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Terugblikken op 2021
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2021. Na 2020 hoopten we allemaal dat de corona crisis in 2021
af zou zwakken en zou verdwijnen. Helaas hebben we heel 2021 wederom te maken gehad met gedwongen
sluitingen, het bieden van noodopvang aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen in
kwetsbare posities en het hanteren van vele, steeds wisselende coronaregels en maatregelen.
Het jaar begon met een algehele sluiting tot 8 februari. Vanaf deze datum mocht de opvang voor 0-4 weer
open. De BSO mocht pas 19 april weer open. Tijdens deze sluitingsperiode hebben wij noodopvang verzorgd,
waar langzaamaan steeds meer ouders gebruik van moesten maken omdat het combineren van werken en
zorgen thuis vaak geen stabiele situatie voor de kinderen opleverde. Eind 2021 is de BSO nog een keer dicht
gegaan, deze sluiting heeft gelukkig niet al te lang geduurd. We hopen dit vanaf heden ook niet meer mee te
hoeven maken.
Door de opgedane ervaring in 2020, konden we in alle situaties snel en makkelijk schakelen. Onze
samenwerking met ouders, scholen, zorginstanties en gemeenten is zeer goed. De lijnen zijn kort waardoor
we in iedere situatie en voor ieder kind gezamenlijk de beste oplossing en begeleiding hebben kunnen
bieden. Ook binnen de wirwar van een steeds veranderend beleid omtrent quarantaine, testen en wering van
kinderen bij klachten wisten we elkaar te vinden, waardoor we de opvang zoveel als mogelijk en op een
goede manier konden continueren.
In 2021 is Les Petits onderdeel geworden van koepelorganisatie Samenwerkende KinderOpvang (SKO). Vanuit
samenwerking en groei kunnen wij nog meer bereiken in de kwaliteit die wij willen bieden en ons krachtiger
in de kinderopvangbranche in zijn algemeenheid positioneren. Onder SKO vallen meerdere kwalitatief goede
kinderopvangorganisaties, waarbij iedere organisatie haar eigen identiteit behoudt. Les Petits zal dan ook
gewoon verder blijven bestaan als ‘Les Petits’ en ons aanbod, visie en beleid blijven ongewijzigd. Wel
profiteren wij van de schaalvergroting van de koepel, waardoor we ons aanbod voor de kinderen, ouders en
medewerkers kunnen uitbreiden. Te denken aan activiteiten, softwaresystemen, scholing en webinars en
secundaire arbeidsvoorwaarden. Door het delen van kennis en kunde tussen de aangesloten organisaties
bundelen wij onze krachten, wat voor iedere organisatie voor kwaliteitsverbetering zorgt.
De overige highlights van 2021 leest u in het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag. We kijken ondanks de
corona crisis terug op een productief jaar waarin we op diverse vlakken mooie stappen hebben gezet. We zijn
trots op Les Petits als organisatie, op onze medewerkers, op u en uw kinderen en op onze
samenwerkingspartners. Samen hebben we er een mooi jaar van gemaakt.
Sandra Vlaar, directeur Les Petits
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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.
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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.

Verbinden
Vanuit vertrouwen kunnen we ons
verbinden. Met de kinderen, ouders,
medewerkers en samenwerkingspartners 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.

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.

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 ook 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.
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Onze visie
Les Petits levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van ieder kind. Wij
sluiten aan op het individuele kind binnen de groep zodat hij/zij zich kan ontplooien tot een stevig individu
in de maatschappij. 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.

Onze 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,
vakantieopvang (DOEN! en DOEN!9+),
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.
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1. Highlights 2021
Huisvesting
In 2021 is ons Facilitair Management Informatie Systeem; Ultimo volledig in gebruik genomen.
Binnen dit systeem wordt het onderhoud geregistreerd, aangevraagd en gepland. Tevens
kunnen hier verbetervoorstellen en veiligheidsmeldingen in gedaan worden. Ook de inkoop kan
via Ultimo geregeld worden. Er zijn in 2021 productlijsten toegevoegd die voldoen aan ons
pedagogisch kader voor inrichting, van daaruit kunnen vanaf 2022 aanvragen gedaan worden.
Hiermee verloopt het onderhoud en de inkoop efficiënter. Diverse groepen zijn opnieuw
ingericht in 2021, dit vervolgen we in 2022 op andere groepen.
In 2021 is ook weer veel groot onderhoud aan de panden verricht. Diverse groepen en
speelplaatsen zijn opgeknapt. De groepen zijn bovendien geschilderd in onze nieuwe
huiskleuren. Voor de komende jaren staan er meerdere locaties op de planning voor
verbouwingen. Om de CO2 te verbeteren zijn in 2021 diverse ventilatieboxen geplaatst.
Techniek en wetenschap
In 2020 heeft onze intern spelbegeleider, samen met twee BSO collega’s een training gevolgd
hoe wij techniek en wetenschap in kunnen bouwen in het activiteitenaanbod op de BSO en
scholen waar wij mee samenwerken. Zij hebben in 2021 een workshop verzorgd voor
geïnteresseerde BSO medewerkers waarin zij praktisch aan de slag zijn gegaan met allerlei leuke
activiteiten en proefjes. In 2021 hebben wij ook diverse nieuwe activiteiten opgenomen in de
activiteitenmodule en onze Ontdek!workshops. Ook hebben wij weer meegewerkt aan de PET
(Promotie Event Techniek) dagen voor kinderen van groep 7 en 8 om leerkrachten en kinderen
kennis te laten maken met techniek. Voor studenten van MBO opleidingen voor zorg en welzijn
hebben we gastlessen verzorgd in techniek en wetenschap activiteiten die zij kunnen toepassen
tijdens hun stages op de opvang of school.
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Makathon online
In 2021 hebben wij samen met o.a. de Hartekampgroep, de Rabobank, Kidskonnect, het Nova College en
Inholland weer een Makathon voor Zorg & Welzijn georganiseerd. Op 19, 20 en 21 mei is er 3 dagen gewerkt
aan slimme (technische) oplossingen voor bestaande problemen (casussen) in de praktijk van de zorg en
kinderopvang. Er zijn teams samengesteld van leerlingen van diverse opleidingen (bv ICT en zorg en
welzijn/kinderopvang) en medewerkers uit de praktijk. Tijdens de Makathon werken zij niet alleen een
oplossing uit, maar krijgen zij ook diverse workshops en inspiratiesessies aangeboden. Op de laatste dag
pitchen alle teams hun idee aan een deskundige jury. Het winnende idee wordt vervolgens ook echt
uitgevoerd!
Vanwege de coronamaatregelen is de Makathon grotendeels digitaal georganiseerd. Er is gewerkt vanuit
een centrale studio van waaruit het evenement geregisseerd werd en gastsprekers uitgenodigd waren. Alle
deelnemers zaten thuis, zij werden echter in beeld gebracht via de centrale studio zodat het een echt
gezamenlijk event werd met diverse digitale interactie momenten. Met de eigen teams werd gewerkt in
Zoom of Teams, begeleid door een coach vanuit de studio.
Voor het thema vitaliteit hebben wij als casus ingebracht hoe we ouders en kinderen meer inzicht kunnen
geven en enthousiast kunnen maken voor risicovol spel. Een spelvorm waarbij kinderen kleine risico’s aan
mogen aan zodat zij risicocompetent worden waardoor zij meer zelfvertrouwen krijgen. De Hartekamp en
de Rabobank hadden eveneens casussen ingebracht. Het winnende team heeft een oplossing bedacht voor
onze casus. Zij hebben een app bedacht die toegevoegd kan worden aan ons ouderportaal waarin ouders
geïnformeerd worden over risicovol spelen en de meerwaarde hiervan. Daarnaast hebben zij een idee
bedacht voor de “Kijk eens wat ik kan -speelarmband’. Daarmee kunnen kinderen tijdens het spelen met een
druk op één van de knoppen op de armband laten weten hoe het met ze gaat tijdens het spelen; het gaat
goed, of ik heb wat hulp nodig. De pedagogisch medewerker ontvangt dan een berichtje op de IPad of
werktelefoon. Dit kan ouders een veiliger gevoel geven.
De beste ideeën vanuit de Makathon worden doorontwikkeld door middel van een designsprint in
samenwerking met het NOVA college. Zo is het winnende idee van 2019, de speelmat om het welbevinden
van de kinderen op de BSO te meten, in 2021 verder doorontwikkeld door een aantal studenten.
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Samenwerking Fysio en Kids, logopediepraktijk Retorica en Uniek op de Vondelschool
Kinderen van 0-12 jaar ontwikkelen zich razendsnel op het gebied van spraak-/taalontwikkeling en
motoriek. Het komt regelmatig voor dat een kind hier op enig moment ondersteuning bij nodig heeft.
