA college en Inholland op de interne vacature bank
en social media. Er zijn korte lijntjes met het stagebureau van het NOVA college, er
komen veel stagiaires vanuit het NOVA bij onze organisatie. In 2019 hebben wij ook
een Meet & Greet georganiseerd om potentiële medewerkers op een
laagdrempelige manier mensen kennis te laten maken met onze organisatie. Om
deze Meet & Greet extra onder de aandacht te brengen hebben we medewerkers
een bonus aangeboden als men hiervoor iemand aandroeg, die vervolgens ook
daadwerkelijk in dienst kwam. Hieruit zijn meerdere nieuwe medewerkers gestart. 
Om nieuwe medewerkers snel en goed kennis te laten maken met de organisatie,
krijgen zij voor aanvang van hun werkzaamheden een introductiefilmpje
opgestuurd. Dit filmpje is gericht op de werkwijze van Les Petits, waarbij het
pedagogisch beleid het uitgangspunt is, vertaald naar uitvoering op de verschillende
doelgroepen. Ook komen er praktische zaken aan bod. Om medewerkers te binden
bieden wij onder andere veel activiteiten en scholingsmogelijkheden aan. Voor 2020
hebben wij een stagiaire sportkunde aangetrokken om te onderzoeken hoe hier op
het gebied van sportaanbod nog meer uit te halen. Daarnaast hebben wij de
leidinggevenden in 2019 een extra budget gegeven om waardering meer vestiging
specifiek en persoonlijker in te kunnen zetten. Zij kunnen dit besteden aan kleine
attenties. 
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Medezeggenschap

Oudercommissies
Alle locaties hebben een oudercommissie (OC). Wanneer een leidinggevende
leiding geeft aan meerdere locaties, werken de OC’s van deze locaties vaak
samen. De OC leden vertegenwoordigen de ouders en mogen meedenken en
soms ook meebeslissen over diverse onderwerpen die spelen op de locatie.
Daarnaast vervullen zij een rol bij ouderavonden, feesten en andere
activiteiten op de locatie. 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 2019 heeft de COC instemming gegeven op diverse
communicatie, bijvoorbeeld omtrent de Stint en het vaccinatiebeleid en op de
prijsstelling voor 2020. Daarnaast hebben zij advies gegeven op de acties
n.a.v. de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en op het gebied
van verduurzaming.
 
Ondernemingsraad
De belangen van de medewerkers worden vertegenwoordigd door de
ondernemingsraad (OR). Zij hebben instemmingsrecht op beleids- of
organisatiewijzigingen die direct betrekking hebben op het personeel en adviesrecht
op overige wijzigingen. In 2019 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 2019 heeft de OR ingestemd met
diverse nieuwe of aangepaste arbeidsvoorwaarden zoals het fietsplan, de
reiskostenvergoeding, een bonus voor het aandragen van een nieuwe collega en een
budget dat leidinggevenden kunnen besteden aan kleine attenties voor de
medewerkers. Daarnaast heeft de OR gevraagd om het vervangen van de stoelen
van de pedagogisch medewerkers in het kader ergonomisch werken en een
aanpassing in het aanbod van de bedrijfskleding. Ook heeft de OR meegedacht en
advies gegeven over het verlagen van de werkdruk, bijvoorbeeld door kleine
aanpassingen door te voeren in de werkwijze op de BSO, het invullen van de BHV en
EHBO trainingen en de wijze van inzetten van personeel.
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Financiën
De omzet in 2019 is uitgekomen op € 9.636.414,=, hetgeen een stijging is van 4,8% ten opzichte van het vorige jaar. De huizenmarkt in de
regio zuid Kennemerland blijft zich positief ontwikkelen en de doorstroom van gezinnen uit Amsterdam blijft. De bezetting op de BSO en
de peuteropvang is gestegen en bijna alle locaties zijn op de drukkere dagen goed bezet. De wachtlijsten beginnen langzaam op te lopen,
op de kinderdagverblijven is met name de vraag naar babyplekken groot. De peuteropvang in Bloemendaal loopt licht terug, terwijl in de
vraag in Heemstede en Aerdenhout daar juist toeneemt. De vraag naar BSO plekken in Heemstede blijft ook stijgen. Het concept van de
huiswerk BSO locaties (Les Ecoles) in Aerdenhout, Heemstede en Bloemendaal blijft zich goed door ontwikkelen en zit op alle drie de
locaties op de belangrijkste dagen vol.
 
