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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Het verslag geeft informatie over onze organisatie.  

Over hoe wij het werkgeverschap vervullen en op welke wijze wij invulling geven aan  

onze maatschappelijke opdracht.  

Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar. Corona heeft het hele jaar een onophoudelijke 

invloed gehad op ons aanbod kinderopvang. Allereerst natuurlijk op de kinderen en op de ouders, 

maar ook op onze medewerkers. De continuïteit en kwaliteit van ons aanbod stond onder druk 

door lockdowns en door voorzorgsmaatregelen. Er is veel flexibiliteit gevraagd van ouders vanwege 

opvang op andere groepen of wisselende gezichten op de groepen. Medewerkers hebben veelal 

structureel meer moeten werken door de toegenomen vraag en aangescherpte maatregelen.  

Het belang van goede kinderopvang is dit jaar nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht. 

Kinderopvang heeft een grote maatschappelijke waarde. Enerzijds als arbeidsmarktinstrument, 

anderzijds voor het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met als doel hun unieke talenten 

te kunnen ontwikkelen.  

In 2021 zijn er veel baby’s geboren en bleef de trek van jonge gezinnen vanuit de (rand)stad richting 

Noord-Drenthe. Hierdoor zijn de wachtlijsten toegenomen.  De personeelskrapte in de sector 

kinderopvang is het afgelopen jaar gestegen. In combinatie met de regelmatige afwezigheid van 

medewerkers door ziekte of quarantaine, is de druk op de organisatie groot geweest. 

Het jaar 2022 zal opnieuw in het teken staan van uitbreiden van onze opvangfaciliteiten en het 

aantrekken van nieuwe medewerkers om zo aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. Hierbij 

staat de samenwerking met de scholen voor primair onderwijs en andere samenwerkingspartners 

in de keten centraal in het belang van de kinderen. Waar mogelijk zal deze samenwerking verder 

worden geïntensiveerd.  

Het achterliggende jaar en de komende periode zijn voor onze medewerkers te omschrijven als 

druk en intens. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder spreken dan ook hun waardering 

uit voor de buitengewone grote betrokkenheid, flexibele houding en getoonde wilskracht door  

al onze medewerkers, en de aan skidkinderopvang verbonden gastouders. 

Sandra de Boer
directeur-bestuurder

Sandra de Boer
directeur-bestuurder
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Onze kernwaarden zijn:

Respect
Welbevinden

Betrokkenheid &
Ondernemerschap
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De organisatie

Stichting skidkinderopvang is een maatschappelijke, ambitieuze en professionele 

kinderopvangorganisatie, die opvangvoorzieningen biedt voor kinderen van nul tot dertien 

jaar. In de Hondsrug regio bieden wij op meer dan 30 locaties opvang aan, variërend van 

kinderdagopvang (KVD), peuterspeelgroepen (PSG), buitenschoolse opvang (BSO) tot 

gastouderopvang. Vanuit onze kernwaarden en een goed ontwikkelde pedagogische visie 

zorgen onze medewerkers iedere dag voor een veilige opvang en ontwikkeling van de kinderen. 

De toegenomen omvang en complexiteit binnen en buiten de organisatie maakten  

dat in 2020 is gekozen voor wijziging van de governancestructuur. Als gevolg van deze  

wijziging is Sandra de Boer aangesteld als directeur-bestuurder en is er een Raad van  

Toezicht benoemd. Daarnaast is het managementteam uitgebreid met een manager 

bedrijfsvoering. Het toevoegen van deze functie draagt bij aan het toekomstbestendig  

inrichten van de organisatie.

Missie
Skidkinderopvang is een maatschappelijke 

ondernemende kinderopvangorganisatie in 

de kop van Drenthe waar het welbevinden 

en het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen in de leeftijd van 0 - 13 jaar centraal 

staan. Daar werken wij proactief aan vanuit 

een veilige en uitdagende omgeving met

respect voor de medemens, cultuur en natuur. 