Door deze zorgondersteuning in huis te halen, is de hulp en begeleiding dichtbij en kan deze in een vroeg
stadium ingezet worden. Vanuit deze motivatie zijn wij op de Vondelschool een samenwerking aangegaan
met kinderfysiotherapiepraktijk Fysio & Kids, logopediepraktijk Retorica en expertisecentrum Uniek voor
dyslexie begeleiding.
Op de Vondelschool kan de fysiotherapeut, logopediste of dyslexie begeleider de kinderen hulp en
begeleiding bieden wanneer zij op school of de opvang zijn. Het mooie aan deze samenwerking is dat deze
professionals onder één dak samenwerken met de leerkrachten, pedagogen en pedagogisch
medewerkers waardoor de lijnen kort zijn tussen de verschillende professionals. Voor kinderen en ouders
is het prettig dat er één locatie is als aanspreekpunt en er geen extra tijd na opvang of school vrij gemaakt
hoeft te worden. Leerlingen missen op deze manier zo min mogelijk lestijd en ouders worden ontzorgd.
Inspirerende webinars
Vanuit SKO worden meerdere keren per jaar inspirerende webinars verzorgd voor alle ouders met
bekende sprekers op het gebied van opvoeding, pedagogiek en psychologie. In 2021 is gestart met een
webinar van ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont. Hij heeft ons meer verteld over
het zelfbeeld van kinderen. Hoe leert een kind over zichzelf nadenken en hoe kunnen we kinderen
steviger in de wereld leren staan? Hier heeft Steven d.m.v. concrete praktische voorbeelden antwoord op
gegeven. Daarnaast was er veel ruimte voor ouders voor het stellen van vragen. Deze webinars worden in
2022 voortgezet met andere onderwerpen en sprekers.
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Personeelskrapte
De kinderopvang branche kampt al langere tijd met een personeelstekort. Dit probleem werd weer
blootgelegd op het moment dat alle opvanggroepen weer open gingen in april na een lange sluiting van de
BSO vanwege de coronamaatregelen. Het bestaande tekort in combinatie met een hoog (ziekte)verzuim
door corona maakte de personeelsplanning dagelijks een uitdaging. Omdat de personeelskrapte geen
tijdelijke situatie is, hebben wij voor onze leidinggevenden en personeelsplanning een beleid geschreven
met stappenplan hoe wij hierop anticiperen. Hierin beschrijven we ook hoe we omgaan met diverse
(nood)scenario’s.
Sommige reguliere kwaliteitseisen maken het moeilijker om de personeelsplanning rond te krijgen. Tijdens
de corona crisis werd een tijdelijke afwijking van de reguliere kwaliteitseisen dan ook gedoogd door het
toezichthoudend orgaan; de GGD. Daarnaast hebben wij ouders geïnformeerd dat er nog enkele eisen zijn
waarvan we, indien nodig, af konden wijken om de opvang te kunnen continueren. Het ging daarbij
bijvoorbeeld over het vaste gezichten criterium op het kinderdagverblijf. Bij calamiteiten lukte dit niet altijd
volledig, waarbij we wel altijd zorgen voor een bekend gezicht voor alle kinderen, bijvoorbeeld een
medewerker van de buurgroep. Ook kan het voorkomen dat we bij calamiteiten (afwezigheid personeel of
een open vacature waarvoor geen invalkracht beschikbaar is) een personeelsplanning maken op basis van
de bezetting per locatie. Hierbij kunnen we groepen samenvoegen en/of medewerkers en/of kinderen
verplaatsen naar een andere stamgroep waarbij we altijd kijken naar het kind (welke kinderen vinden het
leuk om op de andere groep spelen) en rekening houden met de leeftijdsverdeling binnen de groepen. In
alle gevallen blijft onze pedagogische kwaliteit en het welbevinden van de kinderen voorop staan. Op deze
manier konden wij de opvang op een goede manier continueren.
Om het personeelstekort zoveel mogelijk te beperken hebben wij ons gericht op preventie van werkdruk en
het verkorten van de periode van corona gerelateerde uitval. We hebben meer medewerkers in werk-leertrajecten aangenomen en we werken op de BSO veel met de inzet van sport instructeurs via Ludios. Ook
zetten we groepshulpen in waar mogelijk en zetten we de leidinggevende, een pedagogisch coach of
medewerker van het hoofdkantoor (met het juiste diploma) intallig op de groep indien nodig. Uiteraard
blijven we actief werven via diverse kanalen.
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Een doosje vol geluk van Heemstede naar Valkenburg
In de zomervakantie organiseren wij DOEN! en DOEN! 9+, buitenschoolse opvang in de vakantie
vol leuke activiteiten. Eén van deze activiteiten heeft geleid tot een prachtig initiatief van de
kinderen!
De kinderen konden op de opvang ‘een doosje vol geluk’ maken. Een doosje dat zij aan iemand
mochten geven die wel wat geluk verdient. De kinderen mochten het doosje versieren en vullen
met allerlei dingen waarvan zij dachten dat het een glimlach bij de ontvanger teweeg zou
brengen. Er zijn tekeningen en knutselwerkjes gemaakt, kralenkettingen geregen en briefjes
geschreven.
Voor wie het doosje was, mocht ieder kind zelf beslissen. Een aantal kinderen op de Les Petits
locatie van de Beatrixschool in Heemstede kwamen op het idee om een doosje vol geluk naar
slachtoffers van de overstromingen in Limburg te sturen. De kinderen gingen direct aan de slag
en de pedagogisch medewerkers mailden met de gemeente Valkenburg om te vragen in welke
straten veel overlast was geweest. Al snel kwam er een mail terug met een straatnaam. Samen
kozen de kinderen huisnummer 14 als het definitieve adres waar het doosje naartoe gestuurd
zou worden. Mooi ingepakt en voorzien van een briefje is het pakketje op de post gedaan.
Toen de scholen net weer begonnen waren, viel post uit Limburg op de mat van de BSO. Post uit
Valkenburg! De enveloppe werd snel opengemaakt en bevatte een kaartje vol dankbaarheid van
Frank en Irene. Wat waren ze blij met het doosje vol geluk van ver! Het heeft hen veel goed
gedaan en ze zullen het nooit vergeten. Ook geven ze aan dat het weer wat beter met ze gaat.
Ook de kinderen waren verrast en dankbaar dat zij post teruggekregen hebben en blij dat het
weer beter met hen gaat. Een prachtig initiatief dat geleid heeft tot verbinding tussen twee
steden ver van elkaar.
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2. Pedagogiek
De kracht van samenwerken
Net als in 2020 maakte de corona pandemie de samenwerking met onze
(zorg)partners in 2021 nog belangrijker. Bij het steeds weer anticiperen op de
maatregelen en het bieden van noodopvang tijdens de lockdowns hadden
we elkaar nodig in het ‘samen maken’. Tijdens de lockdowns hebben wij
ouders van kinderen in kwetsbare posities actief opgeroepen hun kind naar
de noodopvang te brengen ten behoeve van de ontwikkeling en het
welbevinden van kind en/of ouders. Ook de afstemming en samenwerking
met het onderwijs was daarin van belang. Daarnaast hebben wij samen met
diverse basisscholen gedeelde opleidingsplekken gecreëerd voor nieuwe
professionals binnen de kinderopvang en het onderwijs. Door het bieden
van combinatiefuncties in onderwijs en kinderopvang hopen we meer
mensen te motiveren om voor het werken in onze branches te kiezen.
Daarbij kunnen zij een bijdrage leveren aan de doorgaande ontwikkellijn van
kinderopvang naar onderwijs. Hierin werken we eveneens samen met het
NOVA college en Inholland die nieuwe opleidingen zijn gestart voor deze
nieuwe professionals.
Pedagogische projecten
In 2021 is het pedagogisch beleid herschreven en op basis van dit beleid zijn
er drie filmpjes opgenomen op alle doelgroepen. Hierin laten we zien hoe wij
kinderopvang bieden en welke pedagogische uitgangspunten hierin
belangrijk zijn. De filmpjes zijn te zien op de website van Les Petits.
In 2020 hebben we veel aandacht besteed aan het inrichten van
betekenisvolle ruimtes. Binnen Les Petits onderschrijven we de visie van
Reggio Emilia en zien we de ruimte als derde pedagoog. Dit betekent dat we
zorgdragen voor een goed ingerichte ruimte die het ontdekkend leren,
experimenteren, het fantasiespel en het opzoeken van grenzen bij jezelf en
met elkaar stimuleert. In 2021 hebben we hierop verder geborduurd en voor
de binnen- en buitenruimtes van de peuteropvang en de kinderdagverblijven
een ‘pedagogisch kader’ geschreven waarin staat genoteerd welke
materialen aanwezig moeten zijn op een groep om bovenstaande te
realiseren. Ook staat beschreven hoe speelhoeken ingericht kunnen worden,
al dan niet samen met de kinderen. Voor de BSO zal dit in 2022 uitgewerkt
worden.
