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KidsFoundation
KidsFoundation staat voor professionele, veilige én toegankelijke kinderopvang 
die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Met merken als Partou, Smallsteps, 
Zus en Zo, Koningskinderen, The KidsCompany, KITS, Kindercentrum.nl, BelleFleur, 
de Speelbrug, Nijntje Pluis en SKS Alles Kids zijn we een belangrijke speler in de 
kinderopvang. Onze organisatie heeft ruim 900 vestigingen waar wij in totaal ruim 
64.000 kinderen opvangen. Dit doen wij met ruim 9.000 medewerkers. Wij zijn de 
grootste kinderopvangorganisatie van Nederland.

Alle cijfers in dit verslag hebben betrekking op 2019 en op alle merken van KidsFoundation 

(incl. Partou), tenzij anders vermeld.

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation

825.000 kinderen
gingen in 2019 naar de

formele opvang1

737.520 kindplaatsen
waren geregistreerd  

eind 20192

102.000 medewerkers 
werkten eind 2019 in de 

kinderopvang3

64.150
(8%)

Gemiddeld aantal
kinderen bij

KidsFoundation
in 2019

8%

46.237
(6%)

Aantal kindplaatsen
KidsFoundation  

eind 2019

6%

9.035
(9%)

Medewerkers bij
KidsFoundation  

in 2019

9%

KidsFoundation



306 
kinderdagverblijven

125
locaties peuteropvang

515
locaties buitenschoolse opvang

3KidsFoundation



Van kinderopvang
naar kindontwikkeling

4 Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation

‘In de eerste levensfase
van elk kind vormen zich
de bouwstenen voor het

verdere leven’

Van de directie

Van de directie Van kinderopvang naar kindontwikkeling
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Professionele kindontwikkeling  
van belang voor elk kind
In de eerste levensfase van elk kind (0-13 jaar)  
vormen zich de bouwstenen voor het verdere leven. 
Die eerste jaren blijken niet alleen cruciaal voor 
de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling, maar ook voor het overbrengen van 
democratische waarden en het bevorderen van  
sociale inclusiviteit en creatieve expressiviteit.  
Eigenschappen die tegenwoordig zo nodig zijn  
in onze samenleving. 

De betrokken ruim negenduizend medewerkers  
van KidsFoundation dragen in belangrijke mate bij  
aan de inhoud en effectiviteit van kindontwikkeling. 
Hoe professioneler die vorming en ontwikkeling 
worden begeleid, hoe positiever de bijdrage van het 
individuele kind aan onze toekomstige maatschappij. 
Want goede vroege vorming biedt meer perspec-
tief op betere opleidingsmogelijkheden, gelijkere 
arbeidskansen en een actief sociaal burgerschap. 

Het is voor het eerst dat wij in deze vorm vertellen 
over onze visie en missie en over onze concrete 
activiteiten. Over de dieper liggende redenen 
waarom wij professionele kinderopvang zo van 
doorslaggevend belang vinden. 

Ouders kiezen bewust voor  
de beste kinderopvang
Tienduizenden kinderen, van baby tot tiener, helpen 
wij elke dag bij hun ontwikkeling tot een zelfstandig 
en sociaal mens. Sinds de fusie met Partou zijn we 
met meer dan 900 vestigingen in het hele land 
letterlijk in de samenleving aanwezig. We worden 
door ouders vertrouwd en gewaardeerd in die vele 

buurten en wijken. Ouders die heel bewust kiezen 
voor onze professionele opvang. De impact van wat 
onze medewerkers dagelijks doen is enorm. Niet 
alleen op dat ene individuele kind, maar ook op 
volgende generaties en onze komende samenleving. 

Professionalisering vraagt enige omvang 
Pedagogische kwaliteit, wetenschappelijke 
samenwerkingen, veiligheid en duurzaamheid zijn van 
steeds groter wordend belang bij die professionele 
kindontwikkeling. Daar is wel enige schaalgrootte 
voor nodig. En gelukkig hebben we die. Hierdoor 
kunnen wij ons efficiënter en beter organiseren. 
En we kunnen meer investeren in de kwaliteit van  
kindontwikkeling, in nieuwe opleidingsmethoden en 
modernere technologieën. 

Hoogste waardering is enige juiste graadmeter
De best gewaardeerde kinderopvang van Nederland 
worden, is ons concrete doel. We worden al 
bovengemiddeld goed gewaardeerd. Maar wij willen 
de hoogste waarderingen krijgen: van onze ouders, 
van onze medewerkers, maar vooral van de kinderen 
zelf natuurlijk. Daar werken we hard aan zoals de 
overzichten in dit maatschappelijk verslag laten zien. 

Samen met de ouders van de kinderen waar wij 
voor zorgen, doen wij iedere dag ons best om 
de kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot 
zelfbewuste sociale individuen. 

Jeanine Lemmens,
Directievoorzitter KidsFoundation

Kindontwikkeling was nog nooit van een zo cruciaal belang. We leven 
in onzekere en onvoorstelbare tijden, veel ouders hebben dat helaas het 
afgelopen jaar aan den lijve ondervonden. De Corona-crisis maakt voor 
ons allemaal de zaken helder die van écht en wezenlijk belang zijn. Kunnen 
doorwerken met alle beperkingen, veilige kinderopvang en een krachtige 
kindontwikkeling, horen daar zeker bij. In dit Maatschappelijk Verslag 2019 
van KidsFoundation laten wij zien hoe essentieel het is dat élk kind het 
recht heeft op een professionele ontwikkeling. Juist in deze voor velen 
ongewisse en veranderlijke tijden.

Van kinderopvang naar kindontwikkeling
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KidsFoundation staat midden in 
de maatschappij. Als aanbieder 
van groepsopvang voor kinderen 
van 0 tot 13 jaar vervullen we een 
belangrijke maatschappelijke op-
dracht. We staan aan de wieg van 
de ontwikkeling van tienduizenden 
kinderen en dragen bij aan een 
sociale, zelfbewuste en inclusieve 
nieuwe generatie. Ouders hebben 
de ruimte zich te blijven ontwik-
kelen via studie of werk terwijl hun 
kinderen op de opvang zijn. Zo  
creëren we waarde voor de kinde-
ren, hun ouders, onze medewerkers, 
de samenleving en de economie.

Over KidsFoundation

Ons werk

Over KidsFounda-
tion

Ons werk



Het opvangen en bijdragen in de ontwikkeling 
van kinderen is onze belangrijkste activiteit. We 
bieden groepsopvang voor kinderen van 0 tot 13 
jaar. Dit is dagopvang, peuteropvang, voorschoolse 
educatie of buitenschoolse opvang. Groepsopvang 
en sociaal leren - leren van en met elkaar - dragen bij 
aan de ontwikkeling van het kind. Vroegtijdig onder-
ling contact tussen kinderen helpt te ontdekken wat 
andere leefwijzen, omgangsvormen en handelings-
perspectieven kunnen zijn.

Niet iedere organisatie kan claimen het fundament 
te leggen van de ontwikkeling van zoveel mensen. 
Onze pedagogisch professionals stimuleren ieder 
jaar tienduizenden kinderen om zich vanaf het eerste 
levensjaar motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief 
te ontplooien. Zij stimuleren kinderen om zelf te 
doen, delen en denken. En leren hen sociaal te zijn 
en begrip te hebben voor de ander. Elk kind naar 
eigen kunnen. Zo zijn we voor veel gezinnen een 
partner in de opvoeding. Dat is onze basis en ons 
bestaansrecht.

We ontzorgen ouders met keuzepakketten met 
opvanguren voor dagopvang en buitenschoolse 
opvang, zodat zij naar hun werk of studie kunnen. We 
bieden diensten die per locatie kunnen verschillen, 
zoals warme maaltijden, zwemlessen, bijles, sport- en 
muzieklessen, kapper en vervoer van en naar scholen. 
Een locatie specifiek aanbod is gebaseerd op de 
lokale behoefte van ouders. 

We helpen gemeenten met het organiseren van 
hoogwaardige voorschoolse educatie (VE) voor 
kinderen die grotere kans lopen op leerachterstan-
den op het moment dat ze naar het primair onderwijs 
gaan. Het programma van de voorschool sluit aan bij 
programma’s en de werkwijzen van de basisschool. 

Wij staan letterlijk midden in de samenleving. 
Als grote kinderopvangorganisatie zijn we een 
vertrouwd gezicht in vele buurten en wijken, 
voor vele ouders en kinderen. Sinds de fusie met 
Partou staan maar liefst negenduizend betrokken 
pedagogisch professionals dagelijks klaar op onze 
meer dan negenhonderd vestigingen in het hele 
land. Omdat de impact van onze activiteiten groot is, 
willen we die zichtbaar maken.

Goed georganiseerd
KidsFoundation biedt dagopvang, peuteropvang 
(inclusief VE) en buitenschoolse opvang (voorschoolse, 
naschoolse opvang en vakantieopvang). We bieden 
een veilige omgeving voor kinderen, die voldoet aan 
wet- en regelgeving. Met ons pedagogisch beleid 
dragen we bij aan de ontwikkeling van kinderen en 
met onze activiteiten bieden we hen uitdaging en 
unieke belevingen. Onze organisatie is onderverdeeld 
in regio’s met een eigen resultaatverantwoordelijkheid 
en een aantal centrale stafafdelingen (o.a. HR, 
Kwaliteit en Wetenschap). Dankzij onze structuur en 
schaalgrootte zijn we in staat onze pedagogische 
professionals optimaal te ondersteunen en activiteiten 
efficiënt en effectief uit te voeren. Dat draagt bij aan de  
professionalisering die we continu nastreven •

7Over KidsFoundation

‘Kinderen stimuleren 
om zelf te doen, delen 

en denken’

Ons werk



8 Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation

Waardecreatiemodel 
KidsFoundation

Waardecreatie
Over KidsFoundation

Dienstverlening
Infrastructuur

46.237 kindplaatsen,
946 locaties

Intellectueel
Kennis en  
systemen

Afdeling Wetenschap en monitoring, samen-
werking met 5 universiteiten, in-house academy, 

sponsoring leerstoel kinderopvang

Menselijk
Medewerkers

9.035 Medewerkers
 277 BLL-stagiaires

Sociaal
Maatschappelijk 

netwerk

145 locaties met VE, honderden scholen, 
netwerk-en maatschappelijke partners

Natuurlijk
Ecologische  

stromen
Energie, water, afval

Financieel
Financiering en  
financiële assets

Investeringen in kwaliteit en dienstverlening

Ons kapitaal

Aanbieden van 
kinderopvang  

en bijdragen aan 
kindontwikkeling

KDV/BSO/IKC/VE

Ouders ontzorgen 
met additionele 
diensten. Maaltijden, 
zwemles, kapper, 
vervoer

Inkomsten uit  
pakketten voor 
opvanguren,  
bijdragen  
Gemeenten  
(VE)

Herinvestering  
in verbetering  

kwaliteit en 
uitmuntende  

uitvoering

De best gewaardeerde aanbieder van kinderopvang.
De voorkeursopvang voor kinderen, ouders, medewerkers en 

samenwerkingspartners

Hoogwaardiger Toegankelijker Waardevoller

Voortrekker in  
kennis en kunde

Mens  
als maat

Werkgeluk 
vergroten

Uitmuntende 
uitvoering

Gezonde  
groei

Ons werk

Waardecreatie



Als aanbieder van groepsopvang voor kinderen kent KidsFoundation 
twee kernactiviteiten. Allereerst kinderen opvangen en bijdragen aan hun 
ontwikkeling. Ten tweede de ouders ontzorgen, zodat ook zij zich kunnen 
blijven ontwikkelen. Hierdoor creëren we op verschillende terreinen waarde 
voor onze belanghebbenden, de samenleving en de economie.

KidsFoundation is de grootste kinderopvang-
organisatie van Nederland. Wij zijn trots op ons 
aandeel in de maatschappelijke opdracht en bijdrage 
die we hieraan leveren. Tegelijkertijd brengt dit ook 
een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

KidsFoundation wil kindontwikkeling kwalitatief 
hoogwaardiger, toegankelijker en waardevoller  
maken. Zo kunnen we onze maatschappelijke op-
dracht nog beter uitvoeren. Daarom investeren we 
in onze negenduizend medewerkers, onze infra-
structuur en in de ontwikkeling van de sector. En we 

9Over KidsFoundation

*  In 2015 heeft de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Dit zijn 17 

wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling met 169 onderliggende targets.

voeren een beleid dat gericht is op waardecreatie en 
continuïteit van de organisatie. 

In ons model voor waardecreatie maken we inzichte-
lijk hoe we waarde creëren. We zetten ons kapitaal 
in om ons werk zo goed mogelijk te doen. Dit leidt 
tot resultaten waarmee we impact maken. We maken 
onderscheid tussen: dienstverleningswaarde, intel-
lectuele waarde, menselijke waarde, sociale waarde, 
natuurlijke waarde en financiële waarde. En we 
dragen bij aan de realisatie van vier van de zeventien 
Sustainable Development Goals*. 

Dienstverlening

 • 46.150 kinderen
 • Klanttevredenheid, KDV: 8,0-8,2
 • Klanttevredenheid, BSO: 7,6
 • 87% GGD inspecties zonder tekortkomingen

Intellectueel
 • 13 wetenschappelijke onderzoeken
 • Continue kennisontwikkeling medewerkers
 • Kwalitatief hoogwaardige activiteiten

Menselijk  • Waardering medewerkers: 7,6
 • 82% vast dienstverband

Sociaal
 • 1.705 kinderen met VE
 • Doorgaande ontwikkellijnen
 • Tientallen partner projecten

Natuurlijk  • Stimuleren duurzaam gebruik door kinderen
 • Inzameling 150.000 kg luiers

Financieel  • Zie financieel jaarverslag

Resultaten Bijdrage SDG’sImpact

Kinderen
We staan aan de wieg van de ontwikkeling 
van tienduizenden kinderen en dragen bij 
aan een sociale, zelfbewuste en inclusieve 

nieuwe generatie.

Ouders
We ontzorgen ouders, zodat zij kunnen deel-
nemen aan het arbeidsproces of op andere 

wijze kunnen participeren in de maatschappij.

Medewerkers
Iedere medewerker krijgt de kans zich te 
ontwikkelen met kennis en ervaring. Met 

kennis door een uitgebreid intern opleidings-
programma en met ervaring door intensieve 

coaching op de werkvloer.

Samenleving & economie
Wij zijn een bekend gezicht in vele buurten 
en wijken en dragen bij aan de leefbaarheid. 
Kinderen kunnen zich ontwikkelen en ouders 

kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

Waardecreatie



10

‘Professionele en
toegankelijke kinderopvang

in Nederland creëert
sociale en zelfbewuste

kinderen en stelt ouders
in staat om te participeren

op de arbeidsmarkt en
bij te dragen aan de

maatschappij.’ 

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation

KidsFoundation wil de best gewaardeerde
kinderopvang zijn. Best gewaardeerd door kinderen, 
ouders en medewerkers. In dit verslag lees je terug 
hoe we ons hier elke dag voor inzetten. Maar we willen 
meer, we willen professionele kinderopvang die toe-
gankelijk is voor alle kinderen in Nederland.

De kinderopvang in Nederland is van hoge kwaliteit4. 
Dat is goed voor kinderen: zij hebben recht op 
de best denkbare ontwikkeling. En goed voor 
ouders, want goede kinderopvang biedt keuze-
vrijheid én de mogelijkheid om deel te nemen 
aan het arbeidsproces of om te studeren. In het 
huidige stelsel is kinderopvang echter alleen 
toegankelijk voor kinderen met werkende ouders 
of kinderen met een taalachterstand5. Dit heeft te 
maken met hoe de financiering van kinderopvang 
is geregeld. In onze visie op toekomstbestendi-
ge kinderopvang pleiten we voor professionele 
kinderopvang die betaalbaar en dus toegankelijk 
is voor alle kinderen. 

Toekomstbestendige kinderopvang is van groot 
belang voor ons als organisatie, voor onze 
medewerkers, voor kinderen en hun ouders en 
voor de maatschappij6. De professionele kinder-
opvang biedt een omgeving waarin de nieuwe 
generatie zich kan ontwikkelen tot tolerante, 
sociale en veerkrachtige kinderen met gelijkere 
kansen. Want goede vroege vorming biedt meer 

perspectief op betere opleidingsmogelijkheden, 
gelijkere arbeidskansen en een actief sociaal 
burgerschap7, 8,9.

Onze 
ambitie

Over KidsFoundation

Onze ambitie
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over de betaalbaarheid van kinderopvang of angst 
voor terugvorderingen van kinderopvangtoeslag 
mag nooit een drempel zijn om gebruik te maken 
van kinderopvang. Zo nodig moet kinderopvang 
onder een bepaalde inkomensgrens onder alle 
omstandigheden gratis zijn om kansengelijkheid 
van jonge kinderen te waarborgen. 

Voortdurende professionalisering
Het ontwikkelrecht voor elk kind vereist niet 
alleen toegankelijke en betaalbare kinderopvang. 
De kinderopvang moet met het aanbod daadwer-
kelijk bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. 
Kinderopvang moet voortdurend professionalise-
ren! Professionele en visiegedreven organisaties 
zullen meer en meer het voortouw nemen in het 
verhogen van de kwaliteit en het creëren van 
maatschappelijke waarde door de bijdrage die zij 
leveren aan de (sociale) ontwikkeling van kinderen. 

Voor verdere professionalisering van de sector 
pleiten wij voor de ontwikkeling van een sec-
torbrede kwaliteitsstandaard waarin facetten 

Toekomstbestendige, professionele kinderopvang 
is kinderopvang met een ontwikkelrecht voor elk 
kind en keuzevrijheid voor ouders.

Ontwikkelrecht voor elk kind
Elk kind heeft er recht op zichzelf optimaal te 
ontwikkelen. Daarom moet elk kind toegang 
hebben tot kwalitatief hoogwaardige kinder-
opvang die bijdraagt aan deze ontwikkeling. 
Met het oog op dat ontwikkelrecht moet 
kinderopvang toegankelijk zijn voor elk kind van 
0 tot 13 jaar, betaalbaar voor ouders en continu 
professionaliseren.
Het kinderopvangsysteem moet borgen
dat elk kind toegang heeft tot professionele 
kinderopvang en kan profiteren van de bijdrage 
die kinderopvang levert aan ontwikkeling. Ook als 
één of beide ouders niet werken of als kinderen 
geen VE-indicatie hebben.  

Betaalbare kinderopvang
Kinderopvang moet betaalbaar zijn om daadwer-
kelijk toegankelijk te zijn. Onzekerheid van ouders 

Onze ambitie
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terugkomen uit bestaande kwaliteitseisen uit 
wet- en regelgeving, maar ook met focus op een 
te ontwikkelen nationaal (ontwikkel)curriculum 
voor kinderopvang. Met een gestandaardiseerd 
ontwikkel-curriculum kan de sector een minimale 
(hoge) kwaliteitsstandaard garanderen. Ook zou 
er een richtlijn moeten komen om permanente 
educatie van de pedagogisch medewerker te 
borgen. Als grote kinderopvangorganisatie vinden 
wij het van belang om hier de komende jaren een 
belangrijke rol in te spelen.

