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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van Kinderopvang KOOS over het jaar 2019.
Het jaar 2019 stond in het teken van kwaliteit en innovatie.

In 2018 heeft de organisatie zich gericht op verder ( financieel ) herstel en steeg de vraag naar
opvang en personeel. Hierdoor ontstond ruimte om ons als organisatie meer te richten op de
kwaliteit binnen de opvang, de persoonlijke groei van medewerkers en het binden en boeien
van medewerkers.
Het verhogen van de kwaliteit in opvang wordt landelijk ondersteund door nieuwe wet- en
regelgeving die gericht is op kwaliteit en stabiliteit binnen de kinderopvang.

Door het centraal stellen van de ontwikkeling van het kind, zijn we samen met onze partners
steeds beter in staat om in vraagstukken gezamenlijk op te trekken en de verbinding met
elkaar te laten groeien. Het doel hierbij is de verhoging van de kwaliteit in opvang, onderwijs,
sport en spel voor elk kind. Een ontwikkeling die KOOS toejuicht. In de komende jaren zullen
kwaliteit en innovatie de boventoon voeren.

IngeTijdhof
Directeur / Bestuurder
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1. MISSIE, VISIE EN WAARDEN
1.1

MISSIE
De missie van KOOS omvat 2 hoofddoelstellingen:


Kinderopvang KOOS biedt voor alle kinderen van 0-13 jaar de mogelijkheid om zich vanuit
een

veilige

basis

zo

optimaal

mogelijk

te

ontwikkelen,

aangepast

aan

de

ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van elk individueel kind. Elk kind is uniek.


1.2

KOOS biedt ouders de kans om werk en zorgtaken te combineren.

VISIE
Dit doen we door:


Bondgenoot te zijn van ouders. We hebben een gezamenlijk belang: het welzijn van hun
kind. We hebben elkaar nodig, we ondersteunen elkaar en leren van elkaar.



Kwaliteit te bieden door te werken vanuit de pedagogische visie.



Begeleiding, ondersteuning en stimulering van elk individueel kind door deskundig
betrokken medewerkers. Binnen een veilige en uitdagende leeromgeving zijn de
medewerkers in staat om hun aanbod van activiteiten aan te sluiten bij de talenten en
ontwikkelingsfasen van elk kind.



Samen met de partners een zo optimaal mogelijke doorgaande ontwikkellijn te creëren
van opvang naar onderwijs.

1.3

KERNWAARDEN
Ouders vertrouwen hun kind dagelijks toe aan onze pedagogisch medewerkers. Dat is nooit
vanzelfsprekend. Bij KOOS realiseren we ons dat. We dienen als organisatie volkomen
betrouwbaar te zijn, zowel in handelen, als in veiligheid, continuïteit en aanbod.
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Onze waarden zijn:


Transparantie: Je stelt je zichtbaar en toegankelijk op. Je wilt verantwoording afleggen.



Verbinding: Je bent in staat te begrijpen, alvorens begrepen te worden. Samen bereik je
meer.



Integriteit: Je stelt je open, eerlijk en respectvol op naar een ieder.



Kwaliteit, vakmanschap: Je stelt jezelf dagelijks de vraag: waar ben ik vandaag beter in
geworden.



Vertrouwen: Je hebt lef en durft fouten te maken.
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P a g i n a |2

JAARVERSLAG 2019

2. ORGANISATIE EN STRUCTUUR
2.1

ORGANISATIE
KOOS is een organisatie voor kinderopvang in de regio Salland en Apeldoorn. KOOS biedt
dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en gastouderbemiddeling voor kinderen van
0 tot 13 jaar.
Onze ambitie is om in de snel veranderende omgeving verder te bouwen aan ons
uitstekende aanbod voor kinderen en ouders, dit in een intensieve samenwerking met het
primair onderwijs en andere ketenpartners. Sleutelwoorden hierbij zijn de samenwerking met
de lokale partners, de ontwikkeling van onze medewerkers en van onze dienstverlening. Het
beleid van KOOS is hierbij ondersteunend en kader gevend.