Kosten
De totale vaste kosten zijn met 7,8% fors gestegen ten opzichte van vorig jaar. De personeelskosten zijn zelfs met 9.6 % gestegen, dit komt
door de CAO wijziging in 2019, het hogere ziekteverzuim en de krapte op arbeidsmarkt, waardoor we medewerkers via sport- en
spelaanbieder Ludios hebben ingehuurd voor de BSO’s.
De totale personeelskosten zijn als percentage van de omzet hoger dan verwacht en komen uit op 72,1% t.o.v. 69,4% in 2018. Dit is mede
het gevolg van hogere pensioenlasten, naast eerder genoemde punten. Het doel om de personeelskosten in 2019 op 71% van de omzet te
krijgen, is daardoor niet behaald.
De huisvestingskosten zijn met 6% gestegen. Dit komt door de aanschaf van nieuw meubilair en het aanpakken van diverse
onderhoudsprojecten. De directe kosten (o.a. voeding en vervoer) zijn in lijn met de omzetstijging. 
Het resultaat is positief afgesloten, waarmee we gelukkig weer een reserve kunnen opbouwen voor de toekomst. Ook hebben we onze
doelstellingen m.b.t. de kwaliteit van de kinderopvang weer kunnen waarborgen en hebben we verdere stappen kunnen nemen op het
gebied van automatisering.
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Investeringen
De totale netto investering in 2019 is uitgekomen op € 75.000,=. Dit betrof
aanschaf inventaris, Ipads en het afmaken van de tuinprojecten op enkele
locaties. Ook hebben wij een extra auto aangeschaft voor de BSO i.v.m. het
uitvallen van de Stints.
 
Openstaande debiteuren
Het bedrag aan uitstaande debiteuren is € 52.000,= dit is iets hoger dan
vorige jaren. We hebben het bedrag als mogelijke oninbare vorderingen
gelukkig gelijk kunnen houden. Het debiteurenbeleid, dat wij door de jaren
altijd voeren, blijft heel consequent, aangezien dit een grote risicofactor
binnen de kinderopvang is. Het maandelijks bedrag dat niet geïncasseerd
kan worden neemt echter licht toe.
 
2020
De vraag naar kinderopvang zag er voor de Coronacrisis heel positief uit. Per
13 maart kwam de reguliere kinderopvang echter stil te liggen en heeft Les
Petits zich volledig geconcentreerd op de noodopvang voor die ouders die
werkzaam zijn in de cruciale beroepen. Doordat de meeste ouders de
kinderopvang door bleven betalen, konden wij dit mogelijk maken en konden
wij per 11 mei onze deuren ook weer (deels) openen voor reguliere opvang.
De overheid compenseert de ouders voor de eigen bijdrage tot het maximale
uurtarief dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag over de periode
dat ouders geen gebruik konden maken van de opvang. Ouders ontvangen
dit naar verwachting in juli 2020. Les Petits compenseert het deel van de
kosten boven het maximale uurtarief, dit is mei 2020 uitbetaald. 
Wij zien nu dat er een lichte daling komt in de vraag naar BSO plekken. Voor
alsnog zullen alle plannen voor 2020 op het gebied van automatisering en de
prioriteiten op gebied van huisvesting gewoon doorgang vinden. Een aantal
onderhouds- en automatiseringsprojecten zijn zelfs tijdens de periode van
gedeeltelijke sluiting versneld uitgevoerd. Het is lastig om het Corona effect
op de economie en de vraag naar kinderopvang in het najaar verder te
kunnen inschatten. Bij een negatief effect kunnen aanpassingen in 2020
alsnog noodzakelijk zijn.
 

 
21.
 



Vooruitblik 2020
Tevens zullen wij een kwaliteitsstandaard
hangen aan de inrichting van de binnen-
en buitenruimtes en de te gebruiken
materialen aan de hand van onze
pedagogische visie en onze visie op
(buiten) spelen.
 