Keuzevrijheid voor ouders
Toegankelijke kinderopvang betekent ook keuze-
vrijheid voor ouders. Keuzevrijheid doordat zij 
kunnen kiezen voor een kinderopvang die bij hen 
past, die betaalbaar is en waar zij op vertrouwen. 
Dit stelt hen in staat om te participeren op de 
arbeidsmarkt en te participeren als burger om zo 
bij te dragen aan de maatschappij, terwijl het kind 
zich op de kinderopvang in een professionele 
omgeving ontwikkelt. Keuzevrijheid voor ouders 
betekent dat de kinderopvang gegarandeerde 
kwaliteit biedt, toegankelijk is voor alle kinderen, 
betaalbaar is voor ouders en divers.

Ouders zouden zich in Nederland nooit moeten 
hoeven afvragen of de kinderopvang van hun 
keuze voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. 
De eerder genoemde sectorbrede kwaliteits-
standaard kan hier een rol in spelen. Als het 
kinder opvangstelstel toegankelijk is voor alle 
kinderen én betaalbaar, dan hebben ouders de 
vrijheid om te kiezen voor kinderopvang, ook 
wanneer zij niet werken of wanneer hun kind 
geen VE-indicatie heeft. Dit betekent ook dat het 
toeslagensysteem eenvoudiger en beter moet 
worden. 

Binnen de kinderopvang is veel innovatie, onder-
nemerschap, diversiteit en flexibiliteit aanwezig10. 
De huidige mix van verschillende organisaties 
zorgt voor differentiatie in de sector en geeft 
ouders keuzemogelijkheden. Het daagt de kinder-
opvangorganisaties uit om zich te blijven onder-
scheiden op kwaliteit en (innovatief) aanbod. Juist 
het ondernemerschap zorgt voor innovatiekracht 
en voorkomt dat kinderopvang een eenheids-
worst wordt. Kinderopvangorganisaties kunnen 
zich, binnen de kaders van wet- en regelgeving, 
onderscheiden. Bijvoorbeeld door het bieden van 
activiteiten of extra diensten.

Toekomstbestendige kinderopvang
In onze visie op toekomstbestendige 
kinderopvang staat de ontwikkeling van elk kind 
en de keuzevrijheid voor de ouder centraal. 
Met een ontwikkelrecht en keuzevrijheid krijgt 
toekomstbestendige kinderopvang vorm in 
essentiële facetten: voor het kind, voor de ouders, 
voor de samenleving. Maar natuurlijk ook voor 
de vele pedagogische professionals in deze 
steeds belangrijker wordende sector. Zij zijn de 
kracht en de motor van professionele, kwalitatief 
hoogwaardige kinderopvang en de sleutelfiguren 
in het bieden van kwaliteit om kinderen in hun 
ontwikkeling te stimuleren •

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation
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De wereld
om ons heen
Onze dienstverlening is essentieel voor de wereld 
waarin we werken en leven. Daarbij hebben we te 
maken met allerlei externe invloeden en belangheb-
benden. Ontwikkelingen in het overheidsbeleid, de 
koopkracht van onze gebruikers en de krapte op de 
arbeidsmarkt spelen allemaal een rol in ons bestaan. 
Ook werken we steeds intensiever samen met scholen 
en andere partners en hebben we meer aandacht voor 
verduurzaming en vitaliteit. Al deze ontwikkelingen 
vinden hun weerslag in onze strategie.

Onze strategie
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Demografische ontwikkelingen
Het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en 
met 11 jaar neemt ieder jaar licht af tot 1,3 miljoen in 
201911. Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de 
afgelopen 5 jaar zeer licht gedaald met gemiddeld 
0,3% per jaar in de periode 2016-202012. Tegelijker-
tijd is het gebruik van formele kinderopvang de 
laatste jaren flink toegenomen. Een groter aandeel 
van huishoudens met kinderen maakt actief gebruik 
van formele kinderopvang. Dit hangt samen met 
economische ontwikkelingen, overheidsbeleid en 
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

Economische ontwikkelingen
Economische groei is een sterke stimulans voor de 
kinderopvang. In een groeiende economie met s 
tijgende koopkracht en lage werkloosheid maken 
meer ouders meer dagen per week gebruik 
van dagopvang en buitenschoolse opvang. 
Kinderopvang bedient een aanzienlijk deel van 
de totale doelgroep: in 2018 ging 40% van alle 
kinderen tot 13 jaar naar formele opvang13. Maar 
liefst 3 op de 4 huishoudens met kinderen tot 4 jaar 
maakt gebruik van formele kinderopvang en 1 op 
de 3 huishoudens met kinderen van 4 tot 13 jaar14. 
Ook de arbeidsdeelname door vrouwen groeit. 
De arbeidsparticipatie van vrouwen in de leeftijd 
25-45 jaar ligt in 2019 op 81%15. Ook de arbeidsduur 
door vrouwen neemt langzaam toe en het aantal 
tweeverdieners onder paren met minderjarige 
kinderen ligt boven de 80%15. Deze tendens is 
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De wereld om ons heen
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Wet- en regelgeving in  
de kinderopvang

De kinderopvang is een sterk gereguleerde sector. Via wet- 
en regelgeving stelt de overheid minimale normen vast 
voor onder andere hygiëne, privacy en gebruik van foto’s 
en persoonsgegevens, gebouwen en omvang van ruimten, 
het binnen- en buitenmilieu (o.a. luchtkwaliteit), de beroeps-
kracht-kind ratio en kwalificaties van beroepskrachten (o.a. 
scholing en taalniveau).

De kinderopvang heeft in haar bedrijfsvoering te maken met 
de Wet Kinderopvang (2005), de Wet Innovatie en Kwaliteit 
Kinderopvang (2018), de Wet Harmonisatie peuterspeelzalen 
(2018), het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie (2010), de Wijzigingsbesluiten basisvoorwaarden VE 
(2017, 2019) en de Motie van Aartsen/Bos (2007). Daarnaast 
hebben ook het Bouwbesluit (2012), de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (2018), Hygiëne richtlijnen van het 
RIVM (2016) en richtlijnen binnen- en buitenmilieu (2016), de 
EED-richtlijn (2012) en de CAO Kinderopvang (2020) gevolgen 
voor de bedrijfsvoering. 

De overheid stelt jaarlijks de maximale uurtarieven voor de 
kinderopvangtoeslag vast. Dit is het maximale tarief waar-
over de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag wordt 
berekend. Hiermee heeft de overheid direct invloed op de 
betaalbaarheid van de kinderopvang.

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation

gunstig voor de kinderopvang.

We verwachten niet dat de economie blijft groeien. 
De gevolgen van de COVID-19 epidemie zijn nog niet 
te overzien, maar hebben zeer waarschijnlijk invloed 
op de vraag naar kinderopvang. Ramingen van de 
gevolgen voor de economie variëren flink en de pre-
cieze impact op de kinderopvang is nog niet helder. 

De kinderopvang is hierbij ook afhankelijk van over-
heidsingrijpen. De sector is gevoelig voor wijzigingen 
in het toeslagensysteem. Bezuinigingen op de kinder-
opvangtoeslag als antwoord op economische ontwik-
kelingen hebben zich eerder o.a. vertaald in een zeer 
sterke afname van de vraag naar kinderopvang. 

Politieke ontwikkelingen en overheidsbeleid
De wet- en regelgeving heeft grote invloed op de 
markt voor kinderopvang, zowel op de vraag- als 
aanbodzijde. De hoogte van de kinderopvangtoe-
slag heeft directe gevolgen voor het gebruik van 
kinderopvang door werkende ouders16. Wettelijke 
kwaliteitseisen aan de kinderopvang hebben naast 
positieve effecten op de kwaliteit ook gevolgen voor 
de bedrijfsvoering. In 2018 introduceerde de over-
heid met de wet IKK17 nieuwe wettelijke kwaliteits-
eisen. De hogere eisen vanuit de wet- en regel-
geving zorgen voor een hogere toetredingsdrempels 
tot de markt: geschikte locaties en medewerkers zijn 
schaars en vaak zijn hoge investeringen noodzakelijk 
om te kunnen toetreden18. 



Al deze wet- en regelgeving is ook de komende jaren 
van invloed op de markt voor kinderopvang. Het ver-
anderende kinderopvangbeleid van de overheid legt 
steeds meer nadruk op toegankelijkheid, professio-
naliteit en kwaliteit van de kinderopvang19. 
KidsFoundation anticipeert hierop door te streven in 
het verbeteren van de kwaliteit. 

We verwachten dat de toenemende eisen vanuit 
wet- en regelgeving leiden tot noodzakelijke schaal-
vergroting bij aanbieders. De hogere wettelijke eisen 
aan de vaardigheden van medewerkers zorgen in een 
krappe arbeidsmarkt voor blijvende druk op werving 
en behoud van talent. KidsFoundation ziet het als een 
belangrijke competentie om talent aan te trekken, op 
te leiden en te behouden. 

Het aanpakken van de complexiteit van het toesla-
genstelsel staat hoog op de agenda van de politiek 
en aanbieders van kinderopvang. Het systeem moet 
vereenvoudigen en verbeteren. Ook wordt gedacht 
over de ontwikkeling van alternatieven voor het hui-
dige toeslagensysteem20.

Het Ministerie van SZW verkent de toekomst van 
kindvoorzieningen in de breedte. Een eerste tussen-
rapportage laat verschillende mogelijke opties zien 
voor kindvoorzieningen, waarbij ook de relatie met 
het onderwijs wordt belicht21. Een ander thema is de 
informatievoorziening aan ouders bij de keuze van 

een kindcentrum. De overheid ziet graag dat ouders 
bij hun keuze meer kwalitatieve kenmerken betrek-
ken. Vanuit die wens is sinds 2018 in het Landelijk 
Register Kinderopvang een samenvatting van de 
resultaten van elke GGD-inspectie opgenomen22. Dit 
overzicht is per januari 2020 naar aanleiding van een 
onderzoek uit 2019 naar de informatiebehoeften van 
ouders23 sterk verbeterd. Uit dit onderzoek blijkt dat 
(toekomstige) ouders niet zozeer informatie missen, 
maar wel behoefte hebben aan een centraal informa-
tiepunt22.

Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
Het veranderende kinderopvangbeleid van de 
overheid weerspiegelt zich in het keuzeproces van 
ouders24. Eerder lag de nadruk op betaalbaarheid en 
bereikbaarheid, het accent verschuift nu naar pro-
fessionaliteit en kwaliteit. Ouders willen zich online 
kunnen oriënteren op basis van objectieve kwaliteits-
bronnen en -kenmerken23. Een onderwerp waaraan 
KidsFoundation graag een bijdrage levert. Wij zullen 
in onze communicatie meer aandacht besteden aan 
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‘Wet- en regelgeving 
van grote invloed op 

kinderopvang’
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kwaliteitskenmerken. De overheid komt aan deze 
behoefte tegemoet met het verbeterde overzicht 
van resultaten van GGD-inspecties op de site van het 
Landelijk Register Kinderopvang.

Er zijn grote verschuivingen waar te nemen in hoe 
ouders vandaag de dag werken ten opzichte van  
enkele jaren geleden. De behoefte aan flexibele 
opvang in een maatschappij waar de economische 
activiteit steeds meer richting 24/7 gaat is onmis-
kenbaar. Maar ook de enorme groei in het aantal 
ZZP-ers die van nature andere werkpatronen volgen, 
is van invloed op de vraagkant van de kinderopvang. 
Ook variëren gezinssamenstellingen meer dan ooit, 
hetgeen soms vraagt om echte maatwerkoplossin-
gen voor kinderopvang. 

We signaleren een toenemende aandacht voor 
sociaal-maatschappelijke thema’s in de kindont-
wikkeling. zoals diversiteit, inclusiviteit, vitaliteit 
en burgerschapsvorming. De kinderopvang speelt 
hierop in met aanbod en activiteiten en de begelei-
ding van kinderen in hun ontwikkeling. Daarnaast is 
er onverminderd aandacht voor gezonde voeding en 
voldoende beweging .

Er wordt tegenwoordig meer rekening gehouden 
met de ontwikkeling van het kind, met doorgaande 
leer- en ontwikkellijnen van baby naar peuter, kleuter 
en schoolkind. Dat leidt onder meer tot de vorming 

van steeds meer IKC’s (Integrale Kindcentra), waar 
kinderopvang, onderwijs en zorg binnen één centrum 
intensief samenwerken25. Ook zonder een formele 
IKC structuur worden doorgaande leerlijnen tussen 
kinderopvang en basisscholen steeds vaker omarmd. 
KidsFoundation werkt hiervoor samen met honderden 
scholen en dit breidt zich steeds verder uit.
In het kader van kansengelijkheid is veel aandacht 
voor voorschoolse educatie voor kinderen met een 
(dreigende) taalachterstand. Het aantal plekken voor 
voorschoolse educatie in de kinderopvang is de 
afgelopen jaren toegenomen. VE wordt relatief vaak 
aangeboden door grotere organisaties: voor hun is 
het makkelijker om voldoende kennis en middelen 
beschikbaar te stellen26. 

Er is sprake van schaalvergroting in de Nederlandse 
kinderopvang. Terwijl het aantal opvangplaatsen 
stijgt, is het aantal aanbieders tussen 2016 en 2019 
met 8,5 procent afgenomen27. Schaalgrootte biedt 
ruimte om te investeren in kennis, kunde en innova-
tie. Onderzoek naar de relatie tussen schaalgrootte 
en de score op kwaliteitsindicatoren laat zien dat 
schaalvergroting de kwaliteit ten goede komt.  
Kleinere aanbieders blijven achter in kwaliteit26, 28, 29. 

Ecologische ontwikkelingen
Duurzaamheid en aandacht voor onze ecologische 
footprint zijn niet meer weg te denken thema’s. Niet 
alleen voor ons als bedrijf, maar ook in ons aanbod 
en in onze activiteiten. Kinderen zijn zich al jong 
bewust van verantwoord gebruik van energie en het 
zorgvuldig en duurzaam omgaan met afval speelt 
een steeds grotere rol, KidsFoundation stimuleert dit. 

Technologische ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen gaan onverminderd 
snel. Klanten vinden het vanzelfsprekend dat zij op 
elk moment zaken zelf online kunnen regelen, dat 
ze continu informatie en foto’s krijgen en betrokken 
worden of invloed kunnen uitoefenen. Klantbedie-
ning op maat en op elk moment. Dit eist steeds meer 
van de wijze waarop we met klanten communiceren 
en klanten bedienen en van de systemen die we 
hiervoor gebruiken. Dit zelfde geldt voor (potentiële) 
medewerkers.

Dankzij technologische ontwikkelingen is er een 
steeds grotere hoeveelheid data beschikbaar. Slim 
analyseren en combineren van al die data leidt tot 
nieuwe inzichten en betere informatie om nieuwe 
producten en diensten te ontwikkelen en proces-
sen te optimaliseren. Robotisering van processen 
heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. De 
benodigde skills van werknemers veranderen heel 
snel en een leven lang ontwikkelen wordt steeds 
belangrijker. 

In de kindontwikkeling is steeds meer aandacht voor 
mediawijsheid en 20th century skills •

‘Aandacht voor diversiteit
en inclusiviteit’

‘Schaalvergroting 
komt kwaliteit

ten goede’

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation
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We zien het als onze missie de kinderopvang samen professioneler, 
toegankelijker en waardevoller te maken. Onze ambitie: KidsFoundation 
de best gewaardeerde aanbieder maken. Dé voorkeursopvang voor 
kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners.

Kindontwikkeling is essentieel voor welzijn en wel-
vaart6. We stimuleren kinderen zich te ontwikkelen 
tot een compleet mens en waardevol lid van de  
samenleving. Tegelijkertijd geven we ouders de ruim-
te zich te ontwikkelen in hun opleiding of werk. Onze 
ambitie voor de sector is om dit in de toekomst te 
kunnen doen voor alle kinderen en hun ouders.

We zien het als onze missie om de kinderopvang 
samen met onze medewerkers professioneler, toe-
gankelijker en waardevoller te maken. 

Professioneler door ouders de hoogst mogelijke 
kwaliteit in deskundigheid, veiligheid en betrokken-
heid te bieden voor hun kinderen. Door te investeren 
in interne en externe kennisontwikkeling. En door het 
vergroten van het werkgeluk van onze medewerkers.

Toegankelijker door gebruikers een aanbod te 
bieden dat is afgestemd op hun behoefte. Dit doen 
we door te differentiëren naar locatie, doelgroep 
en aanbod en de ouderervaring te optimaliseren. 
En door samen met onze branchegenoten te streven 
naar kinderopvang voor alle kinderen.

Waardevoller door nog meer waarde te creëren 
voor kinderen, ouders en onze medewerkers. En 
voor de maatschappij. Dit doen we in lijn met ons 
waardecreatiemodel en door bij te dragen aan de 
Sustainable Development Goals.

Onze strategie

Het professioneler, toegankelijke en waardevoller  
maken van onze kinderopvang doen we samen. 
Samen met onze collega’s, samen met de kinderen, 
ouders, scholen, overheden en samenwerkingspart-
ners. Door elkaar te stimuleren, van elkaar te leren, 
met elkaar te delen. Dit noemen we ‘Samen worden’. 

Best gewaardeerde aanbieder – in vijf pijlers
Het is onze ambitie om de best gewaardeerde aan-
bieder in de markt te worden. We willen voor zowel 
kinderen, ouders als medewerkers en scholen en  
andere partners de voorkeursopvang zijn. Dat  
betekent dat we de beste ervaring voor onze doel-
groepen en partners willen leveren.

Onze vijf pijlers stellen ons in staat slagvaardig te 
reageren op de ontwikkelingen om ons heen en 
de grootste waarde te creëren voor onze belang
hebbenden. 

Missie, visie,
strategie

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation

Missie, visie, strategie



21Onze strategie

Voortrekker in 
kennis en kunde

De mens als 
maat 

Vergroten van 
werkgeluk

Uitmuntende 
uitvoering

Gezonde 
groei
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Missie, visie, strategie



KidsFoundation heeft een voorbeeldrol in het verbeteren van de kwaliteit van de 
kinderopvang. Daarvoor investeren we in de ontwikkeling van kennis; onze kennis 
over kindontwikkeling en de kennis van onze medewerkers. Zo kunnen we nog 
meer bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Het jaarlijks toezicht van de GGD op alle vestigingen is een belangrijke maatstaf 
voor de geboden kwaliteit. KidsFoundation streeft naar een zo hoog mogelijk  
percentage inspecties zonder tekortkomingen en wil daarmee tot de top van de 
markt behoren. 

We werken intensief samen met kennisinstituten bij het opzetten van relevante 
onderzoeksprojecten. De opgedane kennis delen we met onze medewerkers en 
gebruiken we om ons aanbod te verbeteren. Ook investeren we in de verdere 
ontwikkeling van onze medewerkers via onze eigen academie.

1
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Voortrekker in 
kennis en kunde

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation
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In een omgeving waar de menselijke maat als maatstaf 
wordt gehanteerd, kunnen individuen en teams excel-
leren en écht het verschil maken. 

Ouders kiezen kinderopvang primair op basis van na-
bijheid, beschikbaarheid en prijs. Daarnaast spelen ook 
emotionele en subjectieve afwegingen een rol. 

KidsFoundation streeft naar het creëren van het meest 
passende aanbod bij de behoeften en wensen van de 
ouders. Zowel vanuit het belang van de ouders (vrijheid 
van keuze) als de samenleving (diversiteit en inclu-
siviteit). Uitgangspunt in ons pedagogisch beleid is 
het geloof in de eigen kracht van ieder kind. Spelen en 
leren gaan hand in hand. Ieder kind naar eigen kunnen.