2.2

STRUCTUUR
KOOS kent een platte organisatiestructuur, waarbij taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zoveel mogelijk gedecentraliseerd zijn. Hiervoor hebben we gekozen
omdat we ruimte willen geven aan het talent en de ambitie van onze medewerkers.
De structuur van de organisatie ziet er als volgt uit:
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3. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
BEOORDELING VAN DE DOELREALISATIE EN DE INVULLING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE TAAKSTELLING

De Raad van Toezicht (RvT) heeft geconstateerd dat KOOS op voldoende en adequate
wijze invulling heeft gegeven aan haar (statutaire) doelstellingen en verder haar maatschappelijke taakstelling op een goede wijze heeft ingevuld.

DE RVT ALS TOEZICHTHOUDER
Het reguliere overleg van de RvT met de directeur-bestuurder wordt gevoerd aan de hand van
een jaaragenda waarin de planning- en control-cyclus centraal staat. Door middel van kwartaalrapportages wordt voortgangs- en sturingsinformatie met de RvT gedeeld. Ook wordt de
RvT geïnformeerd over bezoeken en rapporten van de GGD en van andere instanties.
De functie van directeur/bestuurder wordt vervuld door Inge Tijdhof.

De RvT wordt door middel van schriftelijke rapportages per vergadering geïnformeerd. Middels een dashboard en toelichting hierop wordt de RvT geïnformeerd over onder andere
kwaliteit, financiën, personeel & organisatie en positie en partners. De RvT is tevreden met
deze manier van informatievoorziening. Daarnaast wordt de RvT ook tussentijds per mail op
de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen.

De RvT is 6 x keer voor regulier overleg bijeen geweest. Daarnaast heeft een overleg tussen
RvT, het MT en de OR plaatsgevonden.

De RvT heeft in 2019 haar goedkeuring gegeven aan:





jaarrekening 2018
jaarverslag 2018
operationeel plan 2018
begroting 2018

In 2019 zijn daarnaast o.a. de volgende onderwerpen onderwerp van gesprek geweest:



Samenwerking met de scholen voor primair onderwijs
Kwaliteit en innovatie
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Implementatie ICT
Scholing
Strategische personeelsplanning
Ziekteverzuim
Investeringen

DE RVT ALS WERKGEVER
In 2019 heeft de RvT een tussentijdse evaluatie uitgevoerd m.b.t. het functioneren van de
directeur/bestuurder. Ter voorbereiding hierop zijn gesprekken gevoerd met de OR, de oudercommissie en het MT.

KWALITEITEN EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VAN DE RVT
De samenstelling van de RvT is zo dat alle benodigde expertise aanwezig is. De RvT was in
het verslagjaar 2019 lid van de VTOI/NVTK waardoor er aandacht is voor de deskundigheidsbevordering van de RvT.
Geconstateerd is dat de samenwerking binnnen de RvT goed verloopt. Er wordt gebruikt gemaakt van ieders expertise en ook de samenwerking met de bestuurder verloopt constructief.

HONORERING RAAD VAN TOEZICHT
De jaarlijkse vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij de bedragen die worden gehanteerd door de beroepsvereniging NVTK..
Samenstelling Raad van Toezicht in 2019:

Functie

Voorzitter

Naam

J.P.Wassens

Beroep

Relevante nevenfunc-

Termijn / her-

ties

kiesbaar

Gemeentesecretaris/

Voorzitter Stichting

2e termijn af-

algemeen directeur

Openbaar Primair

lopend

gemeente Harderwijk

Onderwijs Almelo.

1 juli 2019

Lid commissie voor
de Rechtsbescherming Coevorden
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Voorzitter

J.W. Stege-

Bestuurder stichting

man

primair onderwijs

Lid ledenraad Algemene Vereniging van
Schoolleiders (AVS).

PCBO Voorst t/m 31-

1e termijn, aflopend
1 juli 2022

7-2019.