Verduurzaming
Verduurzaming staat bij ons als
organisatie al een tijdje op de agenda.
Onze eigen panden zijn wij langzaam aan
steeds meer aan het verduurzamen door
o.a. isoleren, het gebruik van led
verlichting met bewegingssensoren of
tijdschakelaars, het plaatsen van
kraantjes met watersensoren en bewuste
keuzes voor energieleveranciers van
groene stroom. Voor de huurpanden zijn
we hierover in gesprek met de
verhuurders. Bij inkoop van materialen
en voeding maken wij bewuste keuzes in 
 

producten en leveranciers. Zijn de
producten duurzaam geproduceerd en
gaan ze lang mee? Hoe gaat de
leverancier om met
verpakkingsmaterialen en vervoer?
Hiernaast willen we op locatie niveau
ook steeds duurzamer gaan werken.
Hierbij is te denken aan het tegengaan
van voedsel- en papierverspilling,
afvalscheiding en minder gebruik van
(plastic) wegwerpmateriaal. Hierbij is
het van belang dat medewerkers hier
de juiste middelen voor hebben en
belangrijker nog, dat er draagkracht
voor is onder de medewerkers. Er zal in
2020 een werkgroep samengesteld
worden met ambassadeurs per locatie
die verduurzaming de komende jaren
graag uit willen breiden in het dagelijks
werk en uit willen dragen op hun eigen
locatie. 
 

Graag geven we u vast een voorproefje
van de projecten die wij in 2020 zullen
oppakken.  
 
Huisvesting
Nu wij in 2019 aan de hand van het
kwaliteitskader onze nieuwe
kwaliteitscriteria vastgelegd hebben voor
onze huisvesting en er voor al onze
panden een quickscan uitgevoerd is om
te meten in hoeverre onze panden aan
de nieuwe eisen voldoen, zullen wij aan
de hand van de resultaten een meerjaren
onderhoudsplan opstellen. Met als doel
alle panden te laten voldoen aan de
nieuwe kwaliteitscriteria èn de behaalde
kwaliteit vast te houden. We zullen op
zoek gaan naar een software programma
om het onderhoud te monitoren en
waarin we het meerjaren
onderhoudsplan kunnen opstellen. 
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Op het fysieke vlak, zal dit gedaan worden
door een student HBO Sportkunde. Op het
mentale vlak wordt dit gemonitord door de
leidinggevenden en bieden wij mindset
trainingen.
 
Vaccinatiebeleid
Een ontwikkeling binnen de kinderopvang is
het al dan niet weren van niet
gevaccineerde kinderen. De vaccinatiegraad
in Nederland is de afgelopen jaren gestaag
gedaald. Mede hierdoor zijn er in de
afgelopen jaren op alle niveaus discussies
geweest of kinderopvang organisaties de
mogelijkheid moeten hebben om niet
gevaccineerde kinderen te weigeren, ter
bescherming van de gezondheid van de
kinderen en mensen op de opvang. Ook
binnen Les Petits krijgen wij soms vragen
over hoe wij hiermee omgaan. Wij
onderschrijven ten volle het belang van het
volgen van het rijks vaccinatie programma
(mits hiervoor geen contra indicaties
vastgesteld zijn door een arts) en streven
naar een hoge vaccinatiegraad op onze
locaties. In 2019 ligt de vaccinatiegraad
binnen heel Les Petits boven de 98%. Dit
percentage is gebaseerd op wat ouders aan
ons doorgeven. Hier vertrouwen wij op.
Wanneer een kind het vaccinatie
programma (gedeeltelijk) niet volgt, mag het
dus wel naar onze opvang komen, we
hanteren daarbij wel enkele voorwaarden.
Wij vragen bij de intake of een kind al dan
niet het rijks vaccinatie programma volgt en
registreren dit.
 
 
 

Personeel
Binnen de kinderopvang is landelijk sprake
van een groot personeelstekort. Het
werven en binden van personeel zal dus in
2020 een belangrijk speerpunt blijven. We
investeren in goede arbeidsvoorwaarden,
(om)scholing en werk-leer trajecten. We
zoeken de samenwerking op met het
onderwijs om combinatiefuncties te
maken als onderwijsassistent en BSO
medewerker. Hiervoor zijn we gezamenlijk
een nieuwe opleiding aan het ontwikkelen.
We hebben tevens meegewerkt aan de
inhoud van een nieuwe opleiding,
Associate Degree Pedagogisch Educatief
Professional, waarmee je aan de slag kunt
als leerkrachtondersteuner en
pedagogisch coach in de kinderopvang.
We zoeken daarnaast steeds naar
alternatieven om de werkdruk te verlagen.
Het aannemen van groepshulpen en
inzetten van medewerkers die specifieke
activiteiten aanbieden, zorgt bijvoorbeeld
voor taakverlichting van de pedagogisch
medewerkers. Ook de vitaliteit en het
werkplezier van onze medewerkers zetten
we op de agenda. In tijden van
personeelstekort is de druk op het
personeel groter en dus is het nog meer
van belang om de vitaliteit en het
werkplezier te monitoren en te
bevorderen waar nodig. Eerst zal een
onderzoek gedaan worden naar de
vitaliteit van onze medewerkers en waar
de behoefte ligt m.b.t. het bevorderen
ervan. 