Een voorbeeld is ons beleid in voorschoolse educatie 
(VE).

De gastvrijheid van onze medewerkers en de uitstra-
ling en herkenbaarheid van onze vestigingen in de wijk 
spelen een belangrijke rol. We hechten veel waarde aan 
onze interieur- en hospitality-formule die het ‘tweede 
thuis’-gevoel geven.

We willen passende opvang bieden voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Dit stelt eisen aan onze inrichting, 
de benadering van kinderen door pedagogisch 
medewerkers en aan ons activiteitenaanbod. Ook willen 
we beter inspelen op de behoefte aan flexibiliteit en  
additionele diensten. Denk hierbij aan ruimere 
openingstijden, warme maaltijden en op leeftijd 
afgestemde activiteiten. Daarnaast willen we 
objectieve kenmerken om kwaliteit te waarderen, zoals 
GGD-beoordelingen, duidelijker naar voren brengen.

Om het keuzeproces van ouders beter te ondersteunen 
investeert KidsFoundation in heldere informatievoor-
ziening, duidelijke proposities en marketingprogram-
ma’s. We stimuleren daarin de aandacht voor pedago-
gische kwaliteit. 

23Onze strategie

Mens als 
maat

Visie voorschoolse educatie

Alle peuters hebben recht op een goede 
start in hun ontwikkeling. Op onze VE-locaties 
pakken we de ontwikkelingsachterstand 
van kinderen aan, zodat ze later op de 
basisschool beter meekomen. Hiervoor 
investeren we in de kennis en kunde van 
onze pedagogisch medewerkers, in het 
toepassen van specifieke programma’s 
(zoals Uk & Pluk, Startblokken of Piramide) 
en in specifieke interne coaching door 
pedagogisch coaches VE en (externe) 
zorgcoördinatie.

KidsFoundation wil bijdragen aan het 
creëren van gelijke kansen. We streven 
naar VE-opvang in gemengde groepen 
en maken in ons aanbod zo min mogelijk 
onderscheid tussen peuters met en zonder 
een VE-indicatie. Ook spannen we ons in 
om de verbinding met het onderwijs voor 
kinderen met en zonder VE-indicatie te 
optimaliseren. We streven naar het bieden 
van voorschoolse educatie voor het ‘fair 
share’ van peuters met een indicatie binnen 
ons verzorgingsgebied. 
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In de kinderopvang zijn medewerkers cruciaal voor de kwaliteit van dienstverle-
ning. Als dienstverlener is het voor ons essentieel de juiste professionals te vinden 
en ze langdurig aan onze organisatie te binden. Om aan de strenge voorwaarden 
rond competenties en gedrag te voldoen is niet alleen deskundigheid nodig, 
maar ook betrokkenheid, gedrevenheid en een liefdevolle bejegening.

Door het werkgeluk te vergroten wil KidsFoundation 
zich als werkgever onderscheiden. Iedere mede-
werker krijgt de kans zich te ontwikkelen met kennis 
en ervaring. Met kennis door een uitgebreid intern 
opleidingsprogramma en met ervaring door onder 
meer intensieve coaching op de werkvloer. Daarmee 
vergroot de medewerker zijn waarde, zowel voor 
KidsFoundation, de kinderen en hun ouders, als voor 
zichzelf bij een eventuele vervolgcarrière. 
We werken continu aan het werkgeluk en de vitaliteit 
van onze medewerkers. Zij moeten ervaren dat zij 
ertoe doen, het naar hun zin hebben en een hoge 
mate van zelfstandigheid krijgen.

‘Medewerkers zijn 
cruciaal voor het 

creëren van waarde’

Vergroten
werkgeluk



We zijn een lerende organisatie en verbeteren ons-
zelf continu. Het samengaan van KidsFoundation en 
Partou volgens het principe ‘best of both worlds or 
even better’ leidt tot een hoogstaande organisatie. 

Door het samenvoegen van beide organisaties 
ontstaat er een centrum van pedagogische kennis 
en beschikken we over alle laatste inzichten op het 
gebied van kwaliteit. Zo kunnen we onze kinderop-
vang continu verbeteren. Nog meer kinderen kunnen 
profiteren van de pedagogische kennis die voort-
vloeit uit onze investering in wetenschap. Ook vindt 
er kruisbestuiving plaats door middel van gedeelde 
activiteitenprogramma’s en andere initiatieven van 
de combinatie.
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Door de fusie is er sprake van synergie in de 
uitvoering van de ondersteuning voor de locaties. 
Een centraal ingerichte backoffice ontzorgt de 
locaties in administratieve zin. En zij kunnen 
vertrouwen op diepgaande expertise van onze 
stafafdelingen. Zo kunnen de zich volledig richten op 
het bieden van hoogwaardige opvang en zorg. Ook 
zorgt het samengaan voor het effectiever benutten 
van bijvoorbeeld processen en systemen.

De verdere professionalisering van de organisatie 
stelt ons in staat om te investeren in kwaliteit, oplei-
dingen en systemen die leiden tot het bieden van de 
best gewaardeerde kinderopvang. Daarbij scheppen 
de doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie 
onze medewerkers de mogelijkheid om zich lang-
durig te binden aan KidsFoundation.

Uitmuntend uitvoeren
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Visie op kinderopvang 
en onderwijs

KidsFoundation wil de best 
gewaardeerde aanbieder van 
kinderopvang zijn. Daarom richten 
we ons op de behoeften in de 
samenleving. Dat betekent dat 
we zowel autonome dagopvang 
en buitenschoolse opvang willen 
bieden als kinderopvang in geïnte-
greerde kindcentra in samenwer-
king met onderwijsinstellingen en 
zorgaanbieders. 

We streven altijd naar de beste 
doorgaande ontwikkellijn voor 
kinderen en kruisbestuiving 
tussen kinderopvang en onder-
wijs. Intensief en ‘warm’ contact 
tussen partners gevestigd in de 
kindcentra, zoals kinderopvang 
en onderwijs, en ouders is daarbij 
noodzakelijk. In dit contact zijn 
wij de expert op het vlak van 
motorisch, sociaal-emotioneel en 
cognitief ontwikkelen vanaf het 
eerste levensjaar. Daarbij gaan we 
uit van onze kracht als ontwikkelaar 
en aanbieder van ‘speels leren’. 
Leren door activiteiten die leuk zijn 
om te doen én die bijdragen aan 
de ontwikkeling van kinderen.

27Onze strategie

KidsFoundation is continu op zoek naar kansen om 
de kwaliteit te verbeteren. Die kwaliteit vinden we 
ook bij andere aanbieders. Het afgelopen jaar heeft 
KidsFoundation een aantal overnames gedaan. De fusie 
met Partou in januari 2020 heeft sterk bijgedragen aan 
de verdere ontwikkeling van KidsFoundation. 

Om de kwaliteit van ons aanbod verder te verbeteren, 
streven we de komende jaren verdere organische 
groei na. Dat doen we vooral door meer ouders voor 
langere tijd aan onze organisatie te binden. Om dit te 
bereiken investeren we in onze naamsbekendheid op 
basis van de hoge waardering van onze dienstverlening. 
We ontwikkelen nieuwe proposities die bijdragen 
aan kindontwikkeling en die ons tegelijkertijd een 
onderscheidende marktpositie opleveren. Daarnaast 
optimaliseren we continu onze ‘footprint’ van locaties. 
Dat doen we aan de hand van ontwikkelingen in 
de samenleving (vraag en aanbod, demografische 
ontwikkelingen, behoud van voorzieningen in kleine 
kernen, meer IKC’s).

Voor groei is een goede relatie met gemeenten, scholen 
en schoolbesturen belangrijk. We investeren daarom ook 
veel in het behoud en de groei van ons netwerk •

Gezonde groei



Interne & externe
stakeholders
We zijn voortdurend in contact met onze omgeving. Van de kinderen 
die we opvangen en hun ouders tot de overheden die de sector reguleren. 
We zoeken de dialoog op en zijn ons bewust van onze impact. We staan stil 
bij de vragen, behoeften en opvattingen van onze belanghebbenden. Dat 
zien we als een onderdeel van de maatschappelijke taak die we vervullen. 
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Onze belanghebbenden
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Onze belangheb-
benden

Interne & externe stakeholders



Kinderen
Alles draait om het kind. De tienduizenden 
kinderen die we opvangen en stimuleren zich te 
ontwikkelen, staan centraal in de uitvoering van onze 
maatschappelijke opdracht. Dit zijn ook kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben binnen de 
voorschoolse educatie, die een sociaal-medische 
indicatie hebben of juist extra talenten tonen. 

Ouders of verzorgers
Ouders en/of verzorgers kiezen ervoor om hun 
kind naar één van onze vestigingen te brengen. 
Hun wensen en behoeften veranderen, door 
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen of 
andere manieren van werken. Veranderingen in de 
maatschappij hebben geleid tot een grote variëteit 
aan gezinssamenstellingen en verzorgingsvormen. 
Dat vraagt om diversiteit in het aanbod en dienst-
verlening die goed is afgestemd op verschillende 
wensen en behoeften van ouders en verzorgers. 
Goed contact met hen is dan ook belangrijk. 

Scholen 
Scholen zijn wettelijk verplicht om zorg te 
dragen voor de organisatie van buitenschoolse 
opvang. Daarmee zijn scholen een belangrijke 
belanghebbende voor KidsFoundation. Ongeveer de 
helft van alle kindcentra in Nederland is in of naast 
een school gevestigd 30, 31, 32, 33. KidsFoundation zoekt 
actief de samenwerking met scholen op en hecht 
veel belang aan een ‘warme’ overdracht tussen 
opvang en school. Ook is er steeds meer overleg 
over aansluiting tussen ontwikkel- en leerlijnen tussen 
scholen en KidsFoundation.  
Inmiddels kent KidsFoundation op honderden 
locaties verschillende vormen van samenwerking. 
Dat varieert van aanwezigheid op terreinen naast 
één of meer basisscholen tot locaties in basisscholen 
en locaties als onderdeel van ‘brede scholen’ of 
integrale kindcentra.

Medewerkers
KidsFoundation heeft ruim negenduizend medewer-
kers. Onze pedagogische professionals en stagiaires 
op de vestigingen zijn van doorslaggevend belang 
voor de kwaliteit van de dagelijkse dienstverlening. Zij 
voldoen aan hoge eisen met betrekking tot kennis en 
kunde. Dit vraagt om goede interactie en begeleiding 
in onboarding, opleiding en ontwikkeling van onze 
medewerkers. 
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Partners  
Maatschappelijke vorming is vanaf jonge leeftijd be-
langrijk voor de ontwikkeling. Om die reden werken 
we samen met een breed scala aan maatschappe-
lijke partners. Van Staatsbosbeheer tot de Stichting 
Lezen en van NOC*NCF tot het Rode Kruis, Unicef en 
Nederland Schoon. Samen spelen we in op tientallen 
maatschappelijke thema’s als de Kinderboekenweek, 
Week tegen Pesten, Week van het Geld, Nederland 
Schoon, etc.

Leveranciers
We hechten aan goede relaties met onze leveran-
ciers van gebruiksmiddelen, voedingsmiddelen, 
ICT-diensten, trainingen, cursussen en andere dien-
sten die invulling geven aan een optimale zorg voor 
de kinderen. We streven naar vaste leveranciers waar 
we een langere relatie mee aangaan. We hanteren in 
de regel de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. 
De inkoop vindt grotendeels gecentraliseerd plaats. 
Met onze belangrijkste partners zijn overeenkomsten 
gesloten waarin we voorwaarden stellen aan ge-
zondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften. Hierin 
is ook geborgd dat al onze bedden en boxen zijn 
gecertificeerd. Ook op het gebied van arbeidsom-
standigheden voor productie van artikelen worden 
voorwaarden gesteld. Zo wordt onze bedrijfskleding 
onder gecertificeerde omstandigheden in Europa 
geproduceerd.

Daarnaast kiest KidsFoundation bewust voor een 
binding met lokale leveranciers in de directe 
omgeving van de locaties. In verband hiermee 
nemen we een deel van onze inkopen en diensten af 
van lokale aanbieders zoals taxibedrijven, workshops, 
muziekscholen en sportclubs. 

Aandeelhouders  
KidsFoundation heeft twee aandeelhouders: 
het Canadese investeringsfonds Onex en het 
Nederlandse investeringsfonds Waterland. Het 
management onderhoudt constructief contact 
met de aandeelhouders. Het belang van de 
aandeelhouders is gericht op het toevoegen van 
waarde aan de onderneming. Daarbij brengen de 
twee aandeelhouders kapitaal, kennis en expertise 
mee en kan KidsFoundation blijven investeren in het 
continu verbeteren van de kwaliteit. 

Interne & externe stakeholders



Stakeholdermap:
primaire en secundaire belanghebbenden

Primaire stakeholders
betrokken bij economische 
transacties.

Secundaire stakeholders
niet direct betrokken bij  
economische transacties
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Overheden
De kinderopvang is een private sector met een ster-
ke regulering vanuit de Rijksoverheid. Met wet- en 
regelgeving borgt de overheid de kwaliteit van de 
kinderopvang om kinderen in een veilige omgeving 
de ruimte te geven zich te ontwikkelen. Primair 
wordt kinderopvang door de overheid gezien als 
een manier om de arbeidsparticipatie te stimuleren. 
Echter, er is ook steeds meer erkenning voor kinder-
opvang als ontwikkelinstrument. 

Er zijn verschillende ministeries actief op deelaspec-
ten van de kinderopvang. De aansturing en beleids-
voering is ondergebracht bij het Ministerie van SZW. 
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op 
de kwaliteit van toezicht en handhaving, waarbij 
het toezicht wordt uitgevoerd door de GGD’en en 
de handhaving door gemeenten. De GGD’en vallen 
onder het Ministerie van VWS. Het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie verricht de verplichte screening 
van medewerkers.

Daarnaast zijn gemeenten en wethouders gespreks-
partner voor bijvoorbeeld het organiseren van voor-
schoolse educatie 34 in zogenaamde LEA’s (Lokale 
Educatieve Agenda’s) en de benutting van maat-
schappelijk vastgoed. Ook het contact met zorg-
aanbieders voor kinderen met een sociaal-medische 
indicatie verloopt veelal via de gemeenten. 

Contact met overheden is belangrijk voor  
KidsFoundation om op gemeentelijk en landelijk  
niveau in samenspraak met belanghebbenden te  
werken aan de beste kinderopvang en -ontwikkeling.

Media
De media spelen een belangrijke rol in de 
beeldvorming van onze sector en organisatie 
in de samenleving. KidsFoundation vindt het 
belangrijk media te voorzien van de juiste 
achtergrondinformatie over onze organisatie. 
Als toonaangevende speler in de sector worden 
wij vaak gevraagd door landelijke en regionale 
media naar onze aanpak en visie op uiteenlopende 
onderwerpen. In lokale media verschijnen regelmatig 
berichten over onze activiteiten, van bezoekjes aan 
verzorgingshuizen tot de lokale kidsrun.
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Netwerkorganisaties
KidsFoundation onderhoudt actief contact 
met een breed palet aan organisaties. Van 
brancheorganisaties en belangengroepen tot 
vakbonden en het pensioenfonds. We volgen 
de opvattingen van en ontwikkelingen bij, deze 
organisaties. Voorbeelden zijn de Brancheorganisatie 
Kinderopvang, BOinK, BMK, het NJi, PO-raad, 
ZonMw, Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang, 
Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit 
Kinderopvang (voormalig BKK), LKK, Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn, bdKO, VTOI-NVTK en NVP. Met 
een aantal van hen, zoals de Brancheorganisatie 
Kinderopvang (BK), overleggen we regelmatig 
om de beeldvorming over de sector te volgen en 
hier positief aan bij te dragen. Ook hebben we 
een actieve rol in bijvoorbeeld het bestuur van 
Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam (BKA) 
en in werkgroepen van de Brancheorganisatie 
Kinderopvang.

Kennisinstituten 
Kennisontwikkeling is een van de speerpunten van 
KidsFoundation. Om die reden ondersteunen we 
de leerstoel Kinderopvang en het Expertisecentrum 
Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang ook financieel. 
Ook is er intensieve samenwerking met kennisinstitu-
ten. Er is geen enkele andere kinderopvangorganisa-
tie die zo actief is op het terrein van onderzoek. De 
wetenschappelijke afdeling van KidsFoundation zet 
in samenwerking met universiteiten en hogescholen 
verschillende onderzoeksprojecten op. Een deel 
daarvan wordt gefinancierd door ZonMw. 

Ook werken we samen met opleidingsinstituten, 
zoals ROC’s, voor opleiding van onze medewerkers 
en stagiaires • 



Materialiteitsmatrix

Aan de hand van de zogenaamde materialiteitsmatrix hebben we in beeld gebracht 
wat het belang is dat onze stakeholders hechten aan thema’s en welk belang wij 
hier als organisatie aan hechten. Uit deze analyse volgen de volgende belangrijkste 
materiële thema’s op basis waarvan we impact kunnen maken: vaardigheid bestuur 
en management, werving en behoud van medewerkers, oudertevredenheid, toe-
gankelijke kinderopvang, sociaal medewerkersbeleid, ethiek-compliance-integriteit, 
beweging (aanbod), beheersen risico’s en gezonde voeding. 
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We volgen alle ontwikkelingen die ons werkveld raken op de voet. Zo 
krijgen we een beeld van de thema’s die het meest relevant zijn voor onze 
organisatie. Belanghebbenden binnen en buiten KidsFoundation beoorde-
len ons op deze onderwerpen. In dialoog met ons maken ze ons bewust 
van de belangrijkste kernthema’s, de onderwerpen waar we het meest aan 
kunnen bijdragen en waarmee we kwaliteit en waarde creëren voor onze 
belanghebbenden. 
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Materialiteitsmatrix



Materiële thema’s 
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 Kwaliteitsontwikkeling
1  Kindervaring & veiligheid  
 (experience & safety) 
2  Beweging (aanbod) 
3 Innovatie
4  Gezonde voeding
5  Kindontwikkeling - participatie
6  (Klant) oudertevredenheid

  Maatschappelijke/
duurzaamheidsontwikkelingen

7 Inspraak belanghebbenden (extern)
8 Inspraak belanghebbenden (intern)
9  Publiek beleid (wet- en regelgeving) 
10   Toegankelijke kinderopvang  

(vs bereikbaarheid) 
11  Klimaat

 

 Talent- en kennisontwikkeling
12  Werving en behoud van medewerkers
13  Vaardigheid bestuur en management
14  Sociaal medewerkers beleid
15  Kennisontwikkeling (early education)

 Ethiekontwikkeling
16  Privacy  
 (kinderen/gegevens, beeldmateriaal) 
17  Ethiek, compliance en integriteit

 Economische prestaties
18  Belastingen en winstbestemming  
 (publiek vs privaat)
19  Beheersen risico’s (compliance)
20 Betaalbare kinderopvang
21  Continuïteit en stabiliteit
22 Strategische partnerships
23 Arbeidscapaciteit
24 Economische prestaties

Materialiteitsmatrix
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Resultaten
Onze impact
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Als maatschappelijke organisatie met een hoge mate 
van impact op haar omgeving wil KidsFoundation 
meer inzicht geven over haar inrichting en 
verrichtingen. Dit doen wij door transparant te 
zijn over alle aspecten van de organisatie, op 
de verschillende terreinen van ons model voor 
waardecreatie. Omdat we in dit verslag regelmatig 
doorkijken naar de situatie van na de fusie met Partou 
(2020), zijn de cijfers van Partou over 2019 in alle 
aantallen meegenomen.