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In 2020 hebben de pedagogen
i.s.m. de teams een nieuw
buitenspeelbeleid geschreven
aan de hand van drie thema’s;
bewegen, creatief en natuur.
Hiervoor is divers nieuw
buitenspeelmateriaal
aangeschaft. In 2021 is er extra
coaching gegeven op het
implementeren van dit beleid
en is tijdens pedagogische
trainingen inspiratie met elkaar
gedeeld a.d.h.v. foto’s van
inrichting van pleinen en hoe
kinderen hierin optimaal tot
spel komen. Op de BSO’s zijn
we middels scholing verder
gegaan met de implementatie
van risicovol spel d.m.v. Spelen
met Spullen. Kinderen spelen
daarbij met losse materialen
dat geen speelgoed is. Te
denken aan autobanden, oude
lakens, oude rollators. Zij
kunnen daarbij uitdagingen
aangaan die meer tot de
verbeelding spreken en hun
grenzen leren kennen. Doordat
kinderen deze uitdagingen en
kleine risico’s aan mogen gaan,
worden zij risicocompetent en
dat draagt bij aan het
zelfvertrouwen en
weerbaarheid.
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Contactmomenten met de ouders
Les Petits beschrijft in haar pedagogisch beleid de diverse uitgangspunten waaronder geborgenheid,
structuur en de samenwerking met de ouder. Betrokkenheid van de ouders bij de opvang is een belangrijke
basisvoorwaarde voor kwalitatief goede kinderopvang. De contactmomenten met ouders werden tijdens de
coronaperiode anders vormgegeven. In de afgelopen periode is gebleken dat de kortere breng en
haalmomenten een positieve invloed hebben op het pedagogische klimaat op de groepen op het gebied van
geborgenheid en structuur. Voor een grote groep kinderen is gebleken dat een kort brengmoment zorgt
voor snel tot spel komen. Ook kan door de korte breng en haalmomenten meer rust op de groepen
gewaarborgd worden. Er zijn minder (lang) volwassenen/onbekende gezichten op de groep, waardoor er
minder prikkels zijn voor de kinderen. Om deze reden hebben wij in 2021 uitgangspunten opgesteld per
doelgroep hoe wij de breng- en haalmomenten in de toekomst pedagogisch vorm blijven geven, wanneer er
geen rekening meer gehouden hoeft te worden met de coronamaatregelen.
Activiteiten
Op alle doelgroepen wordt er actief gewerkt met een activiteitenprogramma die aansluit bij het thema van
die periode. Ook bij het themagerichte werken laten wij ons inspireren door de pedagogische ideeën vanuit
de Reggiopedagogiek. Wij gebruiken hiervoor werkvormen waarin alle uitingsvormen van de kinderen
worden aangesproken, zoals, bewegen, spel, muziek, technologie en knutselactiviteiten. We laten de
kinderen d.m.v. kinderparticipatie ook meedenken in het activiteitenaanbod; in elke ruimte is een centraal
punt aanwezig waar de kinderen samen plannen kunnen maken en gezamenlijke activiteiten worden
uitgevoerd. Daarnaast krijgen de kinderen de mogelijkheid hun ontwikkeling te verrijken door het ‘open
deurenbeleid’ waarbij kinderen vrij kunnen bewegen tussen de groepen en zelf mogen beslissen aan welke
activiteit zij mee willen doen. Op deze manier kunnen wij zo optimaal mogelijk aansluiten op de individuele
ontwikkeling van ieder kind.
We stimuleren en coachen onze medewerkers om de activiteiten die gedaan worden d.m.v. foto’s en een
beschrijving op te nemen in het dagverslag, inclusief een uitleg hoe de activiteit bijdraagt aan de
ontwikkeling van het kind. Dit maakt dat ouders meer inzicht krijgen in het aanbod op de opvang en de
pedagogische waarde hiervan.
Op de BSO is het aanbod wat betreft wetenschap en techniek verder uitgebreid in 2021. De organisatie
brede DOEN! En DOEN! 9+vakantieprogramma’s bieden voor alle kinderen een uitdagend en leeftijd gericht
activiteitenprogramma in de vakanties. Kinderen die normaal niet naar de opvang gaan, kunnen in de
vakanties ook meedoen aan de DOEN! programma’s, zij nemen dan vakantie opvang af. In de schoolweken
kunnen alle kinderen van de scholen waar wij BSO bieden, deelnemen aan de Ontdek!workshops waarin ze
door vakspecialisten mee worden genomen in het ontdekken van hun talenten en plezier ervaren.
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Bewegen
Bewegen is een belangrijke uitingsvorm voor kinderen binnen Les Petits. De inrichting
van onze binnen- en buitenruimtes stimuleren dit. Ook dit jaar hebben wij weer veel
aandacht besteed aan de PLAYgrounds methode op al onze doelgroepen. PLAYgrounds
is gebaseerd op het zodanig inrichten van de fysieke en sociale omgeving van een kind,
dat het uitnodigt tot bewegen. Het speelmateriaal is uitdagend en de professional creëert
een sociaal veilige omgeving, waarin alle kinderen mee kunnen doen op hun eigen
niveau. In 2021 hebben twee medewerkers een train de trainer opleiding gevolgd van
PLAYgrounds. Zij kunnen vanaf 2022 zelf onze medewerkers trainen in PLAYgrounds. In
2021 hebben wij ook de eerste stageplekken beschikbaar gesteld voor de nieuwe
opleiding; Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen. Door professionals met
een sportachtergrond een plek te bieden binnen de kinderopvang komt samen met
kinderen bewegen nog meer tot zijn recht.

Pedagogische coaching
Op elke locatie van Les Petits is een (meewerkende) leidinggevende die dagelijks
pedagogische coaching geeft aan het team van pedagogisch medewerkers en naast de
mentor ook het aanspreekpunt is voor ouders bij (opvoed)vragen en/of
aandachtspunten. Daarnaast ontvangen alle medewerkers ook coaching van
pedagogisch coaches van Les Petits die niet vast op de locatie werken. De twee
pedagogen van Les Petits geven vaste coachingsuren op elke Les Petits locatie en kunnen
ook extra ingezet worden, bijvoorbeeld tijdens een groeps- teambespreking waarbij een
pedagogisch thema extra uitgediept wordt. Les Petits biedt aan al haar medewerkers ook
jaarlijks video interactie training door een pedagogisch coach aan. Sinds 2021 wordt
naast individuele video coaching ook groepscoaching ingezet waarin de onderlinge
samenwerking wordt besproken en gecoacht met als doel het pedagogisch leefklimaat te
versterken. Om ervoor te zorgen dat de video interactie training altijd uitgevoerd kan
worden, hebben wij een extra pedagogisch coach aangesteld.
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(pedagogische) Scholing
Les Petits heeft ook in 2021 de verplichte Voorschoolse Educatie (VE) scholing verzorgd voor haar medewerkers via
Auris. Tijdens de pedagogische overleggen voor alle leidinggevenden is door de pedagogen scholing aangeboden
waarin de visie van de organisatie het vertrekpunt was. Te denken aan uitdagend spelen, creativiteit van kinderen
en ontwikkelingspsychologie. Zij hebben dit meegenomen naar hun team. Door de coronamaatregelen konden we
helaas niet in grote groepen samen komen en hebben we continu creatief gekeken naar de mogelijkheden voor de
medewerkers. Scholing heeft plaatsgevonden binnen de eigen teams en online. In 2022 staat er een
workshopavond voor alle medewerkers op de agenda waarbij we diverse inspirerende sprekers uitnodigen om hun
kennis en kunde te delen, waarna wij dit aan de kinderen kunnen teruggeven.
Begeleiding van het individuele kind binnen de groep
Alle kinderen worden dagelijks gezien en gevolgd in hun ontwikkeling. In de praktijk zien we dat kinderen vooral
behoefte hebben aan een betekenisvolle omgeving waarbinnen ze gemotiveerd en gestimuleerd worden om op
eigen onderzoek uit te gaan en de wereld te ontdekken binnen de geborgenheid van de kinderopvang. Dit betekent
dat alle kinderen het vertrouwen krijgen dat wat ze doen, goed is en dat wij als omgeving ondersteunend zijn aan
hun behoeftes. Dit betekent ook dat we de kinderen structuur bieden en voorspelbaar zijn in onze begeleiding.
Dagelijks monitoren de pedagogisch medewerkers het welbevinden van alle kinderen. Het welbevinden wordt
besproken tijdens de kindbesprekingen op de vestiging o.l.v. de leidinggevende. Voor de kinderen in de leeftijd 0-4
wordt door de mentor een kindvolgverslag bijgehouden inclusief foto’s van het kind waarop de ontwikkeling terug
te zien is. Dit verslag wordt met toestemming van ouders gedeeld met de toekomstige school. Wanneer het
wenselijk is voor ouder en kind kan daarbij een warme overdracht worden gegeven. Voor de leeftijd 4-12 heeft de
mentor nauw contact met het kind door (korte)gesprekjes. Er vindt daarnaast structureel overleg plaats tussen BSO
leidinggevenden, onze pedagogen en IB-ers van scholen.