 
23.
 



Spelen met spullen
Op twee BSO locaties hebben wij het
concept ‘spelen met spullen’
geïmplementeerd. Hierbij leren we kinderen
omgaan met kleine risico’s tijdens het
buiten spelen. Kinderen gaan aan de slag
met diverse alledaagse spullen waarmee ze
spannende en uitdagende activiteiten
kunnen doen. Daarmee kunnen zij
gecontroleerd hun grenzen verleggen en
hun angsten overwinnen, wat belangrijk is
voor de ontwikkeling. In 2020 willen wij
spelen met spullen ook op andere BSO
locaties implementeren.
 
ICT en telefonie 
In 2020 maken we een overstap naar een
nieuw kindplanningsprogramma en zetten
we ons boekhoudprogramma om naar de
Cloud. Op dat moment zal onze server
uitgeschakeld worden en werken we
volledig online. Diverse PC’s  zijn aan
vervanging toe, mede omdat wij de
overstap moeten maken naar Windows 10.
Deze zullen we vervangen door laptops, wat
het flexibel werken en thuiswerken
makkelijker maakt . Ook worden de meeste
Ipads op de locaties vervangen en krijgen
alle locaties nieuwe telefoons. Per 1 juli
2020 stopt de ISDN verbinding in ons
gebied. We zullen overgaan naar een
hosted voice omgeving in de Cloud. De
nieuwe telefoons worden voorzien van een
keuzemenu, zodat de beller aan kan geven
voor welke groep hij/zij belt en direct goed
doorverbonden wordt. Alle leidinggevenden
ontvangen een eigen mobiele telefoon. 
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Wanneer er op de locatie waar het kind
naartoe gaat een ziektegeval vastgesteld is
(of er een sterk vermoeden is uitgesproken
door een arts) waartegen het kind niet
volgens het programma ingeënt is, mag het
kind tijdelijk niet naar onze opvang komen.
Dit doen we ter bescherming van het kind
zelf en de rest van de groep. In dat geval
wordt de GGD ook ingelicht en voeren wij
overleg met hen over de te nemen stappen.
Op 18 februari 2020 heeft een ruime
meerderheid in de Tweede Kamer
ingestemd met een initiatief-wetsvoorstel
van D66, dat het mogelijk maakt om niet
gevaccineerde kinderen te weigeren in de
kinderopvang. Met uitzondering van
kinderen die om medische redenen niet
gevaccineerd zijn. Verwacht wordt dat ook
de Eerste Kamer hiermee instemt. Wij
volgen de ontwikkelingen hieromtrent. Aan
de hand hiervan gaan we in gesprek met de
centrale oudercommissie. In
gezamenlijkheid zullen we ons beleid steeds
evalueren en vaststellen.
 
Techniek
In samenwerking met Smart makers
Education, scholen en gemeenten willen wij
de kinderen meer technische vaardigheden
leren ontwikkelen. Wij zullen in 2020 een
start maken om techniek te gaan verwerken
in de Ontdek!workshops. Scholen zijn
verplicht een doorlopende leerlijn techniek
(4-12) te ontwikkelen, waar wij als opvang 
op aan zullen haken voor kinderen van 2-12.
Hier zal in 2020 een eerste uitgangspunt
voor ontwikkeld worden.
 
 



Het toezicht binnen Les Petits
Raad van Commissarissen
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 Personeel &Organisatie. 
 
De Raad van Commissarissen (RvC) 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 2019 zijn de beheersmaatregelen die vastgesteld en
uitgevoerd zijn n.a.v. de risico inventarisatie van alle organisatorische en financiële bedrijfsrisico's, geëvalueerd. Hieruit kwamen geen
bijzonderheden naar voren.
 
De Ondernemingsraad en de Centrale Oudercommissie kunnen bij de RvC terecht met vragen of voor advies. De commissarissen kunnen
aansluiten bij overleggen. Dit kan 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
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