Onze dienstverleningswaarde
Onze diensten en ons netwerk van ruim 900 locaties 
vormen onze dienstverleningswaarde. In onze 
dienstverlening staan onze kernactiviteiten centraal: 
Het opvangen en bijdragen in de ontwikkeling van 
kinderen én het ontzorgen van ouders.

2018 2019

Aantal locaties

347 KDV
377 BSO

431 KDV
515 BSO

2018 2019

Aantal kindplaatsen

45.300
46.237

Aantal kinderen

28.061 KDV

36.089 BSO

Het jaar 2019 was een belangrijk jaar voor KidsFoundation. Er zijn 
grote stappen gezet in de realisatie van de strategie. De fusie met 
Partou per januari 2020 is aangekondigd. Dit heeft geresulteerd in 
marktleiderschap binnen de sector. De huidige omvang biedt een goede 
basis om de eigen dienstverlening en de kinderopvang in het algemeen 
hoogwaardiger, toegankelijker en waardevoller te maken.

Locaties en kindplaatsen
In 2019 had KidsFoundation (incl. Partou) 431 locaties 
voor kinderdagopvang en 515 locaties voor buiten-
schoolse opvang. Van de locaties voor kinderdag-
opvang boden 125 locaties alleen peuteropvang. Ten 
opzichte van 2018 is het aantal locaties toegenomen 
met 222, waarvan ruim 70 locaties uit overnames. In 
2019 had KidsFoundation ruim 46.000 beschikbare 
kindplaatsen en hebben we gemiddeld ruim 64.000 
kinderen opgevangen en een bijdrage geleverd aan 
hun ontwikkeling.

Onze locaties bieden een fijne, veilige omgeving en 
zijn het visitekaartje in de directe leefomgeving van 
ouders en kinderen. De staat en inrichting van onze 
gebouwen worden continu getoetst aan geldende 
wet- en regelgeving. KidsFoundation werkt met een 
uitgebreid meerjarenonderhoudsplan voor de ge-
bouwen, terreinen en installaties. Komend jaar wordt 
dit ook uitgerold naar de overgenomen locaties.

Onze impact Resultaten
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Klantwaardering
“Worden doen we samen.” Daarmee wil  
KidsFoundation het verschil maken. We zien samen-
leven met anderen als een belangrijk onderdeel voor 
een succesvolle ontwikkeling. En hechten daarom veel 
waarde aan de sociale interactie binnen onze groe-
pen. Dat is dan ook het vertrekpunt voor ons aanbod.
Onze aanpak werkt. Ouders gaven de kinderdagver-
blijven van Smallsteps in 2018 een 8 en de bso’s een 
7,6. Voor Partou lagen de cijfers in 2019 op respectie-
velijk een 8,2 en een 7,6. In 2020 wordt het vragen en 
meten van feedback van ouders geharmoniseerd.

Kwaliteit
Naast sociale interactie hebben veiligheid, hygiëne, 
gezondheid en inzet van personeel natuurlijk onze 
aandacht. Hierop wordt niet alleen tijdens de externe 
inspecties van de GGD gemonitord, maar ook tijdens 
onze interne audits door onder meer onze kwaliteits-
managers. Onze ambitie is om onze interne monito-
ring het komende jaar door te ontwikkelen en nog 
meer aan te sluiten bij (inter)nationale standaarden.

Op kwaliteit scoren we op basis van de GGD 
inspecties boven het landelijke gemiddelde. Van 
al onze vestigingen is in 2019 bij 87 procent geen 
enkele tekortkoming door de gemeentelijke GGD 
geconstateerd, een stijging van 2 procent vergeleken 
met 2018. Daarmee doen we het aanzienlijk beter 
dan het gemiddelde in de branche25. In 2019 
constateerde de GGD landelijk bij 79 procent van alle 
dagverblijven geen tekortkomingen en bij 80 procent 
van de bso’s2. 

Klantwaardering

KDV: 8,0–8,2

BSO: 7,6

Klachten

95%  

naar tevredenheid 

afgehandeld2018 2019

GGD inspecties

Landelijk: 80% (2019)

85%
87%

zonder tekortkomingen

Klachten
KidsFoundation is van mening dat het open kunnen 
uiten en bespreken van klachten helpt bij het 
verbeteren van haar dienstverlening en actief bijdraagt 
aan de strategische pijlers professionalisering en 
klantwaarde. Wij hechten daarom waarde aan een 
transparant klachtenproces en een zorgvuldige 
opvolging van klachten. We hebben de monitoring 
op het klachtenproces daarom een centrale plek 
gegeven op ons servicekantoor.

In 2019 waren er circa 550 gemelde klachten. Dit is 
gemiddeld 0,6 gemelde klachten per locatie. Op 
het totaal aantal kinderen dat wij opvangen is dit 
zeer weinig. We veronderstellen daarom dat niet 
alle klachten worden gemeld. We blijven daarom 
aandacht besteden aan het melden van klachten door 
en het vragen van feedback aan de ouders.
De gemelde klachten hadden onder meer betrekking 
op de communicatie tussen medewerkers en ouders 
en de mogelijkheid van schuiven met opvangdagen. 
In minder dan 5 procent kon een klacht niet naar 
tevredenheid worden afgehandeld. 

Incidenten
KidsFoundation voert een streng veiligheids- en 
gezondheidsbeleid met wettelijke en bovenwettelijke 
protocollen. In 2019 vond er gemiddeld 1,1 incident 
plaats per vestiging, in totaal zijn dit circa 1.000 
incidenten. Een incident wordt geregistreerd als 
er een bezoek aan een huisarts, tandarts of de 
spoedeisende hulp wordt gebracht. Het aantal 
bezoeken aan de spoedeisende hulp ligt met een 
aantal van 61 (minder dan 1 op 1.000) in 2019 ruim 
onder de grens die op grond van de prevalentie per 
1.000 mag worden verwacht36. Het komende jaar 
besteden we aandacht aan diepgaandere analyses 
op incidenten, zodat we te voorkomen incidenten 
nog verder inperken.

‘Worden doen we 
samen’

Resultaten
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Op het gebied van data-veiligheid deden zich in 
2019 46 incidenten voor, waarvan 6 meldingsplichtig 
waren. Deze zijn gemeld bij de autoriteit persoons-
gegevens.

Intellectuele waarde
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom 
investeren we continu in het ontwikkelen van kennis en 
kunde van de sector en van onze medewerkers. Deze 
kennis en kunde draagt bij aan de kwaliteit die we 
bieden. Dit is onze intellectuele waarde.

Onderzoek en wetenschap
Het pedagogisch beleid wordt bij KidsFoundation 
continu doorontwikkeld. We vinden het belangrijk om 
de kennis en kunde van de ontwikkeling van kinderen 
te blijven uitbreiden. Daarvoor leveren we een  
bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.  
KidsFoundation ondersteunt de leerstoel Kinder-
opvang aan de Universiteit van Amsterdam  
(Prof. R. Fukkink) en het Expertisecentrum Peda
gogische Kwaliteit Kinderopvang. 

Onze eigen wetenschappelijke afdeling doet in 
samenwerking met kennisinstituten onderzoek naar 
specifieke onderwerpen. De onderzoeken worden 
deels uitgevoerd als project gefinancierd door  
ZonMw37; de organisatie voor Gezondheidsonder-
zoek en Zorginnovatie. In 2019 hebben wij meege-
werkt aan dertien verschillende wetenschappelijke 
onderzoeken, in 2018 waren dit er zeven. We werken 
samen met vijf verschillende universiteiten: de Univer-
siteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Radboud 
Universiteit. 

Samen met de Universiteit van Amsterdam zijn 
wij bijvoorbeeld een onderzoek gestart naar 
effecten van kinderopvang. Voor de studie wordt 
onderzoek gedaan binnen 25 verschillende 
kinderdagopvanggroepen. Met de Vrije Universiteit 
is een onderzoek gestart naar professionaliseren op 
spelbegeleiding door dialogen tussen kinderen en 
pedagogisch medewerkers tussen de kinderen en de 
pedagogische professionals. KidsFoundation is de 
enige Nederlandse kinderopvangorganisatie die zo 
actief is op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.
We nemen waar mogelijk deel aan kwaliteits-
onderzoek en monitoring vanuit de Rijksoverheid, 
brancheorganisaties of gemeenten. Concrete 
voorbeelden zijn: Landelijke Kwaliteitsmonitor 
Kinderopvang en onderzoek van Bureau Bartels. 
Ons beleid is om altijd mee te werken aan externe 
onderzoeken die worden geïnitieerd vanuit 
gemeenten of de Rijksoverheid.

Scholing 
Ook doen we aan scholing en inhoudelijke begelei-
ding van onze pedagogische professionals en be-
leidsmedewerkers. We hebben onze eigen Learning 
& development afdeling en een eigen aanbod van 
opleidingen dat continu wordt doorontwikkeld, onze 
in-house Academy. Sinds 2019 is onze baby-opleiding 
geaccrediteerd en kunnen we onze pedagogische 
professionals intern opleiden tot erkend baby-expert. 
Onze pedagogische coaches leveren hun bijdrage 
aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit 
van de werkzaamheden en professionele ontwikke-
ling van de pedagogische professionals. 

* www.volksgezondheidenzorg.info

2018 2019

Wetenschappelijk
onderzoek

7
13
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‘Samenwerking met 
5 universiteiten.’
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Kennisdeling
We delen onze kennis graag. KidsFoundation is in 
2019 een samenwerking aangegaan met Ouders van 
Nu. Zowel in print als online geeft Ouders van Nu 
onder de titel “Samen Groeien” inzicht in verschil-
lende aspecten van de kinderopvang. De merken en 
pedagogische professionals van KidsFoundation zijn 
inhoudelijk betrokken bij deze samenwerking. Ook 
publiceren we regelmatig blogs op social media. 

Inzichten uit de verschillende onderzoeken in sa-
menwerking met kennisinstituten worden via onze 
website en social media kanalen gedeeld. 

Kwalitatief hoogwaardige activiteiten
In 2019 is het activiteitenprogramma van 
KidsFoundation verder verbeterd. Activiteiten zijn 
een belangrijke vorm waarmee we zowel voor 
kinderdagverblijven als buitenschoolse opvang kin-
deren helpen in de ontwikkeling. We laten kinderen 
spelend leren en zich ontwikkelen door ze op allerlei 
manieren zelf te laten ervaren en beleven. 

Activiteiten zijn in de basis ingericht naar het type 
ontwikkeling; motorisch, cognitief, sociaal-emoti-
oneel. Daarnaast zijn activiteiten afgestemd op de 
leeftijd. Zo zijn programma’s voor kinderdagverblijven 
afgestemd op kindvolgsystemen en voorschoolse 
educatie. 

Voor bso’s zijn programma’s afgestemd op specifieke 
perioden van het jaar en maatschappelijke thema’s 
zoals het milieu, de natuur of kinderrechten. In 
vakantieperioden worden er aanvullende workshops 
en uitstapjes georganiseerd. 

De afgelopen jaren heeft KidsFoundation meer 
aandacht gegeven aan thema’s als vriendschap, 
gezonde voeding, beweging en mediawijsheid. 
Gezonde voeding onder meer door onze ‘Smaak 
Safari’ waarmee we steeds de veelzijdigheid van een 
andere groente belichten. Beweging door bijvoor-
beeld onze ‘beweegkanjer’; een speciaal parcours 
voor peuters om meer te bewegen en een test met 
Spring Lab, die een speciale beweegvloer heeft 
ontwikkeld waarop kinderen cognitief en motorisch 
worden uitgedaagd.
Mediawijsheid door voor locaties beleid op te stel-
len voor het omgaan met media en door speciale 
workshops voor kinderen en avonden voor ouders te 
organiseren.  
En ook onze speciale Vriendjesweken zijn voor de 
kinderen niet meer weg te denken. 

Er is niet alleen een uitgebreid programma aan inter-
ne activiteiten, maar er wordt ook gebruik gemaakt 
van professionele externe aanbieders en een keur 
aan maatschappelijke organisaties. 

We blijven ons activiteitenaanbod op basis van 
kennis en kunde continu verbeteren.

Menselijke waarde
Voor KidsFoundation zijn de medewerkers het 
meest kostbare kapitaal. Met elkaar bepalen 
wij de kwaliteit van onze kinderopvang. Onze 
ruim negenduizend medewerkers vormen onze 
menselijke waarde. 

Betrokken medewerkers
Onze betrokken pedagogische professionals zijn de 
spil van onze dienstverlening. Zij zijn cruciaal in het 
creëren van een veilige, vertrouwde en stimulerende 
omgeving voor kinderen. Door begeleiding van 
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het vrije spel en ontwikkelingsgerichte activiteiten 
dragen ze bij aan kindontwikkeling: van de eerste 
stapjes tot ze klaar zijn voor de basisschool en 
gedurende de hele basisschooltijd. 

De overgrote meerderheid van onze medewerkers 
is vrouw (95%) en werkt als pedagogisch professio-
nal (84%). Ook in de leidinggevende functies en het 
managementteam zijn vrouwen in de meerderheid. De 
gemiddelde leeftijd van alle medewerkers is 36 jaar 
en men is gemiddeld 7 jaar in dienst*. We streven naar 
een duurzame relatie met onze medewerkers; in 2019 
had 82 procent een vast dienstverband. De deeltijd-
factor ligt op 0,66 (sector 0,63)38. 

Lerende organisatie
Als lerende organisatie werken onze medewerkers 
constant aan het vergroten van het vakmanschap. 
Onze HBO-opgeleide pedagogische coaches 
bieden pedagogisch medewerkers vakinhoudelijke 
begeleiding om de kwaliteit te blijven verbeteren. 
Een aantal van hen is specifiek opgeleid om als 
pedagogische coach voorschoolse educatie ingezet 
te worden. Vanuit de wet IKK worden steeds 
hogere opleidingseisen aan medewerkers gesteld. 
Zo moeten pedagogische coaches minimaal een 

84% 
Van onze  

medewerkers 
is pedagogisch 

professional
2018 2019

Aantal medewerkers

6.847
9.035

- Gemiddelde leeftijd: 36 jaar
- Gemiddeld 7 jaar in dienst

- 82% vast dienstverband
- Deeltijdfactor: 0,66

* Gemiddelde branche 
respectievelijk 37,1 jaar 
en 7,5 jaar38
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hbo-opleiding hebben, waardoor het aandeel 
medewerkers met een hogere opleiding toeneemt. 
Inmiddels heeft binnen KidsFoundation 15 procent 
van alle medewerkers een hbo-opleiding of hoger. 

Blijven ontwikkelen
Ontwikkeling is belangrijk voor KidsFoundation, 
ontwikkeling van kinderen én van onze medewerkers. 

Wij geloven in de kracht van iedere medewerker. 
De omvang van onze organisatie biedt veel kansen 
voor huidige én nieuwe medewerkers. Een aanzienlijk 
deel van het huidige team van kwaliteitsmanagers en 
pedagogisch coaches is doorgegroeid vanuit een 
locatie en was eerder werkzaam als pedagogisch 
medewerker of locatiemanager. Ook is er een pro-
gramma voor pedagogisch medewerkers waarin zij 
opgeleid worden tot locatiemanager. 

KidsFoundation biedt op diverse manieren training 
en scholing aan. Doorlopend worden er nieuwe 
babyspecialisten opgeleid, trainingen en workshops 
gegeven en hebben alle medewerkers toegang 
tot ruim honderd e-learning modules via de eigen 
academy. Voor jong talent hebben we in 2019 plek 
geboden aan 277 stagiaires Beroeps Begeleidende 

Man/vrouw verhouding

2018

2019

96%

95%

4%

5%

Man Vrouw
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2018 2019

BBL stagiaires

128

277

Medewerkers- 
betrokkenheids- 

onderzoek

7,6

Leerweg (BBL), MBO-PW3 studenten die een  
programma van werken en studeren volgen. 
KidsFoundation start elk half jaar in samenwerking 
met ROC’s eigen BBL klassen om goede instroom te 
borgen. KidsFoundation is een erkend leerbedrijf. 

Vitaliteit
KidsFoundation investeert in het welzijn en de vitali-
teit van medewerkers, bijvoorbeeld door het aanbie-
den van een sportabonnement met korting, voordeel 
bij culturele activiteiten en een vitaliteitsprogramma. 
Ook biedt KidsFoundation ondersteuning in de vorm 
van thuishulp en adviesdiensten van Nibud (budget-
voorlichting) en PSION (psychische zorg). Verder 
kunnen medewerkers vier uur betaalde thuisstudie 
per jaar naar eigen inzicht invullen. 

Vinden van medewerkers
Het personeelsverloop in de sector laat een stijging 
zien, ook voor KidsFoundation. Gemiddeld bedroeg 
het verloop 14 procent. Ter vergelijking; recente 
cijfers voor het primair onderwijs liggen op 13,3 pro-
cent en voor de zorg zelfs op 15,8 procent39. Als wer-
vende organisatie moesten we in 2019 meer moeite 
doen om nieuwe medewerkers te vinden. Er zijn spe-
cifieke wervingssites opgezet en er is actief campag-
ne gevoerd. In 2019 vonden ruim 1500 medewerkers 
een baan bij KidsFoundation. De vacaturegraad in 
2019 bedroeg 65, dit is het aantal vacatures per 1000 
medewerkers. Voor de berekening van de vacature-
graad gaan UWV en CBS uit van nieuw ontstane en 
openstaande vacatures. De vacaturegraad van 65 ligt 
hiermee ruim boven het branchegemiddelde (48), 
onderwijs (14) en zorg39, 40.

Medewerkersbetrokkenheid
Als boeiende organisatie bouwt KidsFoundation 
continu aan de werkbeleving van haar medewerkers. 
De organisatie kreeg in 2018 gemiddeld een 7,6 als 
rapportcijfer (de benchmark is een 7,441). De meeste 
werknemers hebben een sterke binding met de eigen 

vestiging; de helft voelt zich sterk betrokken bij de 
opvanglocatie. Één op de 4 medewerkers beveelt 
KidsFoundation/Partou bij anderen aan als werkgever. 
Eind 2020 is het volgende medewerkersbetrokken-
heidsonderzoek gepland.

Aandachtspunt is de ervaren werkdruk, die onder 
meer het gevolg is van de schaarste op de arbeids-
markt. In de sector geeft 43 procent aan de werkdruk 
te hoog te vinden40. KidsFoundation is continu op 
zoek naar mogelijkheden om die werkdruk te verla-
gen door bijvoorbeeld ondersteuning met ICT of het 
wegnemen van schoonmaaktaken bij pedagogisch 
medewerkers.

Medezeggenschap
Als participerende organisatie kent KidsFoundation 
een ondernemingsraad. In verband met de integratie 
met Partou is er momenteel sprake van een Tijdelijke 
Ondernemingsraad (TOR). Die is gevormd in maart 
2020 en bestaat uit de ondernemingsraden van Par-
tou en Smallsteps (totaal 28 leden). Als de integratie 
is afgerond, zal voor de nieuwe organisatie een nieu-
we ondernemingsraad worden gevormd.