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 we, met de juiste (preventieve) begeleiding en de pedagogische creativiteit van de
medewerkers, kinderen positief kunnen begeleiden. Wanneer er langer of meer hulp nodig is, kunnen de
pedagogen i.o.m. ouders advies vragen bij een logopediste, kinderfysiotherapeut of ouders en kind doorverwijzen
naar samenwerkingspartners zoals het consultatiebureau en/of het Centrum Jeugd en Gezin.
In 2021 hebben wij onderzocht of wij in de toekomst willen werken met het online zelfevaluatie-instrument
Pedagogische kwaliteit in Beeld (PIB). Dit is een monitor waarmee je inzicht krijgt in de pedagogische kwaliteit. In
2022 zullen wij starten met een pilot.
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3. 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 continu evalueren en bijsturen.
Kwaliteitsteam
Ieder jaar evalueert 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 2021 zijn het zorgbeleid, de hygiënecode, het
voeding en traktatie beleid, het hitteprotocol, het media protocol, het scholingsbeleid, de
gedragscode, veilig slapen en inbakeren en de zelfstandigheidsovereenkomst BSO 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.
Eind 2021 heeft het kwaliteitsteam vastgesteld op welke onderwerpen en protocollen er in
2022 geaudit zal gaan worden op alle locaties. Daarbij nemen de teamleden interviews af bij
collega’s waarin ze checken in hoeverre beleid bekend is bij de medewerkers en of er naar
gehandeld wordt. Als er anders gehandeld wordt, is dat niet altijd verkeerd. Dan kan er ook
voor gekozen worden om het beleid aan te passen. Begin 2022 zullen er vragen opgesteld
worden voor de interviews, die zullen starten in het voorjaar van 2022.
Nieuwe managementbeoordeling
Sinds 2021 wordt één keer per kwartaal door de stafmedewerkers en directie een
managementbeoordeling gemaakt voor de afzonderlijke locaties om een oordeel te geven
over de kwaliteit. De pedagogische kwaliteit, de kwaliteit van het personeel, veiligheid en
gezondheid, feedback van klanten en derden en het functioneren van de oudercommissie
wordt hierin geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van o.a. scholing- en coaching resultaten,
observaties door de pedagogen, groeps- en teambesprekingen, vestigingsgesprekken tussen
leidinggevenden en stafmedewerkers, resultaten uit tevredenheidspeilingen, GGD bezoeken
en interne audits en de al dan niet uitgevoerde jaarplanning. Wij hebben criteria vastgesteld
waaraan moet worden voldaan om onderdelen als goed, voldoende, in ontwikkeling/matig of
onvoldoende te beoordelen. Op deze manier kunnen wij planmatiger sturen om de kwaliteit
op alle locaties hoog te houden.
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Klanttevredenheidsonderzoek
In 2021 zijn wij overgestapt naar een nieuw bureau om onze klanttevredenheid te meten; de VerbeterMeter.
Bij de VerbeterMeter wordt niet slechts één keer per jaar een onderzoek gedaan onder alle ouders, maar
worden de ouders op verschillende momenten bevraagd gedurende de opvangperiode van hun kind.
Voor ouders zijn er meerdere momenten die belangrijk zijn op de opvang en van elkaar verschillen. Als je
voor het eerst met je baby op een kinderdagverblijf komt, zal dat een andere ervaring zijn dan wanneer je
kind al naar de BSO gaat. Voor al die verschillende momenten kunnen ouders ons waardevolle feedback
geven. We bevragen ouders in ‘natuurlijke’ stappen. Na de kennismaking, na de wenperiode en vervolgens
jaarlijks. Als de opvang wordt beëindigd ontvangen ouders een laatste vragenlijst.
De VerbeterMeter is een landelijk meetinstrument dat door vele kinderopvangorganisaties gebruikt wordt.
Wij kunnen onze resultaten dus vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere organisaties. Binnen
SKO kunnen we onze resultaten vergelijken met die van andere labels, waarbij we van elkaars positieve
punten kunnen leren. Zo hopen we onze kwaliteit naar een nog hoger level te tillen.
Omdat we in november 2021 zijn gestart is er nog te weinig data over 2021 beschikbaar om een compleet
beeld te kunnen schetsen van de resultaten en ingebrachte verbeterpunten. Wel zien we dat de eerste
ingevulde enquêtes een positief beeld laten zien, zowel in cijfers als in opmerkingen. Op alle onderdelen
scoorden we tussen de 8 en 8,6, ruim boven de landelijke benchmark.
Klachten
In 2021 zijn er op de kinderdagverblijven zes klachten binnengekomen, op de peuteropvang twee, op de
BSO vier en op de TSO één. Hiervan waren twee klachten gericht op praktische ongemakken (bv onderhoud
of hygiëne pand), drie klachten op het (pedagogisch) handelen van de medewerkers, twee op het
ziekte/coronabeleid, twee op het gebied van (sociale) veiligheid en één klacht berustte op een misverstand.
Alle klachten zijn binnen zes weken behandeld en bijna alle klachten zijn opgelost naar tevredenheid van de
ouder. In één geval hebben ouders voor een andere vorm van opvang gekozen omdat kinderopvang niet
aansloot op hun wens en behoefte. Per locatie is een klachtenjaarverslag opgesteld.
Ten opzichte van 2020 zijn er 5 klachten minder binnengekomen. Dit kan een gevolg zijn van de langere
sluitingen in 2021 tijdens de lockdowns. Ook zien we een hogere mate van tevredenheid onder de ouders
als het gaat om praktische ongemakken. We zijn al een paar jaar bezig met een inhaalslag op gebied van
onderhoud, dat werpt zijn vruchten af. Ook zijn er de helft minder klachten over het pedagogisch handelen
van medewerkers. Dit monitoren we sinds eind 2020 efficiënter middels de managementbeoordeling,
waardoor we sneller kunnen inspelen op extra coaching en scholing. Daarnaast zijn er geen klachten meer
over de communicatie.
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Incident meldingen
Gemiddeld gebeurden er in 2021 zes ongelukjes per groep per jaar. De meeste ongelukjes betreffen vallen
tijdens spel, gevolgd door vallen van een laag object (stoel, bank, speelgoed), stoten en botsingen tijdens spel
tussen kinderen onderling. Op het kinderdagverblijf zien we relatief vaker dat kinderen struikelen. Dit komt
doordat kleine kinderen die net leren lopen, wat vaker struikelen. Ook zien we daar vaker dat kinderen elkaar
onderling pijn doen (slaan, bijten). Dit gedrag zien we vaker in de dreumes- en begin peuterfase. In de leeftijd
van 0-4 worden sowieso meer ongelukjes geregistreerd dan in de leeftijd van 4-12. Dit heeft te maken met de
motoriek die beter ontwikkeld is als kinderen ouder zijn en de onderlinge botsingen (bewust en onbewust)
nemen af naarmate kinderen ouder worden. Op de BSO komen de meeste ongelukjes voor tijdens sport en
spel buiten of in de gymzaal. Om ongelukjes te voorkomen, worden groepsregels opgesteld met de kinderen
die regelmatig herhaald worden. Ook wordt er gekeken naar de inrichting van de ruimte en/of indeling van het
spel wanneer er op een groep relatief veel ongelukjes gebeuren. Elf keer is er medische hulp ingeschakeld in de
vorm van een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis na een ongelukje, voor een check en advies na een val
of het plakken van een wond. In twee van deze gevallen was er iets gebroken door een kind. Twee keer is uit
voorzorg 112 gebeld na een val en koortsstuip. Bij beide incidenten was er geen sprake van ernstig letsel.
Klimaat
Op onze kinderdagverblijven hangen in alle ruimtes slimme meters om de temperatuur, luchtvochtigheid en
CO2 te meten. 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. Zo zijn er 2021 extra
ventilatieboxen geplaatst en zijn bestaande ventilatieboxen beter afgesteld. Indien nodig zetten wij bij hitte
extra mobiele airco’s in.
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Leveranciers
Alle kritische leveranciers zijn beoordeeld, dit is terug te vinden in de leveranciersbeoordelingen. Alle
leveranciers presteren goed of voldoende. Met Kidskonnect zijn meerdere evaluaties geweest over het
planningsysteem Flexkids. Eind 2021 werkte dit beter. In 2021 zijn we met twee nieuwe leveranciers gestart; de
Verbetermeter voor het uitvoeren van onze klanttevredenheidsonderzoeken en de kinderopvangacademie, een
scholings- en ontwikkelingssysteem voor onze medewerkers. Beide aanbieders worden gebruikt door onze
koepelorganisatie SKO. Door de positieve ervaringen van andere labels binnen SKO, hebben wij hier ook voor
gekozen. Deze nieuwe leveranciers bevallen goed. Om deze reden zijn we gestopt met de oude leveranciers;
onderzoeksbureau Direct Research en Ontwikkelsysteem Talent X.