Wij staan voor persoonlijke aandacht en ver-

zorging en begeleiding vanuit hart, hoofd en 

handen. Wij geloven in de talenten van alle 

kinderen. Spelenderwijs de wereld ontdek-

ken waarbij het kind gestimuleerd wordt om 

vanuit ervaringen te leren en te groeien in 

een inspirerende en vertrouwde omgeving. 

Een veilige plek waar ieder kind mee kan 

doen en zichzelf kan zijn om uit te groeien 

tot een volwassene die zijn talenten kent. 

Wij zetten ons in voor de lokale gemeenschap

waar we onderdeel van zijn. Daarin gaan 

spelen en leren, opvang en onderwijs hand 

in hand in nauwe samenwerking met ouders, 

scholen en ketenpartners. Leidend daarbij 

is de menselijke maat die recht doet aan 

verschillen die er bestaan tussen mensen, 

vanuit betrokkenheid en wederkerigheid. 

Visie
Skidkinderopvang stelt het kind centraal 
waarbij haar dienstverlening bijdraagt aan 
een goede integrale kind voorziening
waarbinnen kinderen ervaringsgericht
en procesgericht kunnen leren.

Skidkinderopvang wil vanuit haar maat-
schappelijke rol een actieve bijdrage 
leveren aan de professionalisering van kind 
centra in samenwerking met het onderwijs 
teneinde de leefbaarheid in de dorpen te 
versterken en een impuls te geven aan de 
werk gelegenheid in de regio. Vanuit lokaal 
ondernemer schap wordt hieraan gestalte 
gegeven teneinde de marktpositie binnen 
de kinder-opvang in de kop van Drenthe 
duurzaam te versterken.



Manager bedrijfsvoering Manager kinderopvang
Finance, Control & Compliance

Plaatsingen

Inkoop & Contractmanagement

ICT

Huisvesting & Facilitair

Clustermanager Clustermanager

Locaties Locaties

Clustermanager

Locaties

Clustermanager

Locaties

Clustermanager

Locaties

Clustermanager

Locaties

Clustermanager

Locaties Gastouder-
bureau

Ondernemingsraad Centrale oudercommissie

Bestuursondersteuning &
Communicatie

P & O

Kwaliteit & Pedagogiek

Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

6

skidkinderopvang.nl  •  Jaarverslag 2021

Legenda:   lijnverantwoordelijke posities   medezeggenschapsorganen   management team

7

Organogram 2021



skidkinderopvang.nl  •  Jaarverslag 2021

Jaaroverzicht 2021

Lockdowns, noodopvang 
Al vanaf de eerste lockdown in 2020 heeft 

skidkinderopvang ervoor gekozen om 

ieder kind dat noodopvang nodig heeft 

op te vangen. Onze deuren bleven ook in 

2021 geopend voor kinderen van ouders/

verzorgers in cruciale beroepen en voor 

kwetsbare kinderen. Op sommige locaties 

hebben we door veel besmettingen onder 

medewerkers en/of kinderen een groep(en) 

meerdere dagen moeten sluiten i.v.m. de  

te nemen quarantaine maatregelen.

Informatie over corona
Het afgelopen jaar heeft skidkinderopvang 

ouders/verzorgers uitgebreid geïnformeerd 

over de maatregelen omtrent het corona-

virus. We informeerden ouders/verzorgers 

via het ouderportaal. Daarnaast was  

er op locatieniveau nauw contact met  

de oudercommissie.

Compensatie ouders
De overheid heeft ouders gecompen-

seerd tot aan het maximum uurtarief dat 

de Belastingdienst hanteert. Daarnaast 

heeft skidkinderopvang ouders met een 

opvangpakket voor KDV, PSG, BSO en GOB 

gecompenseerd, waarvan het uurtarief 

boven het genoemde maximum  

bedrag uitkomt.