De TOR heeft in 2020 een positief advies gegeven 
voor het inrichten van de nieuwe organisatie en het 
verplaatsen van werkzaamheden van de servicekan-
toren uit Almere en Hengelo naar Vianen. Zo worden 
alle kantooractiviteiten op termijn ondergebracht op 
één locatie. Ook hebben TOR-leden deelgenomen 
aan diverse integratiewerkgroepen binnen de organi-
satie, waarbij de TOR zijn visie heeft gegeven en een 
klankbordfunctie had. 

Samen met de vakbonden heeft KidsFoundation 
een Sociaal Plan opgesteld om eventuele negatieve 
gevolgen van de integratie van KidsFoundation en 
Partou op te vangen. TOR-leden waren toehoorders 
bij de ontwikkeling van het Sociaal Plan. Ook zijn de 
vakbondsleden geraadpleegd over het Sociaal Plan; 

Opleidingsniveau 2019

MBO 85%

HBO 14%

WO 1%
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een grote meerderheid heeft ingestemd. Daarmee is 
het Sociaal Plan definitief geworden. Vanaf 1 oktober 
2020 wordt de overgang naar en harmonisatie van 
de nieuwe organisatie gestart, die uiterlijk december 
2022 afgerond moet zijn.

Verzuim
Het verzuim in 2019 was 5,49 procent (exclusief 
zwangerschap). Dit is in lijn met het branche-
gemiddelde van 5,4 procent in 201938. In het kader 
van de fusie met Partou heeft KidsFoundation in 2020 
een verzuimassessment door Falke & Verbaan uit 
laten voeren. Daarin is niet alleen gekeken naar het 
verzuim als percentage van de uren, maar ook naar de 
meldingsfrequentie en de verzuimduur. Op basis van 
inzichten uit dit onderzoek in de verzuimcultuur wil 
KidsFoundation de integratie van beide organisaties 
aangrijpen om tot een beter verzuimbeleid te komen.

CAO
Vrijwel alle medewerkers (>99 procent) vallen 
onder de CAO Kinderopvang die in 2020 opnieuw 
is afgesloten. Ook stagiaires vallen hieronder. 
Enkele tientallen medewerkers/managers vallen 
niet onder de CAO Kinderopvang. Een deel van het 
management (< 10) wordt buiten de CAO beloond.

Alle medewerkers en managers nemen deel aan het 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Sociale waarde
Onze sociale waarde creëren we door de interactie 
met onze omgeving. Als aanbieder van kinderopvang 
en kindontwikkeling zit bijdragen aan de maatschappij 
in ons DNA. En ook als grote werkgever creëren we 
waarde voor de samenleving.

Kindontwikkeling
Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen behoort 
tot onze kerntaak. Onze pedagogisch professionals 
begeleiden en stimuleren kinderen om zelf te doen, 
delen en denken. En leren hen sociaal te zijn en begrip 
te hebben voor de ander. Elk kind naar eigen kunnen. 
Elk kind heeft er recht op zichzelf optimaal te ontwik-
kelen op onze kinderopvang. Ook kinderen met een 
taalachterstand via ons VE-aanbod. Zo leveren wij een 
bijdrage aan het voorkomen van kansenongelijkheid.

Zeggenschap: kinderen en ouders
Zeggenschap is voor ouders formeel geregeld in 
de wet Kinderopvang via Oudercommissies. Maar 
als participerende organisatie ziet KidsFoundation 
zeggenschap in de breedste zin als een belangrijk 
onderdeel van haar taak. Daarom zoeken we bijvoor-
beeld naar manieren om kinderen zelf ook zeggen-
schap te bieden. De Raad van Kinderen bij Partou 
en het onderzoek onder kinderen op de bso van 
Smallsteps zijn daar voorbeelden van. Net zoals de 
KinderKracht-koffer, waarin 18 activiteiten en allerlei 
materialen zitten om met bso-kinderen aan de slag te 
gaan en achter hun wensen en ideeën te komen.

Samenwerking met onderwijs
Door intensief met scholen samen te werken, 
versterken we de aansluiting op het onderwijs. In 
2019 werkte KidsFoundation samen met 12 van de 
top 20 grootste schoolbesturen. Inmiddels kent 
KidsFoundation diverse geïntegreerde kindcentra 
met scholen en heeft het tientallen locaties in 
schoolgebouwen. Uit onderzoek naar de motieven 
van ouders om voor een integraal kindcentrum te 
kiezen (een verdergaande samenwerking tussen 
kinderopvang en onderwijs) komt naar voren 
dat vooral de gezamenlijke aanpak, praktische 
voordelen van één locatie en doorgaande leerlijnen 
aanspreken33. Ook de komende jaren zullen wij 
samenwerking met scholen blijven zoeken.

De energie die we steken in het verdiepen en 
verbeteren van de samenwerking met scholen en 
hun besturen vinden we ook van maatschappelijk 
belang. Intensievere samenwerking, het verbinden 
van leer- en ontwikkellijnen en persoonlijke 
samenwerking met het onderwijs dragen bij aan een 
optimale ontwikkeling van kinderen.

2018 2019

Verzuim

5,29% 5,49%

Verloop 14%

Vacaturegraad 
per 1.000  

medewerkers:

65
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Voorschoolse educatie
Onze focus op kindontwikkeling houdt ook in dat we 
extra aandacht hebben voor voorschoolse educa-
tie voor kinderen met risico op taalachterstand en 
zorgondersteuning voor kwetsbare kinderen. We 
verzorgden in 2019 op 145 locaties voor dag- en 
peuteropvang voorschoolse educatie, verspreid 
over bijna 40 gemeenten. Dit betreft 34 procent van 
onze dagverblijven, een stijging van 55 procent sinds 
2015. Ook het aantal geplaatste kinderen voor de 
voorschoolse educatie is gegroeid. In 2018 waren dit 
nog 1.246 kinderen en in 2019 al 1.704. De groei van 
2018 naar 2019 is met name het gevolg van over-
names. In 2019 heeft KidsFoundation 12 locaties met 
VE overgenomen.

Ook voor de komende jaren willen we een con-
structieve bijdrage leveren aan het verminderen van 
(het risico op) onderwijsachterstanden bij kinderen. 
Dat betekent dat KidsFoundation wil investeren in 
de noodzakelijke VEcertificering van pedagogisch 
medewerkers en onderzoekt hoe invulling gegeven 
kan worden aan de benodigde zorgcoördinatie. We 
streven naar een “fair share” van het VE-aanbod op 
basis van ons marktaandeel. 

(Voor)lezen
Op al onze locaties zijn wij dagelijks actief 
bezig met lezen. Op kinderdagopvanglocaties 
wordt voorgelezen, op de bso-groepen wordt 
lezen aangemoedigd. Daarnaast doen wij mee 
aan de Nationale Voorleesdagen van Stichting 
Lezen, dit is een jaarlijkse campagne die zich 
richt op het stimuleren van voorlezen aan jonge 
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Onze 

Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen is een gezamenlijk 
initiatief van Partou en de Missing Chap-
ter Foundation. Missing Chapter maakt 
zich hard voor kind-inclusie. Kinderen 
barsten van de creatieve ideeën. Er is dus 
niets logischer dan ze te laten meeden-
ken over wat goed is voor de kinderen 
op onze opvang. Ongeveer 30 jongens 
en meisjes van verschillende bso’s gaan 
voor een jaar aan de slag met een vraag 
waar wij hun hulp goed bij kunnen ge-
bruiken. Het vraagstuk waar de kinderen 
voor 2019-2020 over meedenken is: “Wat 
kan Partou doen zodat alle kinderen een 
gelukkige tijd op de opvang hebben?”

IKC Laterna Magica 

Laterna Magica op Amsterdam IJburg  
behoort tot de eerste integrale kindcentra.  
Al in 2005 bij de voorbereiding van nieuw-
bouw startten het schoolbestuur en Partou 
de eerste gesprekken over inhoudelijke 
samenwerking. Beide organisaties zagen 
kansen in een vergaande samenwerking en 
integratie tussen onderwijs en opvang. In 
een wijk zonder scheidslijnen, een school 
zonder scheidslijnen, in een gebouw zon-
der traditionele lokalen dat inclusief onder-
wijs mogelijk maakt. Laterna Magica startte 
in september 2007 op IJburg met het 
Natuurlijk Leren concept. Sindsdien werken 
we in heterogene units en bieden we inclu-
sief onderwijs: ieder kind krijgt onderwijs 
op maat. Kinderdagverblijf en naschoolse 
opvang maken integraal onderdeel uit van 
Laterna Magica.
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kinderdagopvanglocaties locaties krijgen hiervoor 
het Prentenboek van het Jaar toegestuurd. De 
pedagogisch medewerkers laten de kinderen 
kennismaken met dit prentenboek door het 
organiseren van verschillende activiteiten in het 
thema van het boek. Hierbij krijgen medewerkers 
tips voor tijdens en na het lezen, waarmee zowel de 
interactie tijdens het voorlezen als het napraten over 
het boek worden bevorderd. 

De Onderwijsinspectie doet al enige jaren steek-
proefsgewijs inspecties naar de kwaliteit van het 
VE-aanbod. In de periode 2016-2019 betrof dat in 
een tiental gevallen locaties van KidsFoundation. Die 
locaties werden gemiddeld als ‘voldoende’ beoor-
deeld. De inspecties geven inzicht in de onderdelen 
waarop we ons VE-aanbod willen verbeteren en 
ontwikkelen.

Maatschappelijk verantwoord activiteitenaanbod
Rondom onze kernactiviteit werken we samen met 
partners en lokale partijen om ook in andere vormen 
een maatschappelijke bijdrage te bieden. Voorbeel-
den hiervan zijn natuurprojecten met Staatsbos-

beheer, Nederland Schoon en het Instituut voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid. 
We doen als enige kinderopvangorganisatie met 
onze bso’s mee met het jaarlijkse UNICEF Kinderrech-
ten Filmfestival. Onze Raad van Kinderen is een geza-
menlijk initiatief met de Missing Chapter Foundation.

We zijn deelnemer van de Nationale Coalitie tegen 
Eenzaamheid. Met de Nationale Coalitie tegen 
Eenzaamheid slaan bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en overheidsinstellingen de handen ineen 
om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. 
Zo zijn diverse kinderdagverblijven en bso’s met 
behulp van ons draaiboek ‘Jong of oud, vrienden 
maken je leven leuker’ de strijd aangegaan tegen 
eenzaamheid onder ouderen. Op deze manier toveren 
we een glimlach op het gezicht van ouderen en leren 
we kinderen over respect, inlevingsvermogen en 
diversiteit. 

We werken samen met Stichting Lezen om kinderen 
een brede basis in de ontwikkeling te bieden en met 
NOC*NSF in het kader van sport en bewegen. En we 
doen mee met het programma ‘leren smeren’ van 
CareLyn om zonnebrand te voorkomen.

Lokale netwerk
We zijn een vertrouwd gezicht in vele buurten. Net 
als onderwijs of sportvoorzieningen dragen kinder-
opvangvoorzieningen bij aan de leefbaarheid van 
een buurt. 

We vervullen op verschillende manieren onze rol in 
het lokale maatschappelijke netwerk. Vanuit onze 
locaties worden regelmatig uitstapjes georganiseerd 
in de directe omgeving, bijvoorbeeld naar de kinder-
boerderij of de bibliotheek. Ook zijn er veel contacten 
met verzorgingshuizen waar de kinderen bijvoorbeeld 
kaartjes naar sturen. Gouden boekje

Afgelopen jaar hebben we een eigen Gouden 
Boekje gemaakt. Een groep bso-kinderen 
heeft samen met kinderboekenschrijver Mark 
Haayema het verhaal bedacht en met illustrator 
Loes Riphagen de illustraties gemaakt. Al onze 
locaties hebben dit boekje ontvangen om het 
(voor)lezen te stimuleren.

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation



Voor onze hygiëneproducten (zeep en toilet
roldispensers, papier) kiezen we voor producten die 
cradletocradle gecertificeerd en volledig recycle-
baar zijn. 

Op 27 procent van de locaties voor dagopvang 
worden luiers apart ingezameld, de overige loca-
ties kennen twee afvalstromen (papier/karton en 
restafval). Op jaarbasis kunnen we 150.000 kilo aan 
luiers inzamelen die worden verwerkt tot kunststof 
producten.

Al onze panden zijn gehuurd. Hierdoor hebben we 
geen volledige invloed op verduurzaming van ons 
vastgoed. Wel zijn we continu met onze verhuurders 
in gesprek over maatregelen op het gebied van 
energiebesparing en watermanagement.

Ook wat betreft ons wagenpark kijken we naar 
verduurzaming. De mate van CO2-uitstoot wordt 
leidend bij de keuze voor de voertuigen.

Financiële waarde
De inkomsten uit onze dienstverlening vormen onze 
financiële waarde. Een aanzienlijk deel van onze 
omzet investeren we weer in de kwaliteit van onze 
diensten en in de operationele kosten; de huur van 
onze locaties, het gebruik van onze systemen en het 
salaris en de ontwikkeling van de medewerkers. Ook 
voldoen we aan andere financiële verplichtingen, 
zoals belastingen. In 2019 heeft KidsFoundation, 
evenals in voorgaande jaren, geen winstuitkeringen 
aan de aandeelhouders gedaan. 

De financiële resultaten van KidsFoundation en  
Partou over 2019 zijn afzonderlijk gedeponeerd en  
in te zien bij de kamer van koophandel.

Ook werken we samen met een groot aantal ge-
meenten. Bijvoorbeeld om de voorschoolse educatie 
voor peuters optimaal in te vullen. 

Samenleving en economie
Door onze bijdrage aan kindontwikkeling, arbeids-
participatie en arbeidsplekken dragen we bij aan de 
samenleving en economie. Juist door onze omvang 
kunnen we een verschil maken. Als grote kinderopvan-
gorganisatie dragen we bij aan de ontwikkeling van 
tienduizenden kinderen tot een sociale, zelfbewuste 
en inclusieve nieuwe generatie. Met ons VE-aanbod 
dragen we bij aan het terugdringen van kansenon-
gelijkheid door taalachterstanden. En terwijl hun 
kinderen op onze opvang zijn, hebben tienduizenden 
ouders de mogelijkheid om te werken of studeren. 
Onze ruim negenduizend medewerkers maken 
dit mogelijk. We zijn de grootste werkgever in de 
Nederlandse kinderopvang en behoren tot de grote 
werkgevers van Nederland. 

Natuurlijke waarde
Onze natuurlijke waarde creëren we op verschillende 
manieren. We leren kinderen te letten op duurzaam 
gebruik van natuurlijke bronnen, bijvoorbeeld door 
het licht uit te doen en zo min mogelijk water te 
verspillen. 

Leren smeren

Op 77 locaties heeft 
KidsFoundation een pilot met 
het programma ‘leren smeren’ 
van CareLyn, waarmee kinderen 
gestructureerd wordt bijge-
bracht de huid tegen de zon te 
beschermen en zonnebrand-
creme te smeren.
Een deel van de kosten voor 
de zonnebrandcrème wordt 
gedoneerd aan KWF en het 
Rode Kruis voor onderzoek naar 
huidkanker.

150.000 kg 
ingezamelde luiers
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Sustainable Development Goals
In 2015 heeft de Verenigde Naties de Sustainable 
Development Goals (SDG) vastgesteld. Dit zijn 17 
wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwik-
keling met 169 onderliggende targets. Onze bijdrage 
aan de Sustainable Development Goals heeft vooral 
betrekking op een viertal doelen.

De kern van de activiteiten van KidsFoundation 
hebben direct invloed op doel 4.2: kwaliteit van 
onderwijs. Het doel is: “Er tegen 2030 voor zorgen 
dat alle meisjes en jongens in hun vroege kindertijd 
toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling, 
zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere 
school zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs.” 
KidsFoundation draagt met haar focus op kindont-
wikkeling, het VE-aanbod en met samenwerking met 
onderwijs in het kader van de doorgaande ontwikkel-
lijn van kinderen direct bij aan dit doel. 
KidsFoundation pleit bovendien voor een ontwik-
kelrecht voor alle kinderen, waarbij betaalbare en 
kwalitatief hoogwaardige kinderopvang toegankelijk 
is voor alle kinderen, ook wanneer één van beide 
ouders niet werkt of studeert.

Daarnaast komt het belang van de werknemers 
natuurlijk tot uitdrukking in de invloed op doel 8.5: 
waardig werk. Het doel is: “Tegen 2030 komen 
tot een volledige en productieve tewerkstelling en 
waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook 
voor jonge mensen en personen met een handicap, 
alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.” 
Als grote werkgever biedt KidsFoundation maat-
schappelijk relevant werk aan ruim negenduizend 
medewerkers. Het aandeel vrouwen in de kinder-
opvang is groot, de gemiddelde leeftijd laag.

De rol van kinderopvang en kindontwikkeling heeft 
ook invloed in de lokale omgeving. Met honderden 
vestigingen door het land heeft KidsFoundation 
invloed op doel 11a: duurzame steden en gemeen-
schappen. Het doel is: “Positieve economische, soci-
ale en ecologische verbanden ondersteunen tussen 
stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door 

de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te 
versterken.” Met onze ruim 900 vestigingen zijn wij 
een bekend gezicht in veel wijken en buurten. We 
hebben vestigingen in zowel grote steden als in 
kleine kernen, verspreid over het land. En we zitten 
zowel in wijken met relatief veel hoge inkomens als 
wijken met relatief veel lagere inkomens. 

KidsFoundation heeft invloed op de kennis over 
verantwoorde consumptie en productie. Vooral door 
de samenwerking met allerlei partners en in het 
activiteitenaanbod heeft KidsFoundation daarmee 
invloed op doel 12.5 en 12.8: verantwoorde pro-
ductie en consumptie. Doel 12.5 is: “Tegen 2030 
de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, 
vermindering, recycling en hergebruik.” En doel 12.8: 
“Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschik-
ken over relevantie informatie over en zich bewust 
zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die 
in harmonie zijn met de natuur.” KidsFoundation leert 
kinderen al vroeg in hun ontwikkeling om te letten op 
duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen, bijvoor-
beeld door het licht uit te doen en zo min mogelijk 
water te verspillen. •

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation



45Onze Impact



Bestuurs- en  
Managementstructuur

46

Governance

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation

Governance Bestuurs- en Managementstructuur



De governance heeft betrekking op de wijze van besturen, het toezicht 
op de bedrijfsprocessen en bevoegdheden. KidsFoundation kent 
verschillende functies en structuren die het toezicht regelen, zowel 
intern als extern. We volgen daarbij de Governancecode Kinderopvang 
2019. Onze aandeelhouders volgen de ESG-principes (Environmental, 
social and corporate governance) op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord investeren. In dit hoofdstuk schetsen wij de hoofdlijnen van 
onze governance.

47Governance

ONEX Corporation 

Orange Topco B.V.

KidsFoundation  
Holdings B.V.

Waterland Private Equity 
Investments B.V. *

70% 30%

* Toetreding 16 januari 2020

Aandeelhouders

KidsFoundation houdt zich aan de Governancecode 
Kinderopvang 2019. Deze governancecode voor de 
hele sector is door KidsFoundation opgesteld.

Het in Canada gevestigde Onex Corporation en het 
Nederlandse Waterland Private Equity Investments zijn 
via Orange Topco B.V. eigenaar van KidsFoundation 
Holdings B.V. en haar dochterondernemingen. 