GGD inspecties
Jaarlijks worden op al onze locaties GGD inspecties uitgevoerd. 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, de veiligheid en hygiëne. In 2021 hebben deze inspecties deels
digitaal en telefonisch plaatsgevonden i.v.m. de corona maatregelen en deels op de groepen. In alle gevallen
hebben wij een positieve beoordeling ontvangen en heeft de gemeente niet hoeven handhaven. In enkele
gevallen heeft de GGD ons wel op aandachtspunten gewezen. Dit betrof drie keer een overmachtssituatie te
wijten aan een gebrek aan personeel tijdens corona uitbraken. Twee keer hebben wij een tweedejaars BBL
medewerker ingezet als tweede beroepskracht op de groep. De regel was toen nog dat een BBL-er alleen als
derde beroepskracht ingezet mag worden (33% van de bezetting). In beide gevallen was dit mogelijk zonder een
wissel te maken met een medewerker van een andere locatie. Dit achtten wij niet wenselijk daar er dan op twee
locaties onnodig een voor de kinderen onbekend gezicht staat. Na deze GGD inspecties is de regel ook
aangepast naar 50%. Eén keer voldeden wij niet aan het vaste gezichten criterium voor baby’s op een
kinderdagverblijf. Alle vaste gezichten van deze groep waren die dag afwezig door ziekte en
zwangerschapsverlof. Wij hebben medewerkers van de buurgroep ingezet op deze groep die voor de kinderen
ook bekend zijn. Daarnaast zijn wij op een locatie gewezen op het niet goed hanteren van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid en het beleid omtrent basisgroepen op de BSO. Hiervoor hebben wij een herstelaanbod
ontvangen dat we opgevolgd hebben, waarna we alsnog een goede beoordeling ontvangen hebben. Het
veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben we aangepast en opnieuw besproken met de medewerkers en de
kinderen. Het beleid omtrent de opvang in basisgroepen op de BSO en het afwijken hiervan bij calamiteiten
hebben wij ook aangepast en geïmplementeerd binnen de gehele organisatie.
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4. Bezetting
Voor het meten van de bezetting kijken wij voor de doelgroepen kinderdagverblijf en BSO vooral naar de
maandag, dinsdag en donderdag. Op de woensdag en vrijdag zijn de groepen altijd lager bezet en hierop is ook
onze personeelsinzet aangepast.
De bezetting op de maandag, dinsdag en donderdag ligt voor het kinderdagverblijf rond de 89%, dit is een
stijging van 4%, na een daling van 10% 2020. We zijn dus nog niet terug op het niveau van 2019, maar er is wel
sprake van een stijgende lijn.
Op de BSO ligt de bezetting op de maandag, dinsdag en donderdag rond de 85%, dit is een daling van 5% ten
opzichte van 2020. De eerder samengevoegde locaties Sparrenbosschool en IKC de Paradijsvogel, hebben wij
weer gesplitst omdat de opvangaanvragen op de Sparrenbosschool weer toenamen. Hierdoor is de bezetting
op deze locaties wel laag. Deze halen het gemiddelde naar beneden. De bezetting op de Les Ecoles locatie in
Bloemendaal is ook laag. Deze zullen we extra promoten in 2022.
Op de peuteropvang maken we geen onderscheid in de dagen, daar deze niet van invloed zijn op de bezetting.
De bezetting op de peuteropvang ligt gemiddeld op 71%, een stijging van 9%, na een daling van 14% in 2020.
Peuteropvang wordt veelal als extra opvang afgenomen op dagen dat ouders niet werken. De onzekerheid van
sluitingsperiodes door de corona crisis maakte dat ouders deze opvang minder aanvroegen in 2020. Ondanks
dat we in 2021 ook nog te maken hadden met lockdowns zijn de aanmeldingen in het tweede half jaar wel
weer toegenomen.
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Hieronder ziet u per doelgroep in de grafieken de bezettingscijfers waarbij voor alle doelgroepen de
woensdag en vrijdag wel meegenomen is. Dit geeft dus een enigszins vertekend beeld.
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5. Medewerkers
Per 31 december 2021 zijn er 153 FTE’s, dit is vier FTE meer tov 31 december 2020. Er zijn 209 vaste
medewerkers in dienst en 20 medewerkers met een nul-urencontract. Er zijn zeven stagiaires in dienst met
een stage-overeenkomst, twee daarvan hebben ook een nul-urencontract. Deze aantallen liggen een klein
beetje hoger dan in 2020. De nul-uren contracten zijn vooral uitgebreid met ondersteunend personeel zoals
chauffeurs. Er is nog steeds sprake van een personeelstekort in de kinderopvang. Ook binnen Les Petits
konden we niet alles opvangen met onze vaste (inval)krachten. Door onze samenwerking met sport- en
spelaanbieder Ludios, vangen wij dit op. Via Ludios huren wij sportinstructeurs in 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. Ook dit jaar hebben de eerstejaars studenten Sportkunde van Inholland stage
gelopen op onze TSO’s, waarbij zij boventallig meedraaien en beweegactiviteiten met de kinderen doen.
Verdeling medewerkers in functie en leeftijd
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, groepshulpen,
technisch medewerkers, stagiaires en chauffeurs.
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Personeelsverloop
In 2021 zijn er 25 medewerkers vast in dienst gekomen en 23 medewerkers
zijn uit dienst gegaan. Er zijn vijf medewerkers met 0-uren contracten in
dienst gekomen en 0 uit dienst gegaan. Er zijn 11 Bol-stagiaires in dienst
gekomen en ook 11 uit dienst gegaan. Ook zijn er een aantal medewerkers
gewisseld van functie binnen de organisatie. Onze uitstroom ligt op ongeveer
11%, dit is gemiddeld voor de kinderopvang, en lager dan het landelijk
gemiddelde van 17%. Van de 41 medewerkers die in 2021 uit dienst zijn
gegaan, waren er vijf ook in 2021 in dienst gekomen. Dit betreft één vaste
medewerker en vier Bol-stagiaires.
Buitengewoon verlof
In 2021 zijn er 12 medewerkers met zwangerschapsverlof geweest. 22
medewerkers hebben ouderschapsverlof opgenomen.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim ligt in 2021 op 8,39%. Een stijging van ruim 1,5% ten
opzichte van 2020 (6,75 %). Ons verzuimcijfer ligt daarmee hoger dan het
landelijk gemiddelde verzuimcijfer voor de kinderopvang in 2021 van 6,95%.
In 2022 zijn er 43 medewerkers bij de bedrijfsarts gemeld omdat zij langdurig
ziek waren of nog zijn (langer dan vier weken). Dit zijn er 21 meer dan in 2021.
De stijging dit jaar heeft dan ook vooral te maken met het langdurend
verzuim en een verhoging in het kortdurend verzuim eind 2021 toen het
aantal corona gevallen in Nederland hard toenam. Dit was ook onder onze
medewerkers het geval. De toename van het langdurend verzuim is ook te
relateren aan corona. Er zijn meerdere medewerkers langdurig afwezig door
aanhoudende coronaklachten, een herbesmetting of long covid.
Om meer inzicht te krijgen in het verzuim hebben wij in 2021 een
verzuimmodule binnen ons personeelssysteem in gebruik genomen.
Leidinggevenden hebben hiermee meer inzicht in het verzuim en kunnen
makkelijker een dossier opbouwen. Zij zijn geschoold in het werken hiermee.
Ook hebben wij een bijlage aan ons verzuimprotocol toegevoegd omtrent
levens veranderende gebeurtenissen. In het leven kunnen naast ziekte, ook
andere gebeurtenissen plaatsvinden die ingrijpend zijn en tot (gedeeltelijk)
verzuim kunnen leiden. Bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een naaste, een
scheiding of een onvrijwillige verhuizing. Om dit goed te begeleiden zijn er
uitgangspunten beschreven voor het contact tussen de medewerker en
leidinggevende en voor het maken van afspraken over werkhervatting,
samenwerking en omgangsvormen in dergelijke situaties.
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Werving
We besteden veel tijd aan het werven van nieuwe collega’s. Dit doen
we via de kanalen waarvan wij uit ervaring weten dat dit de meeste
kandidaten oplevert. Dat is via de eigen website, social media, scholen
(NOVA college, CIOS en Inholland) en het netwerk van onze eigen
medewerkers en samenwerkingspartners. In 2021 hebben wij ook
vacatures op Indeed geplaatst, via deze weg krijgen wij echter amper
tot geen sollicitanten binnen.