Personeel 
Leeftijd en aantal medewerkers 31-12-2021

Totaal aantal medewerkers 258

gemiddelde leeftijd 41 jaar

Pedagogisch medewerkers 
Daar waar we, net als alle andere kinder-

opvangorganisaties, te maken hadden 

met een personeelstekort, was er ook 

veelvuldig sprake van uitval van onze 

medewerkers door besmettingen met covid 

en quarantaines. Hierdoor werd wederom 

een groot beroep gedaan op de flexibiliteit 

en crea tiviteit van onze mede werkers. Zij 

zorgden er samen steeds voor dat op alle 

locaties en op elke groep een kloppend 

personeelsrooster gerealiseerd werd. 

Hierdoor bleef de continuïteit van de 

opvang gewaarborgd en konden we sluiting 

van groepen/locaties zoveel mogelijk 

voorkomen. In 2021 is een werkgroep 

per soneelstekort samengesteld om samen 

een organisatiebreed gedragen actieplan 

op te stellen wat in 2022 uitgerold wordt.

Praktijkopleider
Als erkend leerbedrijf willen wij studenten 

een kwalitatief goede en professionele 

werk- en leerplek bieden met voldoende 

tijd en aandacht voor begeleiding.  

We willen studenten die bij ons komen 

werken en leren binden aan onze organi-

satie. Mede vanwege het wervende karakter 

hebben wij vanaf half mei 2021 de functie 

van praktijkopleider opnieuw ingevuld.  

De praktijkopleider houdt zich bezig met 

het opleidingsbeleid in de organisatie en  

de begeleiding en coaching van studenten 

en werkbegeleiders. De praktijkopleider  

is de schakel tussen het management,  

de opleidingen, de stagiaires en studenten 

én de pedagogisch medewerkers op  

de werkvloer.
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Geslacht

Ziekteverzuim
Het gemiddelde verzuim in 2021 was 5,78%.

9

54
57

64

74

aa
n

ta
l

0

20

30

40

50

60

70

on
d

er
 d

e 
20

 ja
a

r

20
 t

/m
 3

0
 ja

a
r

30
 t

/m
 4

0
 ja

a
r

4
0

 t
/m

 5
0

 ja
a

r

50
 t

/m
 6

7 
ja

a
r

Scholing
VVE
         15 mdw

KEHBO/BHV 

                                      171 mdw
Gordon
                   70 mdw 

Babyscholing

    3 mdw

Man
6,51%

Vrouw
93,49%



skidkinderopvang.nl  •  Jaarverslag 2021

Jaaroverzicht 2021

10 11

medewerkers werd gekeken naar de 

pedagogische inrichting van hun groep. 

Vrijwel alle medewerkers hebben ook de 

workshop “Bewegen” gevolgd en kennen 

het visiestuk “Bewegen”. Onder andere 

het belang van bewegen en bewegings-

spelletjes komen hierin aan de orde. 

Aantal kinderen 
Totaal aantal kinderen in opvang op

31 december 2021 = 2315* kinderen

Pedagogisch beleid
In september 2021 is ons nieuwe pedago-

gisch beleid vastgesteld en gedeeld met 

onze medewerkers. Het nieuwe beleid sluit 

aan bij onze huidige missie en visie. Het 

beschrijft onze belofte aan kinderen en 

ouders om kwalitatief hoogstaande zorg 

en begeleiding te bieden bij het opvangen 

van de kinderen. Daarnaast biedt het onze 

pedagogisch medewerkers handvatten 

in het werken met kinderen. De coaches 

coachen de medewerkers naar de inhoud 

van dit nieuwe beleid. Begin 2022 wordt het 

beleid voorzien van de skid-lay-out en ook 

met onze klanten gedeeld.