De verdeling van de aandelen tussen Onex en Water-
land is ongeveer 70 procent-30 procent. Deze verde-
ling is niet statisch. Het stemrecht is gelijk verdeeld. 

Bestuurs- en Managementstructuur
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Statuten
De formele afspraken tussen aandeelhouders en 
Raad van Bestuur (RvB) van KidsFoundation zijn vast-
gelegd in de statuten en de aandeelhoudersover-
eenkomst, onder andere via de reserved matters. 
Deze bepalingen behandelen onderwerpen die niet 
zonder medeweten en toestemming van de aandeel-
houders of de Raad van Commissarissen aangepast 
kunnen worden. Dat zijn bijvoorbeeld veranderingen 
van de statuten, bedrijfsstructuur of begroting, het 
aangaan van aanzienlijke financiële verplichtingen, 
remuneratie of incentive-regelingen of veranderingen 
in de RvB. Ook zijn autorisatieschema’s opgesteld. In 
de praktijk bestaan er korte lijnen tussen de RvB en 
de aandeelhouders.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen, waarbij beide aan-
deelhouders een positieve stem moeten hebben. Dit 
laatste geldt niet bij de benoeming van de externe 
accountant, het vaststellen van de jaarrekening en 
het indienen van een verzoek tot surseance van beta-
ling of faillissement van een groepsmaatschappij. 

Doelstellingen
De belangrijkste doelstelling van de aandeelhouders 
voor de Raad van Bestuur is invulling geven aan de 
ambitie van de organisatie om de best gewaardeer-
de kinderopvangorganisatie worden. Jaarlijks wordt 
het budget voor het volgende jaar, inclusief investe-
ringsprojecten en financiële doelstellingen, door de 
Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen 
aangeboden ter goedkeuring. 

KidsFoundation wordt bestuurd door een Raad van 
Bestuur. Een Raad van Commissarissen (RvC) houdt 
toezicht op de Raad van Bestuur. Dit is een dualistisch 
bestuursmodel, internationaal aangeduid als two-tier-
board. De RvC staat het bestuur met raad terzijde. Bij 
de vervulling van hun taak richten de commissarissen 
zich naar het belang van de onderneming. Minimaal 
twee keer per jaar overlegt de ondernemingsraad 
met de Raad van bestuur en (een afvaardiging van) de 
Raad van Commissarissen over de gang van zaken, dit 
is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR). 

Bestuursstructuur

6 leden

Raad van 
Commissarissen 

3 leden

Raad van 
Bestuur

Aandeelhoudersvergadering

Management team

OR
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Raad van Commissarissen
De RvC vergadert tenminste een keer per kwartaal, 
of wanneer een commissaris of het bestuur dat nodig 
acht. De vergaderingen van de RvC worden geleid 
door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Van de 
vergadering van de RvC worden notulen opgemaakt. 
In de vergadering heeft iedere commissaris één 
stem. Alle besluiten van de RvC worden genomen 
met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Besluiten van de RvC kunnen ook buiten de 
vergadering worden genomen, mits het betreffende 
voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en de 
besluitvorming unaniem is. 

De RvB stelt ten minste één keer per jaar de Raad 
van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de 
hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene 
en financiële risico’s en het beheers en controlesys-
teem van de onderneming. Ook zorgt het bestuur 
dat de RvC altijd tijdig beschikt over gegevens die 
noodzakelijk zijn om de taak van de RvC te kunnen 
uitvoeren.

Benoeming en remuneratie
De commissarissen worden benoemd door de 
algemene vergadering van aandeelhouders. Een 

commissaris wordt benoemd voor onbepaalde 
tijd, tenzij in het besluit tot benoeming van de 
betrokken commissaris anders wordt bepaald. 
De algemene vergadering kan bijvoorbeeld 
bepalen dat de commissarissen periodiek moeten 
aftreden volgens een door de RvC vast te stellen 
rooster. Een commissaris kan worden geschorst en 
ontslagen door hetzelfde orgaan dat gaat over de 
benoemingen. De algemene vergadering bepaalt de 
remuneratie van de commissarissen.

Raad van Commissarissen – leden
De formele afspraken tussen aandeelhouders en De 
RvC bestaat uit de volgende leden:

- Nigel Wright (Onex) 
- Adrien Faure (Onex)
- Hans Scheepers (Waterland)
- Tomas Simons (Waterland)
- Maria van der Sluijs - Plantz (onafhankelijk)
- Heleen Terwijn (onafhankelijk)

Conform reglement levert Onex het ene kalenderjaar 
een voorzitter van de Raad van Commissarissen en 
doet Waterland dit het andere jaar.
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Raad van Bestuur
De De RvB is belast met het besturen van de ven-
nootschap. Bij de vervulling van die taak richten de 
leden zich naar het belang van de vennootschap en 
de onderneming.

De CEO is de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

De belangrijkste taken van de CEO zijn:
•  Creëren van randvoorwaarden voor het leveren van 

de best gewaardeerde kinderopvang.
•  Verbinding leggen tussen de externe 

belanghebbenden en omgeving en de interne 
organisatie.

•  Het vaststellen van organisatiedoelen en 
ondernemingsstrategieën, in overeenstemming met 
RvB-leden, de RvC en de aandeelhouders.  
Overleg met COO, CFO en Management Team.

•  Externe vertegenwoordiging naar belanghebbenden.
•  Vertaling van strategie naar taken en doelstellingen 

voor het Management Team.
•  Presentatie van en verantwoording over  

bedrijfsresultaten en doelen aan aandeelhouders, 
bestuursleden en andere belanghebbenden.

•  Accorderen en controleren budgetten, materiële 
contracten en overeenkomsten. 

Alle besluiten van de RvB worden genomen bij meer-
derheid van de uitgebrachte stemmen. 

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Benoeming en remuneratie
Bestuursleden worden benoemd door de algemene 
vergadering van aandeelhouders met inachtneming 
van de wettelijke adviesrol van de ondernemings-
raad (OR). Een bestuurder kan door de algemene 
vergadering worden geschorst en ontslagen. Ook de 
Raad van Commissarissen kan een directeur schorsen 
of ontslaan, maar een schorsing door de RvC kan 
door de algemene vergadering van aandeelhouders 
worden opgeheven.

De RvB kent een autonome besluitvorming. Op 
specifieke onderwerpen kan de RvB alleen besluiten 
met goedkeuring van de RvC of de aandeelhouders, 
deze onderwerpen zijn opgenomen in de reserved 
matters. 

De remuneration committee gaat over het 
functioneren en de beloning van de RvB en senior 
management. De beloning is marktconform en 
wordt - compliant aan de Wet Harrewijn - tenminste 
eenmaal per jaar met de OR besproken. De RvC 
keurt dit goed. Het basissalaris van de RvB is in 
2019 procentueel niet meer toegenomen dan 
het gemiddelde percentage salarisgroei van de 
medewerkers volgens de CAO.

De beloning van zowel het bestuur, het management 
als de medewerkers van KidsFoundation die buiten 
de CAO vallen, ligt in lijn met andere ondernemingen 

Jeanine Lemmens (CEO)

Robert Visser (COO)

Marcello Iacono (CFO)
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in Nederland, die qua omzet en aantal medewerkers 
vergelijkbaar zijn. Human Capital Group heeft hier-
voor in 2019 en 2020 de beloning gebenchmarkt met 
ondernemingen van vergelijkbare grootte.

Volgens de statuten van het remuneration committee 
wordt de CEO jaarlijks beoordeeld door de RvC. De 
CEO ontvangt hiervoor feedback van een delega-
tie van de RvC. Op een aantal grote onderwerpen 
vindt evaluatie plaats. Voor 2020 heeft de RvB onder 
andere de volgende doelstellingen meegekregen 
voor aandachtsgebieden die in lijn liggen met de 
strategische pijlers van de organisatie:

•  Voeg de twee organisaties Partou en KidsFoundation 
samen volgens het principe ‘best of both worlds 
or better’ met bijzondere aandacht voor cultuur-
behoud van beide organisaties.

•  Investeer wijs in alles wat nodig is om de veiligheid, 
gezondheid en pedagogische ‘opbrengst’ van de 
kinderen te maximaliseren. 

•  Zorg voor een effectieve uitvoering op ICT-ge-
bied zodat kinderopvanglocaties maximaal ontlast 
worden. 

•  Zorg voor vooruitgang op het gebied van onder an-
dere veilig databeheer, klantfeedback en algemeen 
risico management

Tegenstrijdige belangen en conflicten
De belangen van de RvB lopen grotendeels parallel 
met die van de RvC en aandeelhouders. In conflic-
terende situaties voorzien over het algemeen de 
statuten en de aandeelhouders overeenkomst in een 
oplossing.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadsla-
ging en besluitvorming als er sprake is van een direct 
of indirect persoonlijk belang, dat tegenstrijdig is 
met het belang van de onderneming. Dat geldt 
niet wanneer bij alle directeuren sprake is van een 
persoonlijk belang. In dat geval wordt het besluit 
genomen door de algemene vergadering van aan-
deelhouders.

Zowel de RvB, RvC als de aandeelhouders hebben 
belang bij een kwalitatief hoogstaande en goed 
renderende organisatie. 

Ondernemingsraad
Smallsteps en Partou hebben, in navolging van wet-
telijke regels, een Ondernemingsraad. De OR wordt 
samengesteld na verkiezingen, waarbij medewerkers 
zich verkiesbaar stellen. Een OR-lid wordt vrijgesteld 
van de eigen werkzaamheden voor de uren die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de OR-taken.
Op dit moment is er binnen de organisatie op het 
niveau van KidsFoundation Holdings B.V. sprake van 
een TOR. Dit is een Tijdelijke Ondernemingsraad, 
die in maart 2020 van start is gegaan. Hierin komen 
de ondernemingsraden van Partou (13 leden) en 
Smallsteps (17 leden) samen. De TOR-leden worden 
intensief opgeleid en kunnen gebruikmaken van ei-
gen externe experts (e.g. financieel, HR). Als de fusie 
is afgerond, wordt een Ondernemingsraad vanuit de 
nieuw ontstane organisatie worden gevormd. 

Taken
De OR heeft als taak het personeel te vertegenwoor-
digen bij de Raad van Bestuur en de belangen van 
het personeel en de organisatie te behartigen. Het 
gaat hierbij niet om individuele belangen, maar om 
belangen van het voltallige personeel of specifieke 
groepen personeel. Daarnaast heeft de OR ook de 
taak om bij de RvB bepaalde zaken te bevorderen, 
zoals het naleven van arbeidsvoorwaarden en de 
CAO, het naleven van Arbo-regels, het voeren van 
werkoverleg en de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen binnen de organisatie.

Naast taken heeft de OR ook een aantal rechten, 
namelijk:

Adviesrecht
De OR heeft het recht te adviseren over belangrijke 
onderwerpen of wijzigingen binnen de organisatie. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld een voorgenomen 
overname of verkoop, maar ook het beleggen van 

‘De OR heeft als taak het
personeel te vertegenwoordigen

bij de Raad van Bestuur en
de belangen van het personeel

te behartigen.’
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bevoegdheden. Voor deze onderwerpen is de RvB 
verplicht advies te vragen aan de OR, maar dit advies 
is niet bindend. In 2018 en 2019 hebben zowel de OR 
van Smallsteps als van Partou geen enkel negatief ad-
vies gegeven. Ditzelfde geldt voor de TOR in 2020.
In 2019 en 2020 heeft de (T)OR onder meer geadvi-
seerd over:
•  Diverse openingen, waaronder 3 IKC’s en een sport 

bso
•  Enkele sluitingen
•  Juridische fusies van verschillende labels
•  Fusie tussen KidsFoundation en Partou
•  Verkoop 3 locaties in verband met eisen van de 

Autoriteit Consument & Markt in het kader van de 
fusie tussen KidsFoundation en Partou

•  Huisvesting van de servicekantoren op één locatie
•  Sociaal Plan in het kader van de integratie van  

KidsFoundation en Partou

Instemmingsrecht
Op het gebied van sociaal beleid binnen de orga-
nisatie heeft de OR instemmingsrecht. Dit geldt bij-
voorbeeld wanneer een bepaalde regeling voor het 
personeel wordt ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft. 
OR en RvB moeten het dan samen eens worden. 

In 2019 en 2020 heeft de (T)OR onder meer inge-
stemd met:
•  Aanpassing regeling kinderopvang eigen  

personeel
•  Autoregeling ten behoeve van vervoer  

van kinderen
•  Beoordelingssystematiek locatiemanager
•  Invoering methodiek ten aanzien van plan  

van aanpak wettelijke RIE

Initiatiefrecht
De OR heeft het recht om zelf voorstellen in te 
dienen bij de directie, op basis van signalen vanuit 
de achterban of op eigen initiatief. Dit kan het geval 
zijn bij een breed scala aan onderwerpen die het 
hele personeel of een specifieke groep aangaan. Hier 
is in 2019 geen gebruik van gemaakt.

Oudercommissies 
KidsFoundation streeft naar een oudercommissie 
op elke locatie, waarin een aantal ouders met 
kinderen op de locatie zitting heeft. Het bestaan 
van de oudercommissie is vastgelegd in de Wet 
Kinderopvang. Het doel van de commissie is het 
behouden en verbeteren van de kwaliteit van de 
kinderopvang, in samenwerking met de organisatie. 
Bovendien kan de oudercommissie een rol spelen 
in de communicatie met de ouders, de organisatie 
en de GGD. De oudercommissie adviseert de 
opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd. 

Samenstelling en reglement
De afspraken tussen de oudercommissie en  
KidsFoundation zijn vastgelegd in een reglement. 
Een deel hiervan omvat organisatiebrede afspraken, 
een ander deel betreft de werkwijze van de ouder-
commissie, die door de oudercommissie kan worden 
aangepast.

Iedere ouder met een kind op de opvang, kan 
zich melden als lid van de oudercommissie van de 
betreffende locatie. De oudercommissie functioneert 
zelfstandig, er hoeft dus geen afgevaardigde van 
de opvanglocatie bij de vergaderingen aanwezig te 
zijn. Wel kan een afgevaardigde of andere ouder op 
uitnodiging van de commissie bij de vergaderingen 
aanschuiven. 

Op een enkele locatie is er geen oudercommissie, 
omdat er onvoldoende animo vanuit de ouders is. In 
dit geval blijft KidsFoundation de ouders periodiek 
oproepen om zich beschikbaar te stellen voor een 
oudercommissie.
Indien er geen oudercommissie is, vindt er voor 
onderwerpen waar een oudercommissie adviesrecht 
over heeft een alternatieve ouderraadpleging plaats. 
Bijvoorbeeld door een oproep in de nieuwsbrief 
voor een adviescommissie of door een selectie van 
ouders te benaderen voor advisering door middel 
van een korte enquête.

Medezeggenschaprecht
De Wet Kinderopvang bepaalt dat een 
oudercommissie het recht heeft om gevraagd 
en ongevraagd advies uit te brengen aan 
de kinderopvanglocatie, het zogenaamde 

52 Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation



53Governance

medezeggenschaprecht (adviesrecht). Dit recht 
geldt voor de volgende onderwerpen: de uitvoering 
van het kwaliteitsbeleid in het algemeen en het 
pedagogisch beleid in het bijzonder, het algemeen 
beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, 
voeding en opvoeding, de openingstijden van de 
locatie, prijswijzigingen, het voorschoolse educatie-
beleid en de klachtenregeling. 

Wanneer er sprake is van wijzigingen in het beleid 
of van nieuw beleid op het gebied van een van deze 
onderwerpen, is de kinderopvangorganisatie ver-
plicht om de oudercommissie schriftelijk om advies 
te vragen, op een moment dat dit advies nog van 
invloed kan zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke wijzigin-
gen. Vanaf het moment dat de oudercommissie over 
voldoende informatie beschikt, geldt dat deze vier 
weken de tijd heeft om advies uit te brengen. 

KidsFoundation is verplicht schriftelijk op het advies 
van de oudercommissie te reageren. Wanneer dit 
advies negatief is, kan het alleen gemotiveerd en 
beargumenteerd worden afgewezen. De directie of 
vestigingsmanager moet aantonen dat het opvolgen 
van het negatieve advies ten koste gaat van de 
kwaliteit of de kosten van de kinderopvang. 

Bij geschillen kan de onafhankelijke Geschillen-
commissie Kinderopvang worden ingeschakeld. In 
2019 zijn twee geschillen voorgelegd. In het ene 
geval is geschikt, het andere geval was ongegrond.

Managementstructuur  
De geïntegreerde organisatie van KidsFoundation 
en Partou bestaat uit verschillende stafafdelingen en 
acht regio’s die worden aangestuurd door de Raad 
van Bestuur.

8 regio’s
8 regio’s

Managementstructuur

Raad van Bestuur

Marketing,  
communicatie & sales

Finance,  
control & BI

Strategic development

ICT & proces-
automatisering

Facilitair & vastgoed

Labels & transitie

Business support
• Klantenservice

• Debiteurenbeheer

Kwaliteit,  
pedagogiek & innovatie

Monitoring & 
wetenschap

International

8 regio’s

HR  
• Compensation & Benefits
• Learning & Development

• Talent & acquisition
• HR services
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Risicomanagement
De dagelijkse omgang met een kwetsbare doelgroep en de aard van onze be-
drijfsvoering zorgen voor blootstelling aan strategische, operationele, finan-
ciële en compliance risico’s. Om met deze risico’s om te gaan is beleid vastge-
steld. Het managen van risico’s is integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Risicobeleid
Het nemen van risico’s is onderdeel van onderne-
men. Door een zorgvuldige afweging tussen de 
doelstellingen en onze risicobereidheid streven we 
naar een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. 

Directie en managementteam zijn verantwoorde-
lijk voor de risicoacceptatie en de systemen van 
risicobeheersing en interne controlemechanismen. 
Daarvoor brengen we de belangrijke risico’s in kaart 
en controleren we de naleving van wet- en regelge-
ving binnen onze organisatie. 

De systemen en mechanismen hebben tot doel de 
kans op fouten, verkeerde beslissingen en de invloed 
van onverwachte gebeurtenissen zoveel mogelijk te 
beperken. Dit is geborgd in de interne structuren van 
het lijnmanagement, planning en control. Periodiek 
vindt monitoring en auditing plaats van afwijkingen 
van de risiconormen om het beleid, systemen en 
mechanismen aan te scherpen.

Het management rapporteert ieder kwartaal over de 
risico’s en de monitoring aan de Raad van Bestuur. 
Risicobeheersing is ook onderdeel van het kwar-
taaloverleg met de Raad van Commissarissen. 

Governance

Risicoprofiel
De kinderopvangsector en onze organisatie hebben 
een aantal kenmerken die bepalend zijn voor ons 
risicoprofiel:
•  KidsFoundation kent door haar kernactiviteit 

‘kinderopvang en bijdragen in kindontwikkeling’ 
een kwetsbare doelgroep, verspreid over veel 
vestigingen. 

•  Onze onderneming is arbeids- en kapitaalintensief 
met hoge lasten in lonen en huisvestingskosten. Dit 
brengt financiële risico’s met zich mee.

•  De kinderopvangsector kent een hoge mate 
van regulering in wet- en regelgeving. Dit maakt 
de sector gevoelig voor overheidsingrijpen. De 
regelgeving kent ook compliance-risico; het 
blijven voldoen aan de kwaliteitseisen vergt dat wij 
voortdurend investeren in kennis en kunde.