Vanaf 1-8-2019
Directeur/bestuurder
stichting SOCA.
Lid

R. Weenk

Controller/beleids

Controller bij de St.
DAM (Deventer en
Almelose Montessori-onderwijs).

1e termijn, af-

Zelfstandig onderne-

Lid raad van toezicht

1e termijn, af-

mer

Stichting Openbaar

lopend

Primair Onderwijs Al-

1 juli 2019

melo.

2e termijn af-

medewerker bij het
Openbaar Primair

lopend
1 juli 2022

Onderwijs Deventer
Lid en vice-

M. Diepman

voorzitter

lopend op 1
juli 2023
Lid

J. Hofman

GZ-psycholoog, ge-

2e termijn,

dragskundige

aflopend
1 april 2021

Lid

M. Beltman

Taxateur WOZ bij de
regionale belasting
samenwerking
DOWR.

1e termijn, aflopend
1 juli 2023

AFSLUITEND
De RvT heeft geconstateerd dat na jaren van krapte en grote ontwikkelingen er een nieuwe
periode is aangebroken. KOOS groeit weer en is de crisisjaren goed doorgekomen.
Er is nu ruimte ontstaan voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie en voor de focus
op kwaliteit.
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De RvT wil daarom een groot compliment geven aan alle medewerkers en aan de directeur/bestuurder van KOOS. Dankzij hen staat KOOS en zijn we een gezonde organisatie met
kwalitatief goede kinderopvang in Salland en Apeldoorn.

Raad van Toezicht,

Raalte, mei 2020
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4. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR
4.1

INLEIDING
In 2019 hebben we ons als organisatie vooral gericht op herstel en uitbreiding. Herstel van
van de organsiatie op financieel gebied, het onderhoud van locaties, de herverdeling
werkprocessen, uitbreiding van het personeelsbestand en de uitbreiding van opvang. De
organisatie wordt professioneler en het beleid wordt steeds beter geborgd.
Het jaar 2019 worden bovenstaande ontwikkelingen doorgezet. Daarnaast ligt de focus op het
verhogen van de kwaliteit binnen de opvang en het binden en boeien van medewerkers.

Landelijke wet- en regelgeving is ontwikkeld met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te
verhogen. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: De inzet van pedagogische
beleidsmedewerkers en het invoeren van de vernieuwde BKR om de stabiliteit en kwaliteit in
de opvang te verhogen. Er wordt wet- en regelgeving ingezet voor de VVE locaties, met als
doel het verhogen van de kwaliteit en het borgen van een goede doorgaande lijn tussen
opvang en onderwijs.

In de regio Salland is de ingezette koers op verbinding en samenwerking tussen de
verschillende partners verder ontwikkeld. Het uitgangspunt hierbij is het kind.
In Apeldoorn ontstaat dezelfde beweging op lokaal niveau.
Er spelen in de diverse kernen in Salland vraagstukken om de samenwerking tussen opvang,
onderwijs, sport en spel, zorg en gemeenten te verstevigen op inhoud en kwaliteit. Deze
worden stapsgewijs steeds verder vormgegeven.
Tevens spelen er huisvestingsvraagstukken binnen de kernen Raalte Noord en Olst.

De directie en het MT sturen aan op ondernemerschap en samenwerking met de partners.
Zoek elkaar op en versterk elkaar vanuit inhoud.

Doordat de financiële resultaten wederom positief zijn in 2019, kunnen we de komende jaren
de focus steeds meer verleggen naar verhoging van de kwaliteit binnen de kinderopvang!
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4.2

VERANDERINGEN
ORGANISATIE
Binnen de organisatie hebben meer ontwikkelingen gespeeld naast de groei in vraag naar
opvang en uitbreiding van personeel.

Binnen het stafbureau heeft uitbreiding aan uren plaatsgevonden om alle aanvragen te kunnen verwerken.