In 2021 hebben wij het initiatief genomen om samen met een aantal
andere kinderopvang organisaties in de regio contact te leggen met
het werkgevers servicepunt Zuid Kennemerland. In overleg met hen is
naar werkzoekenden uit hun bestand een uitnodiging gestuurd om
deel te nemen aan een online informatie avond over werken in de
kinderopvang. Na deze avond hebben wij samen met het NOVAcollege
en vier collega organisaties een speeddate avond georganiseerd op het
NOVAcollege voor werkzoekenden die geïnteresseerd waren en voor
studenten. Hieruit zijn een aantal nieuwe medewerkers gestart.
Vanwege het succes herhalen wij deze actie nu periodiek.
Hiernaast blijven we met de basisscholen waarmee wij samenwerken
combi-functies creëren voor onderwijs assistent en medewerker TSO
en BSO, om huidige en nieuwe medewerkers aantrekkelijkere functies
te kunnen bieden.
Om extra ondersteuning op de groepen te bieden werven wij veel
medewerkers in opleiding en invalkrachten bij de diverse opleidingen
(NOVA college, Sportkunde). Ook hebben wij in 2021 meer
medewerkers in werk-leer-trajecten aangenomen.
Landelijke campagne Kinderopvang Dankzij Jou
We sluiten als Les Petits aan bij de landelijke campagne ‘Kinderopvang
Dankzij Jou’. Deze campagne promoot het werken in de kinderopvang
voor jongeren, maar richt zich ook op terugkeer of omscholing van
oudere medewerkers. Een ander doel van de campagne is het
behouden van de huidige medewerkers. Dit gebeurt door het
waardevolle werk in de kinderopvang meer zichtbaar te maken,
bijvoorbeeld via social media. Medewerkers geven interviews of maken
filmpjes om te laten zien waarom werken in de kinderopvang zo leuk
is.
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Binding
Misschien nog wel belangrijker dan het werven van nieuwe medewerkers is het binden van onze huidige
medewerkers. Het is goed om enige doorstroom en verloop te hebben, een te hoog verloop willen we echter
voorkomen omwille van de stabiliteit en goede medewerkers willen we uiteraard niet kwijt. Binding begint bij
de cultuur van de organisatie. We investeren veel in een cultuur waarbij medewerkers zich gezien en
gehoord voelen. Dit uit zich in betrokkenheid, korte lijnen waarin alles bespreekbaar gemaakt kan worden,
een informele sfeer en oog hebben voor de individuele talenten van onze medewerkers. Daarnaast bieden
wij goede arbeidsvoorwaarden en fijne extra’s in de vorm van activiteiten, vergoedingen of een bonus. Zo
kunnen medewerkers via Les Petits zeer voordelig sporten, bieden we diverse fietsregelingen waarmee je
voordelig een (elektrische) fiets aan kunt schaffen en bieden we een ruime reiskostenvergoeding. We bieden
veel ondersteuning. Praktisch, in de vorm van groepshulpen die ondersteunen in huishoudelijke taken. Maar
ook persoonlijke begeleiding in de vorm van scholing en ondersteuning door de pedagogen, een
meewerkende leidinggevende en pedagogisch coach.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Om de tevredenheid van onze medewerkers te vergroten, voeren wij iedere drie jaar een
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit. Eind 2021 is deze via de VerbeterMeter uitgevoerd. Hieruit
kwam naar voren dat onze medewerkers over het algemeen erg tevreden zijn. Als rapportcijfer scoren we
een 7,9 en op 14 van de 16 onderdelen scoren we hoger dan het landelijk gemiddelde. De andere 2
onderdelen zitten we op het gemiddelde. Medewerkers gaven aan dat Les Petits voornamelijk een fijne
organisatie is om voor te werken door de prettige werksfeer en de betrokkenheid van alle personen binnen
de organisatie. Verder viel het op dat zij positief waren over de werkzaamheden, de zelfstandigheid hierin en
de onderlinge samenwerking.
Het onderwerp ontwikkelingsmogelijkheden scoorde iets minder positief. Dit komt mede omdat een deel van
de geplande scholing niet doorgegaan is de afgelopen jaren door de corona maatregelen. In 2022 pakken we
de fysieke scholing weer op en gaan we werken met de KinderOpvangAcademie; een online platform waarin
onder andere digitale scholing plaatsvindt. De werkdruk en werkbelasting wordt soms hoog ervaren. Dit
komt met name door het personeelstekort. Als werkgever proberen we de werkbelasting zo goed mogelijk te
verdelen en waar mogelijk te verlagen. Sommige medewerkers geven aan onvoldoende persoonlijke
waardering te ontvangen. Wij hebben het budget voor de leidinggevenden om kleine persoonlijke attenties
te regelen voor de eigen teams, verhoogd en deze regeling meer gestroomlijnd. Veel medewerkers zien
graag een andere pasvorm en kleur qua bedrijfskleding. We zullen in 2022 ook een zwart dames shirt met
hogere hals en een zwart uniseks model aan de collectie toevoegen.
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KinderOpvangAcademie
In 2021 zijn wij bezig geweest met het vullen van het online platform de KinderOpvangAcademie. Hiermee
kunnen medewerkers met elkaar communiceren, online scholing volgen en ontzettend veel informatie vinden.
Daarnaast wordt de eigen ontwikkeling erin bijgehouden middels verslaglegging van functioneringsgesprekken
en coaching gesprekken. In 2022 zal dit geïmplementeerd worden.
Studenten en medewerkers in opleiding
Les Petits is zeer actief bij het NOVAcollege. We nemen deel aan verschillende overlegvormen en geven input
voor de diverse opleidingen waarmee je in de kinderopvang kunt werken. Onze directeur is eveneens voorzitter
van de adviesraad Zorg en Welzijn van het NOVAcollege. Het samenbrengen van praktijk en theorie vinden wij
heel belangrijk, evenals het investeren in onze toekomstige medewerkers. De inzet van onze medewerkers als
gastdocenten bij het NOVAcollege en Inholland hebben wij in 2021 uitgebreid. Hiervoor hebben wij diverse
modules ontwikkeld.
In 2020 hebben wij meegewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe opleiding tot onderwijsassistent én
pedagogisch medewerker. Hierbij is dubbel diplomeren mogelijk, zodat de student aan het eind van de
opleiding voor beide functies compleet gediplomeerd kan zijn. In 2021 zijn er studenten van deze opleiding
gestart bij Les Petits en de scholen waarmee wij samenwerken.
Les Petits biedt in zijn algemeenheid veel stageplekken en werk-leertrajecten aan. Naast bovenstaande
opleiding zijn er ook veel stagiaires die de reguliere opleiding tot pedagogisch medewerker volgen of de
opleiding Sport en Bewegen, hiermee kun je ook op de BSO werken. Alle eerstejaars studenten Sportkunde van
Inholland Haarlem lopen stage op onze TSO’s. Er werken ook veel medewerkers in werk-leer-trajecten bij ons.
Deze medewerkers werken en leren tegelijk, zij worden ingezet op basis van hun ontwikkeling.
Omdat deze medewerkers in opleiding goed begeleid moeten worden op de werkvloer heeft onze medewerker
personeel en praktijkopleider in 2020 een train de trainer gevolgd om medewerkers te trainen in
werkbegeleiding en examinering. Zij heeft vervolgens aan diverse werkbegeleiders en leidinggevenden in 2021
trainingen gegeven zodat zij dit op een goede manier op zich kunnen nemen. Daarnaast hebben wij een
medewerker aangetrokken die naast de leidinggevenden, ook de examens af kan nemen.
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6. 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. Deze hebben vanwege de coronamaatregelen
echter weinig plaatsgevonden in 2021. 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 2021 heeft de COC
instemming gegeven op een aantal beleidswijzigingen; het protocol omtrent contactmomenten
met de ouders tijdens en na de coronamaatregelen en de prijsstelling voor 2022. Ook hebben
zij meegedacht over de inhoud van thema avonden voor ouders en diverse communicatie,
bijvoorbeeld omtrent de coronamaatregelen.
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 2021 zijn de OR en de
Directie zes keer officieel bijeengekomen.
In 2021 heeft de OR een positief advies uitgebracht op het aansluiten van Les Petits bij
koepelorganisatie SKO. De OR heeft veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit besluit en
heeft hiervoor een onafhankelijk adviseur in de arm genomen. Daarnaast heeft de OR
meegedacht over en instemming gegeven op het verdelen van de niet groepsgebonden uren,
de corona maatregelen en de inzet van medewerkers tijdens de corona crisis. Zij hebben
gevraagd en ongevraagd advies gegeven m.b.t. het minimaliseren van de werkdruk en het
bevorderen van ergonomisch werken. In 2021 hebben er ook verkiezingen plaatsgevonden.
Het aantal aanmeldingen was gelijk aan het aantal zetels waardoor er geen letterlijke
verkiezingen plaats hoefden te vinden.