Op basis van deze kenmerken en ontwikkelingen in 
onze omgeving heeft KidsFoundation zeven risicoge-
bieden gedefinieerd waarvoor beleid is opgesteld: 
veiligheid & gezondheid, ontwikkeling economie, 
ontwikkeling klantbehoeften, overheidsbeleid, 
maatschappelijke legitimatie, ontwikkeling capaciteit, 
financiële structuur. 

Deze risicogebieden zijn afgeleid van de strategische 
pijlers van de onderneming, de zes kapitalen uit ons 
waardecreatiemodel en GRI-standaarden (Global 
Reporting Initiative, internationaal erkende standaard 
voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag).

Risicoanalyse
De zeven risicogebieden zijn te verdelen in 
strategische, operationele, financiële en compliance 
risico’s. 

Strategische risico’s: ontwikkeling economie, maat-
schappelijke legitimatie, ontwikkeling klantbehoeften.

Maatschappelijk jaarverslag 2019 — KidsFoundation
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De vraag naar kinderopvang is gevoelig voor 
veranderingen in de economie en de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag. Veranderingen in de economie 
kunnen politieke gevolgen hebben voor de inzet van 
het instrument van vergoedingen voor kinderopvang 
aan werkende ouders. Bezuinigingen op de kinder-
opvangtoeslag en toename van werkloosheid leiden 
tot afname van de vraag naar kinderopvang. Fluctua-
ties in de vraag naar kinderopvang hebben vervol-
gens gevolgen voor de behoefte aan medewerkers.

Tegelijkertijd is de mogelijkheid als organisatie 
om snel op grotere of kleinere vraag te reageren 
beperkt; we hebben veel arbeidscontracten voor 
onbepaalde tijd om de beste medewerkers aan ons 
te binden en langlopende huurcontracten om het 
kinderopvangaanbod voor ouders te kunnen garan-
deren. 

Het hybride stelsel van de kinderopvang met 
publieke aanbieders en gedeeltelijke financiering 
en regulering door de overheid, is een terugke-
rend onderwerp van gesprek bij stakehouders. Het 
systeem biedt keuzevrijheid voor een aanbieder aan 
de ouders en stimuleert een brede toegankelijkheid 
met gedeeltelijke financiering door werkgevers en 
de overheid. Tegelijkertijd wordt de markt sterk ge-
reguleerd met wet- en regelgeving om de kwaliteit 
te waarborgen. Daarnaast is de maatschappelijke 
relevantie van kinderopvang en kindontwikkeling 
groot. Het opereren in een dergelijke hybride en 
maatschappelijk relevante markt vergt van ons dat 
wij voortdurend meedenken om het systeem voor 
ouders en kinderen verder te verbeteren en verant-
woording afleggen en transparantie bieden hoe 
KidsFoundation zich beweegt binnen het stelsel.

De behoeften en wensen van ouders zijn voort-
durend aan verandering onderhevig. Daarbij kan 
gedacht worden aan de vraag naar specifieke 
vormen van kinderopvang (van kinderopvang 
met aandacht voor voorschoolse educatie tot 
sport bso’s) of de behoefte aan een vorm van 
samenwerking met scholen (nabij een school, in een 
school of als onderdeel van een kindcentrum). Ook 
de wensen met betrekking tot openingstijden en 
extra dienstverlening als warme maaltijden, kappers 
of vervoer van en naar sportfaciliteiten veranderen 
met de tijd. 
Het in beeld hebben van redenen voor zowel 
vraagtoename als vraaguitval is van invloed op de 
bedrijfsvoering. Ook strategische partnerschappen 
met gemeenten en onderwijs spelen een rol in het 
kunnen sturen van de vraag.

Operationele risico’s: veiligheid en gezondheid, 
ontwikkeling capaciteit.

De opvang en ontwikkeling van kinderen brengt 
een grote verantwoordelijkheid met zich mee op 
het gebied van veiligheid en gezondheid. 
De impact van incidenten kan soms aanzienlijk zijn, 
zowel voor direct betrokkenen als voor de maatschap-
pij als geheel. Onze organisatie kent zowel eigen als 
wettelijk voorgeschreven protocollen om de risico’s 
te beheersen en te beperken. Daarnaast zijn we ook 
afhankelijk van risico’s die gerelateerd zijn aan partners 
waarmee we samenwerken, zoals verhuurders en be-
heerders van onze locaties, leveranciers van produc-
ten die we gebruiken of veiligheid van locaties die we 
bezoeken samen met de kinderen, zoals bijvoorbeeld 
een kinderboerderij. Binnen KidsFoundation is het 
melden van (bijna) incidenten door onze pedagogi-
sche professionals een stringente regel en het niet 
naleven kan personele consequenties hebben. 

Een ander veiligheidsrisico vormt het omgaan met 
persoonsgegevens van kinderen en ouders. De 
grote aantallen gegevens en verschillende systemen 
waarin die gegevens voorkomen, leiden tot risico’s 
op datalekken en ongeoorloofde dataverspreiding 
binnen de organisatie. De inrichting en het gebruik 
van systemen en de opslag van data is dan ook 
gebonden aan protocollen en ‘faalveilig’ ontwerp. 
KidsFoundation werkt met partner Northwave om 
de beveiliging van systemen en procedures rondom 
dataverwerking en privacy zo goed mogelijk in te 
richten. In de toekomst streeft KidsFoundation ernaar 
om op dit terrein ISO27001 gecertificeerd te zijn. 

De vraag naar kinderopvang is sterk afhankelijk 
van de werkgelegenheid. Dat heeft gevolgen voor 
zowel de vraag naar onze diensten als het aanbod 
van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Snelle 
toename of afname in die vraag en/of het aanbod 
brengt verschillende capaciteit risico’s met zich mee. 
Er zijn risico’s met betrekking tot de ruimtes die we 
huren dan wel af kunnen schalen om het aantal kind-
plaatsen naar boven of naar beneden bij te kunnen 
stellen. Er zijn risico’s met betrekking tot de beschik-
baarheid van benodigde medewerkers om aan de 
veranderende vraag te kunnen voldoen. Dat laatste 
kan leiden tot risico’s van toename van de werkdruk 
voor werknemers. Er zijn risico’s met betrekking tot 
het management; snelle groei of krimp kan leiden tot 
verlies van span of control en verlies aan kwaliteit in 
de uitoefening van processen. Tot slot kunnen toe-
name en afname in de vraag ook gevolgen hebben 
voor onze leveranciers.

Risicomanagement
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Financiële risico’s: financiële structuur

Het grote aantal kinderen en ouders brengt 
een breed palet aan debiteuren met zich mee, 
met bijkomende risico’s op het gebied van 
kredietwaardigheid, wanbetaling en weigering 
van betaling. Deze risico’s zijn van invloed op 
de vlottende activa en de balanspositie van de 
organisatie. In ons debiteurenbeleid houden 
wij rekening met onze doelgroep. In het geval 
van betaalachterstanden of -problemen kunnen 
wij de oorzaak niet wegnemen, maar kunnen 
we vaak helpen met een betalingsregeling. 
Betalingsproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben, 
waaronder ook problematieken met het ontvangen 
van kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze 
toeslag direct van de Belastingdienst, zonder 
tussenkomst van de kinderopvangorganisatie. Wij 
zien het als grote kinderopvangorganisatie als 
onze plicht om te pleiten voor een eenvoudiger 
toeslagensysteem, waardoor voor ouders de kans op 
het tijdig ontvangen van kinderopvangtoeslag groot 
is en het risico op terugvorderingen minimaal.

KidsFoundation heeft geen vastgoed in bezit 
en huurt alle vestigingen. Dit brengt risico’s 
met zich mee met betrekking tot de looptijd en 
voorwaarden van de huurcontracten. De huur van 
ruimten in scholen brengt het risico met zich mee 
dat huurbescherming in die constructies ontbreekt42. 
Als de ruimte nodig is voor leerlingen van de school 
(of van een andere school) dan kan de huur eenzijdig 
worden beëindigd. 

Compliance risico’s: overheidsbeleid.

Het hybride stelsel van kinderopvang en de 
bijkomende wettelijke regulering brengen specifieke 
risico’s met zich mee.

Veranderingen in wet- en regelgeving hebben 
directe invloed op de bedrijfsvoering van kinder-
opvangorganisaties. Overheidsregulering door 
wettelijke kaders is van belang voor de borging van 
kwaliteit in de sector. Tegelijkertijd brengt de moge-
lijkheid tot aanpassing van deze kaders risico’s met 
zich mee. Overheidsingrijpen kan van invloed zijn 
op de betaalbaarheid en daarmee op de vraag naar 
kinderopvang, de kosten en beschikbaarheid van 
gekwalificeerd personeel, de inrichting van ruimten 
en beschikbaarheid van geschikte voorzieningen.

Risicoacceptatie
Strategisch - gematigd. KidsFoundation streeft voor 
de lange termijn naar een balans tussen haar maat-
schappelijke functie en strategische ambities.

Operationeel - zeer laag. Gezien de kwetsbare 
doelgroep en het maatschappelijk belang streven we 
naar behoud van de continuïteit van onze activitei-
ten. Borging van de noodzakelijke randvoorwaarden 
op het gebied van veiligheid, gezondheid en syste-
men is daarbij belangrijk.

Financieel - zeer laag. We streven naar een solide 
financiële positie en voldoende weerstands
vermogen. Hiermee bieden we zekerheid van 
hoogwaardige kinderopvang voor de kinderen en 
hun ouders en continuïteit voor onze medewerkers 
en de aandeelhouders 

Compliance - zeer laag. KidsFoundation voldoet aan 
alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

Risicobeperkende regelingen

Integriteit
KidsFoundation hecht veel waarde aan een integere 
bedrijfscultuur. Daar zijn diverse maatregelen voor 
genomen. Voor alle medewerkers is er een gedrags-
code opgesteld. Deze geeft duidelijkheid over de 
manier waarop we binnen de organisatie met elkaar 
willen omgaan en wat wel of niet toelaatbaar is in de 
relatie tot externen

Ongewenste omgangsvormen
KidsFoundation voert een preventief beleid ten 
aanzien van ongewenste omgangsvormen. In ons 
werkproces van indiensttreding is geborgd dat 
iedere werknemer, op zowel vestigingen als kantoor-
locaties op het moment van indiensttreding een 
Verklaring Omtrent Gedrag heeft en is gekoppeld 
aan onze organisatie in het Personenregister. Iedere 
werknemer is dus conform de geldende regelgeving 
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang 
van de overheid, waarvoor als regel geldt: “Ieder-
een die woont of werkt op een plek waar kinderen 
worden opgevangen, moet zich inschrijven in het 
Personenregister Kinderopvang.”

* Wet op het Primair Onderwijs, artikel 108
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Er is een gedragscode en een protocol bij 
vermoedens van ongewenste omgangsvormen. 
Medewerkers, ouders en andere externen kunnen 
melding maken van zulke vermoedens. Voor ouders 
verloopt dit via de klachtenprocedure. Medewerkers 
kunnen terecht bij vertrouwenspersonen en de GGD. 
Landelijk zijn in 2019 slechts 136 meldingen gedaan 
bij de GGD43, het aandeel van KidsFoundation hierin 
is niet bekend. 

Daarnaast hanteert KidsFoundation het viero-
gen-principe, volgens wettelijke verplichting. Dit 
houdt in dat een beroepskracht op de kinderopvang-
groepen, in aanwezigheid van kinderen tussen nul en 
vier jaar, zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan wor-
den door een andere volwassene. Om deze reden 
zijn er altijd doorkijkjes bij de deuren en in de ramen 
tussen de groepen. 
De locaties van KidsFoundation maken voor het 
naleven van het vierogen-principe geen gebruik van 
cameratoezicht. Het naleven van het vierogen- 
principe is onderdeel van de inspectie van de GGD. 
Vanuit de wet is het verplicht dat minstens één keer 
per jaar de oudercommissie op de hoogte wordt 
gesteld van de wijze waarop het vierogen-principe 
binnen een kinderdagverblijf wordt ingericht. De ou-
dercommissie heeft adviesrecht om de invulling van 
het vierogen-principe goed of af te keuren.

Klokkenluidersregeling
Klokkenluidersprocedures zijn bedoeld om werk-
nemers aan te moedigen om zorgen of klachten te 
melden over de boekhouding, interne beheersing 
of controlekwesties of andere feitelijke, potentiële 
of vermeende misstanden rond de onderneming en 
activiteiten van het bedrijf. 
Bij dergelijke misstanden kan het onder andere gaan 
om een overtreding van een wet of voorschrift of 
oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen. Misstanden 
kunnen binnen KidsFoundation worden gemeld via 
de klokkenluidersregeling. Er zijn geen meldingen 
bekend in 2019.

Deze is op twee niveaus aanwezig: Voor alle mede-
werkers bestaat de mogelijkheid om een vermoeden 
van een misstand of onregelmatigheid te melden, dit 
kan anoniem. Deze melding kan uiteindelijk terecht-
komen bij de hoogste leidinggevende, de RvB.

Voor leden van het managementteam bestaat een 
aparte klokkenluidersregeling, waarbij misstanden 
(eventueel anoniem) rechtstreeks gemeld kunnen 
worden bij de aandeelhouders.

Vertrouwenspersonen
In de organisatie zijn vier vertrouwenspersonen 
werkzaam, waar medewerkers van KidsFoundation 
(indien gewenst anoniem) melding kunnen maken 
van ongewenst gedrag, misstanden of ongewenste 
omgangsvormen. In 2019 zijn 44 meldingen gedaan 
bij de vertrouwenspersoon.
Ook voor ouders is er een vertrouwenspersoon waar 
zij terecht kunnen voor het melden van misstanden of 
ongewenste omgangsvormen. 

Anti-corruptie
KidsFoundation heeft een beleid om corruptie en 
fraude te voorkomen. De RvB heeft specifieke an-
ti-omkoop instructies geïntroduceerd. PwC neemt 
jaarlijks een fraudescan af bij de RvB. Ook zijn er 

‘Het veiligheidsbeleid 
binnen KidsFoundation 

is erop gericht om iedere  
vorm van negatieve impact  

te voorkomen.’ 
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richtlijnen en standaarden ontwikkeld ter bevorde-
ring van integer handelen. Daar zijn onder andere 
procuratieschema’s voor opgesteld, zodat alle 
betalingen door twee verschillende groepen moeten 
worden geactiveerd.

Veiligheid en gezondheid
De wet- en regelgeving is verankerd in het kwaliteits-
handboek, het pedagogisch beleid en het veilig-
heids- en gezondheidsbeleid. Iedere locatie heeft 
een specifiek voor die locatie geldend veiligheids en 
gezondheidsbeleid. Het veiligheidsbeleid binnen 
KidsFoundation is erop gericht om iedere vorm van 
negatieve impact te voorkomen. Zo is er binnen 
KidsFoundation een groot aantal boven wettelijke 
veiligheidsmaatregelen getroffen. Daarbij is voor 
iedere vestiging een risico-inventarisatie opgesteld, 
die jaarlijks wordt gecontroleerd.

KidsFoundation doet jaarlijks een tiental meldingen 
bij Veilig Thuis over vermoedens van misstanden. Op 
basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek 
naar de situatie of roept de hulp in van een lokale 
hulpverlener. Medewerkers krijgen verschillende 
trainingen en workshops om verdachte situaties te 
herkennen. Het aantal meldingen is laag in relatie tot 
kengetallen uit beschikbaar onderzoek naar mis-
handeling44. Zo zijn er over de eerste helft van 2019 
zelfs helemaal geen meldingen door kinderopvang-
organisaties gedaan bij VeiligThuis45. Dit geldt dus 

ook voor KidsFoundation. Deze scheve verhouding 
tussen daadwerkelijke signalering en geschatte  
prevalentie kan niet goed worden verklaard. 
KidsFoundation blijft haar medewerkers aanmoedigen 
om deze meldingen te doen en ondersteunt hen 
hierbij met activatieprogramma’s.

Gegevensverwerking en IT-systemen
KidsFoundation is zich bewust van de risico’s van 
IT-systemen en dataopslag. Het beleid is er dan ook 
op gericht te voldoen aan NEN-ISO/IEC 27002:2015 
normen. KidsFoundation werkt met externe ge-
certificeerde partners. Voor opslag van data buiten 
de eigen organisatie zijn verwerkersovereenkomsten 
opgesteld. Het beleid is data niet op servers buiten 
de EU op te slaan. Er wordt compliant aan de  
GDPR-regels gewerkt en er is strikt beleid ten aan-
zien van het verzamelen van data en versleutelde 
opslag. In 2020 wordt een nieuw datawarehouse 
ingericht. 

Interne en externe kwaliteitsaudits
Voor het borgen van beleid en processen op de 
locaties vinden er in verschillende vormen interne 
audits plaats. De kwaliteit op alle locaties wordt 
gemiddeld twee tot vier keer per jaar gecontroleerd 
aan de hand van gestandaardiseerde checklists. 
Verbeterpunten worden vastgelegd en de opvol-
ging wordt gemonitord door de afdeling Kwaliteit. 
De afdeling Kwaliteit ondersteunt en adviseert waar 
nodig in de uitvoering. Naar aanleiding van de fusie 
met Partou zullen de interne audits en bijbehorende 
werkprocessen geharmoniseerd worden volgens het 
principe “best of both worlds”. 

Externe accountant
KidsFoundation heeft in 2019 verschillende controles 
laten uitvoeren door een externe accountant. De 
verrichte controles zijn erop gericht vast te stellen 
dat de jaarrekening een getrouwe weer gave van de 
financiële situatie vormt.

Alle accountantscontroles zijn met positief resultaat 
voltooid.
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Impact COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft in 2020 een plotselinge en grote invloed op de 
gemoedsrust van onze medewerkers en de bedrijfsvoering van de sector en van 
KidsFoundation. Een maatschappelijke gezondsheidscrisis van een dergelijke om-
vang valt buiten een normale risicoanalyse. Toch blijken kenmerken van de bedrijfs-
voering van KidsFoundation relevant voor de wijze waarop we hebben kunnen 
reageren en onze maatschappelijke taak hebben kunnen invullen.

duidelijk of de noodopvang alleen van toepassing 
was op kinderen waarvan beide ouders een cruciaal 
beroep uitoefenen of één van de ouders. 
KidsFoundation heeft de maatregel uitgelegd als ‘één 
van de ouders’, om zo maximale mogelijkheden te  
 bieden voor ouders met cruciale beroepen. In kamer-
brieven van 17 maart48 en 25 maart49 heeft de overheid 
de maatregel gespecificeerd tot één van de ouders.

De gemeenten voeren de regie over de nood-
opvang, in nauwe samenwerking met kinderopvang-
organisaties en scholen. Er vindt ook overleg plaats 
over de opvang van kwetsbare kinderen. De primaire 
doelstelling van de noodopvang is kinderen in een 
zo vertrouwd mogelijk omgeving opvang te bieden 
waardoor de ouders zonder zorgen hun cruciale 
beroepen kunnen blijven uitoefenen. Daarvoor is het 
van belang dat gekwalificeerde pedagogisch mede-
werkers invulling geven aan de noodopvang.