Klanttevredenheid
De tevredenheid en loyaliteit van onze 

klanten staat voorop en is een belang-

rijke maatstaf voor de kwaliteit van onze 

organisatie. Om onze kwaliteit goed te 

kunnen bewaken en eventuele verbeter-

punten direct aan te kunnen pakken, 

houden wij doorlopend een klant-

tevredenheidsonderzoek. Onze klanten 

gaven ons ook in 2021 gemiddeld een 

7,8. Er zijn geen klachten gemeld bij de 

geschillencommissie. 

BSO activiteiten coördinator
Vanuit een nauwe samenwerking met 

de clustermanagers en de pedagogisch 

coaches is een nieuw activiteitenbeleid 

voor onze BSO’s tot stand gekomen. 

Om hier op een goede manier invulling 

aan te geven hebben wij één van onze 

medewerkers aangesteld als BSO activi-

teiten coördinator. Vanuit deze nieuwe 

functie wordt o.a. een methode ontwikkeld 

die op praktische wijze een activiteiten-

aanbod met kwaliteit tot stand brengt. 

De vernieuwing in het activiteitenplan is 

gebaseerd op het pedagogische activitei-

tenbeleid van skidkinderopvang, waarin de 

kwaliteitseisen die het NCKO (Nederlands 

Consortium Kinderopvang Onderzoek) 

stelt aan een verantwoord aanbod zijn 

opgenomen. Het activiteitenaanbod 

is gebaseerd op negen ontwikkelings-

gebieden, zodat kinderen de kans krijgen  

al hun talenten te ontdekken en te  

ontwikkelen. Concreet betekent dit dat  

er struc tureel een ruimer aanbod van  

activiteiten met kwaliteit komt. In het 

najaar van 2021 zijn we onder de noemer 

SkidActief gestart met de introductie bij de  

pedagogisch medewerkers van de BSO’s.

Inzet pedagogisch coaches
De pedagogisch coaches zijn evenredig 

ingezet op alle locaties van skidkinder-

opvang. Naast ‘coaching on the job’ zijn de 

coaches ook ingezet bij gerichte coachings-

vragen. Door corona vond coaching soms 

via Zoom plaats. Het grootste gedeelte 

van de medewerkers heeft de workshop 

‘Kind in de ruimte’ gevolgd. Samen met 

*  Het verschil in het aantal kinderen, komt 

door het feit dat er kinderen zijn die 

gebruik maken van meerdere vormen 

kinderopvang.

KDV:

677
BSO:

1327

Gastouderopvang: 

205

PSG:

146

VVE-trajecten
Kinderen met een taal- of ontwikkelings-

achterstand kunnen op onze  

peutergroepen deelnemen aan een 

VVE-traject. In 2021 hebben 47 kinderen 

met een VVE-indicatie extra dagdelen 

opvang bij skidkinderopvang gevolgd. 

GGD-inspecties
Alle locaties van skidkinderopvang werden 

op alle punten waarop de GGD inspecteert 

goedgekeurd. Alle locaties voldoen aan 

de wettelijke eisen. Hiermee wordt een 

wettelijk kader gegeven voor kwalitatief 

goede kinderopvang. De GGD heeft onze 

locaties bezocht en heeft in de tijd van de 

lockdown telefoongesprekken gevoerd over 

het organiseren van noodopvang.

HKZ-certificering
Voor het behoud van onze 

HKZ-certificering wordt twee keer per jaar 

een controle op de kwaliteit van skidkinder-

opvang uitgevoerd door een onafhankelijke 

organisatie. Onderdeel van HKZ is de 

organisatiebeoordeling waarin trendmatig 

uitkomsten van veel meetinstrumenten 

worden gepubliceerd. Met deze uitkomsten 

kunnen wij onze dienstverlening steeds 

verbeteren. In mei en oktober zijn wij 

bezocht voor een externe audit. In 

oktober zijn twee tekortkomingen (minor 

non-conformity) geconstateerd m.b.t. het 

proces/borging rondom arbobeleid en 

het plannen en uitvoeren van interne 

audits. Om deze tekortkomingen 

weg te nemen is een actieplan 

opgesteld met corrigerende 

maatregelen. In april 2022 

vindt een opvolgingsaudit 

plaats.
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vergadering met leden van de Raad van 

Toezicht als jaarlijks contactmoment.  