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7. Het Financiële resultaat 2020
Per 1 mei 2021 valt Les Petits onder de Samenwerkende Kinderopvang (SKO). We voeren echter nog steeds
een eigen financiële administratie en rapporteren maandelijks aan SKO.
Omzet
De omzet in 2021 is uitgekomen op € 10.145.607,- hetgeen €575.000,- meer is ten opzichte van het vorige
jaar. De omzet van januari t/m april is een stuk lager dan de omzet aan het einde van het jaar. Vooral na de
zomervakantie is er een flinke stijging geweest. Dit had uiteraard te maken met de sluiting van de BSO t/m
half april en de sluiting van het kinderdagverblijf en de peuteropvang tot begin februari. Ook is er nog een
sluiting geweest voor de BSO in de laatste 2 weken van december 2021. Les Petits heeft alle ouders
gecompenseerd voor de sluitingsperiodes tijdens de lockdowns. Het deel dat niet werd vergoed door de
belastingdienst, heeft Les Petits uitgekeerd, dit was ongeveer € 158.000,- voor de sluiting begin 2021 en er is
ruim €12.000,- gereserveerd voor de sluiting eind december 2021.
Vraag
Door de corona crisis liep de vraag naar peuteropvang en BSO in het eerste half jaar van 2021 terug. Ook is
door het thuiswerken in combinatie met de sluiting van de scholen een tendens te zien dat ouders, van met
name de oudere BSO kinderen, hun plek opzegden. Dit was vooral te zien op onze Les Ecoles locaties en de
bovenbouwgroepen. Er kwam echter wel een wachtlijst voor kinderen van 4 jaar. Om deze reden hebben
wij de opbouw van de leeftijden in de BSO groepen aangepast, zodat we kinderen eerder konden laten
doorstromen naar de middenbouwgroepen. Op deze manier kunnen we ook weer kinderen van 4 jaar
plaatsen. Dit maakt dat de bezetting op de BSO het tweede half jaar weer is gaan stijgen. De vraag naar
peuteropvang nam in het tweede half jaar ook weer toe. Op het kinderdagverblijf zijn er toen ook veel
nieuwe baby’s aangemeld. Veel kinderen die al bij ons geplaatst zijn, kregen in die periode een broertje of
zusje. Dit maakt dat de wachtlijst voor de baby’s zeer groot is geworden. Ons kinderdagverblijf Cruquiusweg
A dat we in 2020 geopend hebben, heeft in 2021 een verwachte groei doorlopen, op deze groepen zijn de
kindaantallen naar het maximale gegroeid.
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Kosten
De totale personeelskosten zijn heel licht gestegen ten opzichte van 2020. Naast de jaarlijkse periodieke
loonsverhoging voor een deel van de medewerkers van circa 2,4 % was er ook een indexatie van 0,5% per 1
januari 2021 en nogmaals van 0,5% per 1 juli 2021. In september 2021 hebben alle medewerkers een
eenmalige uitkering van 0,5% ontvangen over de 12 maanden ervoor. Dit hebben we netto kunnen uitkeren
aan de medewerkers d.m.v. de WKR-regeling. De personeelskosten als percentage van de omzet zijn een stuk
lager dan in 2020 en komen uit op 70,7 % t.o.v. 76,2 % in 2020. Dit komt mede doordat de omzet is gaan
stijgen in het tweede halfjaar van 2021.
De huisvestingskosten zijn ondanks indexatie van de huren nagenoeg gelijk aan 2020. Dit heeft vooral te
maken met een daling van de overige huisvestingskosten zoals onderhoud en klein inventaris. Voor 2022
werken we met een investeringsplanning (Capex) waarbij gekeken wordt naar de investeringen in de
toekomst. Hierdoor worden de directe huisvestingskosten lager, daar de lasten over meerdere jaren
verspreid worden.
De overige directe kosten (oa. voeding) zijn gedaald, met name door de sluitingsperiode van de BSO die in
2021 langer was dan in 2020.
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Uur prijs
De gemiddelde uur prijs die wij in 2021 hanteerden ligt iets
lager dan de uur prijs van andere kinderopvangorganisaties
die vergelijkbare kwaliteit en services bieden. Onze uur prijs
lag wel boven het fiscale maximum. Dit is ook heel
gebruikelijk.
Resultaat
Het resultaat van 2021 is positief afgesloten. De eerste
maanden van 2021 was het resultaat negatief. Door het
aantrekken van de bezetting op de groepen later in het jaar,
hebben we het jaar uiteindelijk alsnog met een klein positief
resultaat afgesloten. Het is fijn om weer een kleine buffer op
te kunnen bouwen, na het negatieve resultaat van 2020.
Investeringen
De totale netto-investering in 2021 is uitgekomen op
ongeveer € 200.000,-. Dit betrof de aanschaf van inventaris,
laptops, airco’s en ventilatieboxen op diverse locaties en een
kleine verbouwing op de Bloemendaalseweg. Daarnaast
hebben veel kinderdagverblijf groepen een upgrade
gekregen als het gaat om een nieuwe uitstraling en nieuw
meubilair.
Openstaande debiteuren
Het bedrag aan uitstaande debiteuren is € 62.000,- op 31
december 2021. Dit is het dubbele ten opzichte van 2020. Dit
heeft ermee te maken dat we de incassodatum naar voren
hebben geschoven per 2022. Eind december 2021 was de
maand januari 2022 al geïncasseerd en de storneringen
daarop worden opgeteld bij de openstaande debiteuren per
31 december 2021.
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Financiële vooruitblik 2022
De vraag naar kinderopvang is er door de coronacrisis anders uit komen te zien in
2021. Het was spannend of de bezetting stabiel zou blijven, mede omdat corona
nog niet verdwenen was. De vraag is eind 2021 voor zowel het kinderdagverblijf
als BSO groot, waarbij we merken dat er op beide doelgroepen met name in de
jongere leeftijdscategorieën veel vraag is. Dit maakt dat we hier in 2022 op
moeten anticiperen wat betreft de groepsindelingen.
Daarnaast blijft het arbeidsmarktprobleem in de kinderopvang een groot
aandachtspunt. Het personeelstekort is groot en het ziekteverzuim is verhoogd
door corona, griep en een verhoogde werkbelasting. We huren daarom meer
sportinstructeurs in van Ludios die hogere kosten met zich mee brengen. Voor
2022 blijft de doelstelling om de personeelskosten op 71% van de omzet te
houden.
Investeringen in 2022 richten zich op verbeteringen aan onze locaties en een
grootschalige verbouwing op de Regentesselaan.
In 2022 zullen we te maken krijgen met een onzekere ontwikkeling van de
economie, momenteel is er sprake van een hoge inflatie en energieprijzen, met
name door de oorlog in Oekraïne. Dit zal voor iedereen financiële consequenties
hebben.
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8. Vooruitblik 2022
Graag geven we u vast een voorproefje van de projecten die wij in 2022 zullen oppakken. We zullen een
aantal nieuwe projecten oppakken en er zijn een aantal projecten die we zullen voortzetten of uitbreiden.
Techniek en wetenschap
In 2022 willen we een mobiele techniekbus inzetten op onze BSO’s. Deze bus met materialen en activiteiten
laten we aan de hand van een schema langs alle BSO locaties rijden. Op deze manier vergroten we het
aanbod techniek activiteiten op de BSO nog meer. Ook organiseren we in 2022 samen met Smart Makers
Eduaction en de Hartekampgroep weer een Makathon voor zorg en welzijn, en leveren we weer een bijdrage
aan de PET (Promotie Event Techniek) dagen voor kinderen uit groep 7 en 8.
Vastleggen beleid oudercontacten
Omdat tijdens de corona periode is gebleken dat de kortere breng en haalmomenten een positieve invloed
hebben op het pedagogische klimaat op de groepen op het gebied van geborgenheid en structuur, willen we
een blijvende wijziging doorvoeren in ons beleid rondom oudercontacten. Voor een grote groep kinderen
zorgt een kort brengmoment voor snel tot spel komen. Ook kan door de korte breng en haalmomenten meer
rust op de groepen gewaarborgd worden. Er zijn minder (lang) volwassenen en onbekende gezichten op de
groep, waardoor er minder prikkels zijn voor de kinderen. De voorwaarden en pedagogische uitgangspunten
die wij in 2021 in overleg met de centrale oudercommissie op papier gezet hebben voor het vormgeven van
de oudercontacten in de toekomst, willen we in 2022 definitief maken en doorvoeren.
Uitdagend spel 0-4
In 2022 willen we uitdagend spel toevoegen aan ons buitenspeelbeleid voor de 0-4 doelgroepen. Bij een
aanbod met uitdagend spel krijgen kinderen de mogelijkheid en ruimte om kleine beheersbare risico’s aan te
gaan. Zij gaan aan de slag met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, waarbij een risico op een
(kleine) verwonding kan bestaan in de vorm van een schram of blauwe plek. Kinderen leren hierdoor risico’s
beter inschatten. Daarnaast geeft het meer zelfvertrouwen: kijk eens wat ik al kan! Kinderen ervaren
opwinding, spanning en trots en ontdekken hun grenzen. Ze ontwikkelen hun spieren en worden motorisch
vaardiger, ze worden socialer, ze leren hun angsten overwinnen en ze ontwikkelen doorzettingsvermogen.