De Coronacrisis

Zorg voor de gezondheid van onze medewerkers,  
de kinderen en hun ouders
Opeens stond de wereld op zijn kop. Er heerste 
ongeloof, onzekerheid en bezorgdheid op verschillen-
de niveaus bij al onze medewerkers. En nog steeds. 
Of het nu gaat over hun gezin, familie en vrienden of 
hun directe collega’s en de kinderen die zij dagelijks 
opvangen. De onrust was in maart 2020 binnen onze 
organisatie goed voelbaar. Waar moet dit heen? Hoe 
lang nog? Vele vragen die niet direct een antwoord 
kregen. We hebben nooit getwijfeld wat ons te doen 
stond. Gezondheid voorop stellen, maar tevens ook 
dat doen wat ons ten diepste drijft: de allerbeste zorg 
bieden voor de kinderen. Ook tijdens de lockdown 
toen we alleen open waren voor die kinderen waarvan 
de ouders in cruciale beroepen werkzaam zijn. 

Opschorten reguliere kinderopvang - op 15 maart 
2020 werd bekend gemaakt dat, op last van de 
overheid, de reguliere kinderopvang gesloten werd 
voor de periode van 16 maart tot en met 6 april46. Op 
31 maart werd deze periode verlengd tot 28 april47.

Noodopvang - op 15 maart werd ook bekend ge-
maakt dat er noodopvang wordt georganiseerd voor 
ouders met cruciale beroepen en in vitale processen. 

Onmiddellijk na het bekendmaken van de maatre-
gelen op 15 maart is KidsFoundation in actie kwam. 
Eerst is een inventarisatie gemaakt van de gevolgen 
van de maatregelen. Ook werden plannen opgesteld 
voor het informeren van klanten én de invulling van 
noodopvang. In eerste instantie was niet geheel 

‘Noodopvang voor 
kinderen van ouders 

met cruciale beroepen 
en buiten reguliere 

tijden.’
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Naast opvang van reeds bestaande klanten van  
KidsFoundation met cruciale beroepen heeft  
KidsFoundation haar opvang ook geopend voor 
kinderen van ouders met cruciale beroepen die nog 
geen klant waren. Ook is op een aantal locaties, zoals 
in Hengelo, Landsmeer en Gooise Meren, noodop-
vang buiten de reguliere tijden aangeboden, dat wil 
zeggen gedurende de nacht en/of het weekend. 

In totaal is voor enkele duizenden kinderen gebruik 
gemaakt van noodopvang, hiervoor waren er enkele 
honderden locaties van KFH open tijdens de lock-
down. 

Op 21 april 2020 adviseerde het Outbreak Manage-
ment Team (OMT) om, onder specifieke voorwaar-
den, de reguliere kinderopvang weer toe te staan. 
Het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat 
met opening van de kinderopvang op 11 mei 2020 
is als beheersbaar beschouwd50. Het kabinet heeft 
dit advies opgevolgd. De dagopvang is vanaf 11 mei 
weer volledig geopend, de bso volgt het regime 
van de basisscholen. Tot 8 juni 2020 betekent dit dat 
kinderen alleen naar de bso mogen op de dagen 
dat zij op school zijn. Vanaf 8 juni is ook de bso weer 
volledig geopend.

Betrokken medewerkers - het reactievermogen van 
een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald 
door de inzet van de medewerkers. Juist in dit soort 
situaties kan een organisatie met betrokken en 
tevreden medewerkers sneller schakelen. Dat heeft 
zich getoond in prachtige noodopvang initiatieven. 
De inzet van digitale interne kanalen (apps) hebben 
de betrokkenheid vergroot en de communicatie 
verbeterd in de periode dat veel medewerkers thuis 
werkten. 

Grootte en overleg branche - als marktleider is  
KidsFoundation een belangrijke gesprekspartner.  
Na 15 maart heeft KidsFoundation intensief contact 
gehad met Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) 
om mee te denken over de scenario’s die het minis-
terie moest beoordelen, zoals het compenseren van  
ouders of het doorzetten van noodopvang na 11 mei. 

Overleg met overheden - de branche is vrijwel 
onmiddellijk in overleg getreden met het Ministerie 
van VWS. Een belangrijk gespreksonderwerp was de 
vergoeding van de doorlopende kosten voor ouders, 
terwijl de dienstverlening was stilgezet. De maat-
regel van 15 maart over de opschorting van reguliere 
kinderopvang is een verbodsmaatregel. Daarmee 
hebben kinderopvangorganisaties de juridische  
mogelijkheid aanspraak te maken op overmacht. 

Compensatie kosten voor ouders - In de kamerbrief 
van 25 maart 2020 maakte de overheid bekend 
niet alleen de reguliere vergoeding (KOT) te 
blijven vergoeden, maar de totale kosten tot het 
maximum kinderopvangtarief te compenseren, naar 
schatting circa € 30M per week. Daarvoor was het 
wel essentieel dat ouders de volledige facturen 
bleven voldoen. Op 20 maart hebben diverse 
betrokken partijen, waaronder de Branchevereniging 
Kinderopvang, met de overheid een intentie-
verklaring opgesteld om tot een werkbare oplossing 
van de compensatie van de ouders te komen51. De 
kinderopvangorganisaties hebben daarin de intentie 
uitgesproken dat zij het bedrag tussen het maximale 
KOT-tarief en de door hen gehanteerde vraagprijs 
per uur voor eigen rekening nemen. KidsFoundation 
heeft ouders een totaalbedrag van ongeveer € 3,5M 
terugbetaald. 

Ook voor de VE is een compensatie door het Rijk be-
schikbaar gesteld. Voor de VE hebben de branche-
organisaties uitstel verzocht van de verplichting voor 
gemeenten om minimaal 960 uur VE aan te bieden 
voor kinderen in de leeftijd 2,5 tot en met 4 jaar met 
een VE-indicatie. Met name kleinere gemeenten 
zouden lastig aan deze verplichting kunnen voldoen 
gezien de opschorting van de kinder opvang en het 
onderwijs52. 

Uitstel/versoepeling GGD - in Brabant, de provincie 
die als eerste het hardst werd getroffen door  
COVID-19, werd al snel duidelijk dat ook onder 
medewerkers het ziekteverzuim snel toenam en 
sommige medewerkers terughoudend waren om 
te gaan werken (bijvoorbeeld doordat zij lichte 
verkoudheidsklachten hadden of tot kwetsbare 
groepen behoren). De uitval van medewerkers had 
tot gevolg dat de reguliere richtlijnen met betrekking 
tot de kind-begeleider ratio’s niet altijd konden 
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worden gevolgd. In overleg met de instanties is 
besloten de GGD-inspecties op te schorten, maar 
gelijktijdig wel een beroep te doen op het zo goed 
mogelijk handhaven van de kwaliteitseisen aan de 
dienstverlening.

Inzet digitale kanalen - het contact dat 
KidsFoundation met ouders heeft via de eigen digi-
tale kanalen (Konnect ouderapp, Facebook, websites 
en e-mail) is ingezet om ouders ook thuis te onder-
steunen in de opvang en ontwikkeling van kinderen. 
Al na enkele dagen is begonnen met het verstrekken 
van mogelijkheden om thuis activiteiten zelf te doen. 
Ook is steeds onder ouders gepolst welke vragen 
zich voordeden en zijn ouders ondersteund met 
pedagogisch advies.

Ook intern is het toepassen van digitale kanalen sterk 
opgeschaald. Zo is binnen twee weken een online 
training ‘werken met baby’s’ breed uitgerold en is 
de planning versneld. Daardoor konden medewer-
kers thuis de cursus volgen. De planning was om alle 

medewerkers de cursus voor 1 januari 2023 te laten 
volgen, maar nu is de crisis aangegrepen om dat 
proces te versnellen. Ook andere online trainingen 
zijn beschikbaar voor medewerkers die thuis zitten. In 
totaal zijn meer dan 10.000 certificaten behaald.

Betalingstermijn leveranciers - KidsFoundation heeft 
de betalingstermijn van leveranciers niet hoeven 
verlengen als gevolg van COVID-19.

Compensatieregelingen van de overheid - De 
Nederlandse overheid heeft in 2020 diverse maat-
regelen genomen om ondernemers en bedrijven bij 
te staan gedurende de corona-crisis. KidsFoundation 
heeft geen gebruik gemaakt van de NOW-regeling. 
Alle salarissen en vakantiegelden zijn uitbetaald. Uit 
voorzorg en onzekerheid over de toekomst hebben 
wij in eerste instantie wel gebruik gemaakt van uitstel 
van betaling van belastingen en sociale verzekerin-
gen, echter dit is gedurende het jaar alsnog betaald. 
Alle rentes zijn betaald. KidsFoundation heeft on-
danks de corona-crisis aan alle verplichtingen kunnen 
voldoen. 



Maatschappelijke verantwoording

Dit verslag is het eerste maatschappelijke verslag van KidsFoundation. 
Als grote speler in de kinderopvang vinden wij het belangrijk om trans-
parant te zijn over onze activiteiten. We reflecteren op behaalde resultaten 
en proberen dit meetbaar te maken. Alleen zo kunnen we stappen zetten 
in de uitmuntende uitvoering waar we naar streven. En onze ambitie om de 
best gewaardeerde kinderopvangaanbieder te zijn waarmaken.

KidsFoundation rapporteert in overeenstemming 
met de Global Reporting Initiative (GRI) Standards 
(Core Option). De GRI is wereldwijd de meest 
geaccepteerde richtlijn voor het opstellen van 
nietfinanciële jaarverslagen. De GRIreferentietabel 
is hiernaast en hieronder opgenomen. Daarnaast 
hebben wij op pagina 11 inzichtelijk gemaakt wat 
onze bijdrage is aan de realisatie van de Sustainable 
Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.

Dit verslag heeft betrekking op alle merken die 
in 2019 onder KidsFoundation Holdings B.V. 
kinderopvang aanboden: Smallsteps, Zus en 
Zo, Koningskinderen, The KidsCompany, KITS, 
Kindercentrum.nl, BelleFleur, de Speelbrug, Nijntje 
Pluis en SKS Alles Kids. Met het oog op de fusie met 
Partou per januari 2020 is ook Partou meegenomen 
in het verslag, zodat cijfers de komende jaren 
vergelijkbaar zijn.

De financiële resultaten over 2019 zijn niet opge-
nomen in dit maatschappelijke verslag, maar in de 
gedeponeerde financiële jaarverslagen van 
KidsFoundation en Partou. 

Reikwijdte en
verslaggevingscriteria
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Ref Omschrijving Hoofdstuk Pagina Toelichting

GRI102: Algemene indicatoren

Strategie

G102-14 Verklaring van hoogste beslissingsbevoegde Van de directie 7

G102-15 Belangrijke gevolgen, risico's en mogelijk-
heden

Onze strategie -  
De wereld om ons heen

16-21

Organisatieprofiel

G102-1 Naam organisatie Cover, KidsFoundation

G102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten KidsFoundation
Over KidsFoundation - Ons werk
Over KidsFoundation - Waardecreatie

4 
8-9 
10-11

G102-3 Locatie hoofdkantoor Sportlaan 1, Vianen

G102-4 Plaats van uitvoering van de activiteiten KidsFoundation 5

G102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Governance - Bestuurs- en  
managementstructuur

49

G102-6 Afzetmarkten KidsFoundation
Over KidsFoundation - Ons werk

4-5 
8-9

G102-7 Omvang van de organisatie KidsFoundation 4

G102-8 Informatie over werknemers en andere 
medewerkers

Onze impact - Resultaten 39-42

G102-9 Toeleveringsketen Onze belanghebbenden - interne en 
externe stakeholders

31

G102-10 Significante veranderingen in de organisatie 
en haar toeleveringsketen

Fusie KidsFoundation 
en Partou per januari 
2020

G102-11 Voorzorgsprincipe Governance - Risicomanagement 56-60

G102-12 Onderschreven extern ontwikkelde economi-
sche, milieugerelateerde en sociale handves-
ten, principes of andere initiatieven

Over KidsFoundation - Waardecreatie 11 SDG’s

G102-13 Lidmaatschap van verenigingen en/of (in-
ter)nationale belangenorganisaties

Onze belanghebbenden - interne en 
externe stakeholders

33

Ethiek & integriteit

G102-16 Waarden, principes, standaarden en ge-
dragsnormen

Over KidsFoundation - Waardecreatie 10-11

G102-17 Mechanismen voor advies en zorgen op het 
gebied van ethiek

Governance -  
Risicomanagement

Governance

G102-18 Bestuursstructuur van  
de organisatie

Governance -  
Bestuurs- en managementstructuur

50

Stakeholderbetrokkenheid

G102-40 Belanghebbenden die betrokken zijn bij de 
organisatie

Onze belanghebbenden -  
interne en externe stakeholders

31-33

G102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten Onze impact - Resultaten 42

G102-42 Inventarisatie en selectie van de belang-
hebbenden

Onze belanghebbenden -  
interne en externe stakeholders

31-33

G102-43 Aanpak bij het betrekken van belangheb-
benden

Onze belangheb-benden -  
materialiteitsmatrix

34-35

G102-44 De voornaamste onderwerpen en vraag-
stukken die naar voren zijn gekomen tijdens 
het contact met stakeholders en hoe de 
organisatie hierop heeft gereageerd 

Onze belanghebbenden -  
materialiteitsmatrix

35

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
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Wijze van rapporteren

G102-45 Entiteiten die zijn opgenomen in de gecon-
solideerde jaarrekening

Zie financieel jaarverslag

G102-46 Proces voor bepalen inhoud en afbakening 
jaarverslag

Maatschappelijke verantwoording - 
Reikwijdte en verslagleggingscriteria

64

G102-47 Overzicht van materiële aspecten t.b.v. het 
bepalen van de inhoud van verslag

Onze belanghebbenden -  
materialiteitsmatrix

35

G102-48 Herformuleringen van in eerdere jaarvers-
la-gen verstrekte informatie 

 Eerste maatschappelijk 
verslag

G102-49 Significante veranderingen t.a.v. reikwijdte 
en afbakening t.o.v. vorige verslagperiode

 Eerste maatschappelijk 
verslag

G102-50 Verslagperiode  Maatschappelijke verantwoording - 
Reikwijdte en verslagleggingscriteria

64

G102-51 Datum van het meest recente verslag  Eerste maatschappelijk 
verslag

G102-52 Verslaggevingscyclus  Jaarlijks

G102-53 Contactinformatie  https://www.kidsfoun-
dation.nl/nl/contact/

G102-54 Claims omtrent het rapporteren in overeen-
stemming met de GRI Standards

Maatschappelijke verantwoording - 
Reikwijdte en verslagleggingscriteria

64

G102-55 GRI-referentietabel Maatschappelijke verantwoording - 
Reikwijdte en verslagleggingscriteria

65-66

G102-56 Assurance-verklaring Zie financieel jaarverslag

GRI103: Management aanpak

G103-1 Afbakening per materieel onderwerp  
binnen en buiten de organisatie

Over KidsFoundation - Waardecreatie 10-11 
35

G103-2 Managementbenadering en de  
onderliggende componenten

Onze belanghebbenden -  
materialiteitsmatrix

16-21

G103-3 Evaluatie van de managementbenadering Onze strategie - De wereld om ons heen
Onze strategie - Missie, visie, strategie
Onze impact - Resultaten

36-47
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Eindnoten en
gebruikte bronnen

Maatschappelijke verantwoording

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 3e kwartaalrapportage 2020
2 Landelijk Register Kinderopvang, december 2019
3 AZWinfo.nl, 3e kwartaal 2019
4 UU & Sardes (2019) Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang, gecombineerde metingen 2017-2019
5 SEO (2020) Naar een stabiel stelsel van kinderopvang.
6 SEO Economisch Onderzoek (2011 en 2015) De waarde van kinderopvang.
7 OECD (2018) Good Jobs for all in a changing world of work (p.80)
8 OECD(2006) Starting Strong II
9 SER (2016) Gelijk goed van start.
10 Kamerbrief Reflectie kinderopvangstelsel, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 6 juli 2020
11 CBS, Huishoudens met kinderen, januari 2019
12 CBS, kerncijfers, geboorte
13 CBS (2019) Vergoeding kinderopvangtoeslag stijgt in 2019
14 Kantar (2019) Kinderopvang. Najaarsmeting 2019, management summary.
15 CBS (2019), Arbeidsparticipatie, 3e kwartaal 2019
16 Algemene Rekenkamer (2014), Bezuiniging op de kinderopvang
17 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2020), Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023
18 Regioplan (2009) Marktwerking in de kinderopvang (i.o.v. NMa)
19 SEO (2020) Naar een stabiel stelsel van kinderopvang.
20 Ministerie van Financiën (2020) IBO Toeslagen Deelonderzoek 1 en 2.
21 Ministerie SZW (2020) Tussenrapportage Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen.
22  Kamerbrief (9 september 2019) ‘Resultaten en stand van zaken onderzoeken kinderopvang’
23 Motivaction (2019) Onderzoek informatiebehoefte kinderopvang
24 SCP (2018) Kijk op kinderopvang
25 Regioplan/Inspectrum (2017) Monitor onderwijshuisvesting.
26 Inspectie van het Onderwijs (2019) Landelijk Rapport Gemeentelijk Toezicht Kinderopvang 2018
27 brancheorganisatie Kinderopvang (9april 2019), De feiten deel I: rechtsvormen en schaalvergroting in de sector
28 Inspectie OCW (2018) Onderzoeksrapport kwaliteit en inkomen (p. 9-10)
29 Inspectie OCW (2016) Toezicht en handhaving kinderopvang. Landelijke Rapportage 2015 (p.30).
30 Oberon (2019) Samenwerking in beeld 2.
31  BK, BMK, BOinK (2019) Manifest Kinderopvang.
32 SER (2016) Een werkende combinatie.
33 Kindcentra 2020 (2017) Ouders over kindcentra - kwantitatief onderzoek Oberon
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34 Bestuurlijke afspraken VNG en SZW (2017)
35 Berekening o.b.v. percentages KDV en BSO in Landelijk Rapport Gemeentelijk Toezicht Kinderopvang 2018
36 veiligheid.nl en volksgezondheidenzorg.info
37 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bevorderen-kwaliteit-kinderopvang-7-nieuwe-projecten/
38 FCB Kinderopvang werkt, kerncijfers 2019
39 EY (2019) Barometer Nederlandse Gezondheidzorg | Inspectie van het Onderwijs (2019) Technisch rapport leraren en lerarentekort
40 AZW, kerncijfers kinderopvang 2019
41 Integron onderzoek, benchmark zorg & welzijn
42 Wet op het Primair Onderwijs, artikel 108
43 Inspectie van het Onderwijs (2019) Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs kinderopvang 2016-2018
44 Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (2017)
45 CBS (2019) Huiselijk geweld en kindermishandeling. Impactmonitor 2019
46 Kamerbrief 15 maart: Covid19 nieuwe aanvullende maatregelen.
47 Kamerbrief 31 maart: Covid19 Update stand van zaken.
48 Kamerbrief 17 maart: Stand van zaken bestrijding Covid19
49 Kamerbrief 25 maart: Noodmaatregelen kinderopvang in verband met Covid19
50 RIVM (2020) Advies n.a.v. 65e OMT COVID-19
51 Intentieverklaring bijgevoegd bij Kamerbrief 25 maart
52 BMK, Boink, BK, PO Raad 7 april 2020, verzoek uitstel invoeringsdatum uitbreiding aanbod voorschoolse educatie.

Onze dank gaat uit naar de 
geweldige fotografen van
Unsplash voor de foto’s in

deze publicatie.
www.unsplash.com
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