De COC heeft een jaarplan opgesteld voor 

2021-2022 waarin de thema’s adviesrecht en 

klankbord, samenwerking en afstemming, 

communicatie en ouderparticipatie 

centraal staan. Vanuit het mandaat van de 

directeur-bestuurder heeft de COC advies 

gegeven over het voedingsbeleid, het 

pedagogisch beleidsplan en de tarieven 

voor 2022. Daarnaast is ook het reglement 

oudercommissie door de COC het 

afgelopen jaar herijkt.

ICT-Strategie
In 2021 zijn we gestart met de implemen-

tatie van AFAS. De afdeling Financiën 

werkt inmiddels met AFAS en medio 2022 

zal ook de afdeling P&O live gaan. In 2021 

zijn de voorbereidingen getroffen voor het 

inrichten van een nieuwe werkomgeving 

in Microsoft 365. In 2022 wordt dit project 

verder uitgerold. 

Financieel gezond
Skidkinderopvang is een financieel 

gezonde organisatie. De omzet heeft zich 

in 2021 positief ontwikkeld; een positief 

resultaat werd geboekt. De personeels-

kosten zijn vanwege een cao-wijziging en 

uitbreiding in FTE gestegen. De huis-

vestingskosten zijn nader geanalyseerd, 

waarbij tevens naar de onderhoudskosten 

is gekeken. Voor de komende jaren is een 

voorziening groot onderhoud getroffen.

Ondernemingsraad
In 2021 kwam de ondernemingsraad (OR) 

maandelijks bij elkaar om onderwerpen 

als hoge werkdruk, personeelstekorten, 

financiële en directierapportages, 

begroting, beleids- en scholingsplanningen 

te behandelen in voorbereiding op de 

OV vergaderingen. De OR voerde dit 

jaar namens alle medewerkers van 

skidkinderopvang zes keer overleg met 

de directeur-bestuurder (OV vergadering) 

en had daarnaast een contactmoment 

met de Raad van Toezicht. Op grond van 

de WOR (Wet op de ondernemingsraden) 

heeft de OR bevoegdheden om invloed 

te kunnen uitoefenen op het beleid. De 

OR heeft dit jaar instemming verleend 

aan het taakurenbeleid en was daarnaast 

zeer betrokken bij onderwerpen als 

ziekteverzuim versus het coronavirus. 

Oudercommissie
Ieder cluster heeft een eigen ouder-

commissie (OC). Er is in 2021 lokaal veel 

contact geweest rondom corona en de te 

nemen maatregelen. OC Eelderwolde is 

nauw betrokken geweest bij het traject 

rondom het aanbieden van een warme 

maaltijd op KDV Woelwaters. 

Centrale oudercommissie
De centrale oudercommissie (COC) is in 

2021 op volle sterkte en met een hoge 

betrokkenheid gestart. De COC behartigt 

de belangen van ouders op centraal niveau 

en adviseert over onderwerpen die op 

centraal niveau beslist worden. Dit jaar 

heeft de COC vanwege het coronavirus 5 

keer via Zoom vergaderd, waaronder één 
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Voedselbankactie ‘voor kinderen, 
door kinderen’
Drie locaties hebben zich ingezet voor 

de voedselbankactie ‘voor kinderen, door 

kinderen’.

Nationale voorleesdagen  
‘Coco kan het’ 
Tijdens de nationale voorleesdagen stond 

hét prentenboek van ‘Coco kan het’ 

centraal. Op veel locaties werden een 

voorleesontbijt en allerlei activiteiten voor 

de kinderen georganiseerd.