Uiteraard moeten kinderen altijd beschermd worden tegen grote risico’s. Een goede voorbereiding en
begeleiding is daarom van belang. We zullen daarom eerst medewerkers trainen tot risicocoach. Daarna
zullen we een beschrijving maken van (de spelvormen van) uitdagend spel voor de doelgroep 0-4 die
vervolgens binnen de teams geïmplementeerd zal worden middels trainingen.
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Huisvesting
In 2022 zullen wij verder gaan met het opknappen van verschillende groepen en buitenruimtes
qua inrichting en materialen. Op onze locatie aan de Regentesselaan zullen grotere
verbouwingen plaatsvinden. Dit pand is toe aan groot onderhoud.
Inzet elektrische BSO bus
In 2022 willen wij de elektrische BSO bus, de nieuwe en verbeterde versie van de vroegere
Stint, op alle BSO locaties inzetten en geleidelijk aan ook in gebruik nemen voor uitjes voor
peuters. Voor het gebruik van de elektrische BSO bus is een verplichting vastgesteld dat alle
gebruikers zowel een theorie- als praktijkscholing moeten volgen en alle routes die zij afleggen
vooraf in kaart worden gebracht. Wij vinden het fijn dat we weer veilig gebruik kunnen maken
van dit elektrische vervoersmiddel. Het is op veel fronten een veiliger vervoersmiddel dan een
normale bus en in het kader van duurzaamheid past een elektrisch vervoersmiddel ook beter
bij ons toekomstbeeld. In 2021 heeft een aantal BSO medewerkers de verplichte rijtraining
gevolgd en zijn de routes die zij afleggen bij het ophalen uit school in kaart gebracht. Eind 2021
is de bus op een aantal locaties in gebruik genomen. In 2022 zullen we meer medewerkers
trainen, zowel op de BSO als op de doelgroep 0-4. De elektrische BSO bus kan dan ook ingezet
worden voor uitjes, bijvoorbeeld in vakanties. Uiteraard worden ook dan de af te leggen routes
vooraf in kaart gebracht. Ouders geven al dan niet toestemming om hun kind te vervoeren met
de bus.
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Inrichten van Pedagogiek In Beeld (PIB)
In 2022 starten we d.m.v. een pilot met het online
zelfevaluatie-instrument Pedagogische kwaliteit in
Beeld (PIB). Hiermee kun je per groep gegevens
invoeren en inzicht krijgen in de pedagogische
kwaliteit. De PIB-monitor hanteert dezelfde vier
basisdoelen als de GGD: Emotionele veiligheid,
Persoonlijke competentie, Sociale competentie en
Overdracht van normen en waarden. Daarnaast
wordt in PIB ook de kwaliteit van de leefomgeving
in kaart gebracht.
De pedagogisch coach vult samen met de
leidinggevende van de locatie tijdens een
observatie op de groep ter plekke de vragenlijst
online in. De verzamelde gegevens per groep
kunnen in rapportages per locatie en per
organisatie worden samengevat. Groepen kunnen
met elkaar worden vergeleken binnen een locatie,
binnen de organisatie en ook landelijk met andere
kinderopvang aanbieders die gebruik maken van
PIB. En het is mogelijk om een trend zichtbaar te
maken als de observaties worden herhaald.
Hiermee willen we nog meer inzicht krijgen in onze
pedagogische kwaliteit zodat we hier nog
adequater op kunnen sturen.
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VerbeterMeter
In navolging op de continue screening van de klanttevredenheid via de VerbeterMeter, willen we in 2022 ook
toewerken naar een continue screening van de medewerkerstevredenheid via de VerbeterMeter. In 2021 is
gestart met een 0-meting, alle medewerkers hebben hierbij een uitgebreide enquête ontvangen om hun
tevredenheid te meten. In 2022 zullen we samen met andere labels van SKO en de VerbeterMeter
vragenlijsten opstellen voor een continue screening. Medewerkers ontvangen dan een enquête na de
inwerkperiode, na een jaar in dienst en vervolgens jaarlijks. Als medewerkers Les Petits verlaten, ontvangen
zij een exit vragenlijst. Hiermee kunnen wij continu anticiperen op wat er leeft onder onze medewerkers,
waarbij het doel is medewerkers (nog) langer aan onze organisatie te binden.
KinderOpvangAcademie
In 2022 zullen wij voor onze medewerkers gaan werken met het online platform de KinderOpvangAcademie.
Wij noemen het ‘Les Petits Online’. Via Les Petits Online kunnen medewerkers straks met elkaar
communiceren via prikborden en worden zij geïnformeerd door middel van nieuwsitems. Ook komen al onze
belangrijke protocollen en beleidsstukken erin te staan en kunnen medewerkers ontzettend veel informatie
vinden in de mediatheek op het gebied van pedagogiek, arbo en vitaliteit, in de vorm van filmpjes en
artikelen. Online scholing zal ook via Les Petits Online plaats gaan vinden en voor nieuwe medewerkers komt
er een inwerkmodule. De functioneringsgesprekken, Video Interactie Training en coaching gesprekken
worden hierin geregistreerd. Hiermee wordt Les Petits Online de persoonlijke ontwikkelomgeving en bron
van informatie voor onze medewerkers.
Voor onze leidinggevenden zullen in 2021 opleidingen ingekocht worden. Een aantal zal de opleiding tot
pedagogisch coach volgen en een aantal zal een opleiding voor management in de kinderopvang volgen.
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Werving en binding medewerkers
Vanwege het aanhoudende personeelstekort zal 2022 ook weer in het teken staan van het werven van
nieuwe medewerkers en het binden van de huidige medewerkers. Wij zullen diverse wervingscampagnes
uitvoeren i.s.m. collega-organisaties, opleidingen en het werkgeversservicepunt. Ook zullen wij weer
gastdocenten en werkbegeleiders inzetten voor de diverse opleidingen op het NOVAcollega en Inholland,
mede om Les Petits bekend te maken onder de studenten. We werken mee aan campagne activiteiten van
Kinderopvang Werkt om het vak van pedagogisch medewerker positief onder de aandacht te brengen bij
studenten en herintreders. Om onze huidige medewerkers te binden zullen we onze arbeidsvoorwaarden
evalueren en uitbreiden waar mogelijk. We zullen kijken naar een nieuw vitaliteitsprogramma en manieren
om medewerkers extra te belonen. De resultaten uit het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek van 2021
zullen we analyseren. Aan de hand hiervan zullen we samen met de Ondernemingsraad verbeteracties
opstellen en uitvoeren om de tevredenheid te vergroten. Daarnaast zullen wij extra momenten inplannen
waarop medewerkers actief waardering ontvangen en zullen we de leidinggevenden trainen in het voeren
van werkplezier- en ontwikkelgesprekken.

Verzuim en inzetbaarheid
Om het verzuim te verlagen en de
inzetbaarheid van medewerkers te
vergroten zullen we een verzuimondersteuner inzetten. Zij zal het
verzuimbeleid evalueren en
leidinggevenden ondersteunen in het
voorkomen van en omgaan met
kortdurend verzuim. Om het
langdurend verzuim te verminderen
zullen we in samenwerking met de
Arbodienst concreter inzetten op reintegratiemogelijkheden.
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Tot slot
Mede door de aansluiting bij Samenwerkende KinderOpvang is 2021
een vruchtbaar jaar geweest waarin we de eerste stappen gezet
hebben tot een nog verdere professionalisering van onze organisatie.
In 2022 zal dit nog meer vorm gaan krijgen door het inzetten van de
VerbeterMeter, de KinderOpvangAcademie en Pedagogiek In Beeld. We
zullen verder gaan met het aanbieden van gezamenlijke webinars voor
ouders en voor medewerkers zullen wij het scholingsaanbod en de
arbeidsvoorwaarden uitbreiden.
Het borgen en verbeteren van onze (pedagogische) kwaliteit en
huisvesting is een continu proces dat we jaarlijks voortzetten. Door het
bundelen van onze krachten binnen SKO, kunnen we ook hier grotere
stappen in zetten. De grootste uitdaging ligt komend jaar in het
anticiperen op het personeelstekort. Dit heeft onze volledige aandacht
zodat we alle kinderen op de beste manier opvang kunnen blijven
bieden. Ook hierin zullen we samen met de andere labels van SKO
onze kennis en kunde delen en gezamenlijk optrekken.
Voor nu een fijne zomervakantie en bedankt voor het lezen van ons
jaarverslag.

Sandra Vlaar, directeur
Kinderopvang Les Petits
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