Nieuwe auto’s 
De technische dienst heeft twee prachtige 

nieuwe auto’s en een nieuwe aanhang-

wagen in gebruik genomen. Ook onze 

BSO’s in Vries hebben een eigen 7-persoons 

skid-auto gekregen. Alle skid-auto’s 

worden in 2022 professioneel beletterd, 

zodat we beter zichtbaar en goed 

herkenbaar zijn. 

BSO-bus 
Skidkinderopvang heeft zeven stints aange-

schaft! Eigenlijk heten ze BSO-bus, maar 

het is de aangepaste stint. In de BSO-bus 

kunnen maximaal tien kinderen worden 

vervoerd. Onze collega’s mogen alleen 

een BSO-bus besturen als ze in het bezit 

zijn van een certificaat. In 2022 worden de 

BSO-bussen in gebruik genomen.

Nieuwe PSG/KDV-locatie  
Esweg in Eelde 
Begin december is het gevel/reclamebord 

van de nieuwe locatie Esweg in Eelde 

onthuld. Met ingang van 10 januari 2022 

openen wij de deuren. KDV Esweg krijgt 

twee kinderdagverblijfgroepen. Een groep 

voor de leeftijd van 0 – 4 jaar en een peuter-

groep in combinatie met een peuterspeel-

groep voor de leeftijd van 2 – 4 jaar. De 

nieuwe locatie heeft een eigen entree, 

speelhal, ruime groepsruimtes, sanitair, 

slaapkamers en een groene buitenruimte.

Dag van de Pedagogisch  
Medewerker  
Op de ‘Dag van de Pedagogisch 

Medewerker’ zijn alle medewerkers 

bedankt voor hun inzet en goede zorgen. 

Met een gepersonaliseerde handdoek 

en bijpassende kaart is iedereen in het 

zonnetje gezet. Welverdiend, want onze 

medewerkers maken het verschil en staan 

elke dag klaar voor de kinderen en hun 

ouders! 

Extra opvang/kindplaatsen  
voor KDV Liedekeijn 
Met ingang van 23 augustus zijn er extra 

opvang/kindplaatsen gerealiseerd voor 

KDV Liedekeijn. Er waren al langere tijd 

wachtlijsten, dus we zijn hier erg blij mee! 

Deze mogelijkheid is ontstaan doordat BSO 

Drakensteijn tijdelijk gehuisvest wordt bij 

BSO Drakensteijn 2. Voor de langere termijn 

willen we een aparte unit/villa plaatsen op 

ons eigen terrein voor de BSO kinderen 

van Drakensteijn 1 en 2. Hierover zijn al 

meerdere gesprekken gevoerd met Lentis, 

de gemeente en architecten. 

Webinar ‘Risicovol Spelen’  
voor ouders 
Op 9 juni en 15 september hebben wij 

in samenwerking met het Jonge Kind 

Centrum (JKC) een online ouderavond 

georganiseerd met het thema “Risicovol 

Spelen”. Een praktisch, laagdrempelig 

webinar, waar maar ruim 100 ouders aan 

hebben deelgenomen. 

Modderdag 
Bij skidkinderopvang mogen kinderen elke 

dag buiten spelen en ook vies worden, dat 

gaat eigenlijk hand in hand. Op Modderdag 

mogen kinderen juist nog extra vies 

worden! Op Modderdag kunnen 

kinderen volop ervaren, voelen, 

ontdekken en onderzoeken 

hoe het is om met zand, water, 

aarde, gras, etc. te spelen. Op 

meerdere locaties is in 2021 

aandacht besteed aan Modderdag.

Kinderdagverblijf Kleine Veen  
in Eelde viert 1-jarig bestaan 
Op 15 juni bestond KDV Kleine Veen 1 jaar. 

De hele week was het feest en waren er 

voor de kinderen allerlei activiteiten en 

spelletjes georganiseerd, van blikgooien tot 

cakejes versieren. 
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