Vanaf begin 2019 zijn er pedagogisch beleidsmedewerkers aangesteld. Het doel is dat zij zich
richten op het verhogen van de deskundigheid van de medewerkers. Dit doen ze in 2019 en
2020 door middel van het schrijven en implementeren van vernieuwd pedagogisch beleid,
voedingsbeleid, inrichting omgeving, VVE en activiteitenaanbod.

Er is landelijke wet- en regelgeving op het gebied van de VVE. Vanaf augustus zou elk kind
het dubbele aan uren VVE moeten ontvangen, totaal 960 uur per 1,5 jaar. Het doel hiervan is
het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de doorgaande lijn tussen opvang en
onderwijs.
Gaandeweg het jaar is de datum van invoer opgeschoven naar augustus 2020, omdat het een
complexe maatregel is die in de praktijk veel voorbereidingstijd vergt om door te voeren. Met
de gemeenten in Salland is afgesproken om daar waar het kan alvast te starten met de uitbreiding.
De gemeente Apeldoorn houdt vast aan de nieuwe datum augustus 2020.

Op de planning van 2019 stond de implementatie van de nieuwe software voor de kind planning. Deze zou gekoppeld worden aan de personeelsplanning, waardoor het plannen van
kinderen en personeel efficiënter zou worden.
Tijdens de voorbereiding en de inrichting van het nieuwe pakket, bleek dat het programma
onvoldoende was doorontwikkeld om aan onze vraag te kunnen voldoen. Medio 2019 is het
traject stopgezet en hebben we besloten pas over te stappen naar een nieuw pakket als deze
voldoende is doorontwikkeld. De verwachting is dat dit nog enkele jaren gaat duren.
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De financiële resultaten zijn positief, waardoor er meer dan voorheen in onderhoud en (individuele) opleidingen geïnvesteerd is.

PERSONEEL
Ons personeelsbestand is dit jaar uitgebreid, er zijn ook medewerkers vertrokken op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Het vinden van medewerkers gaat moeizamer dan vorige jaren..
De vraag in de branche is groter dan het aanbod.
De focus ligt in 2019 op de werving en selectie en het binden en boeien van medewerkers.
Binnen de werving en selectie zijn de pijlen gericht op zichtbaarheid, goed werkgeverschap
(door bijv. goede secundaire arbeidsvoorwaarden) en de mogelijkheid tot ontplooiing en persoonlijke groei door het aanbieden van opleidingen.

Er wordt in 2019 en 2020 nieuw personeelsbeleid geschreven. Het doel hiervan is goed werkgeverschap en balans in werk en privé.

Het ziekteverzuim binnen KOOS ligt iets boven het landelijk gemiddelde , 0,2 %. De meldingsfrequentie is laag, onder de 1, echter bij uitval door ziekte zijn het aantal ziektedagen
bovengemiddeld.
Uit de verzuimanalyse eind 2018 is gebleken dat medewerkers zich te laat ziekmelden, waardoor de duur van de ziekteperiode langer is dan gemiddeld. Daarnaast blijkt een grote groep
medewerkers moeite te hebben in het vinden van balans tussen werk en privé, waardoor uitval
groter is dan gemiddeld.
We hebben daarom de aandacht in 2019 meer verschoven naar preventie. Door gezond te
roosteren, het aanstellen van voldoende flexibel personeel, de uitbreiding in mogelijkheden
binnen de zorgverlof regeling, het coachen van medewerkers etc. Hierbij is het doel om mensen meer in balans te krijgen binnen het werk. In 2020 zal een aanvullende RIE meer inzicht
moeten gaan geven in de arbeidsomstandigheden binnen de diverse locaties, om vervolgens
aanpassingen te gaan doen waar nodig.

KOOS heeft al jaren een uitgebreid opleidingsaanbod. Naast de wettelijk verplichte opleidingen

bieden

we

ook

opleidingen

aan

ten

behoeve

van

niveauverhoging

en

deskundigheidsbevordering. Ook in 2019 is hier extra budget voor begroot om medewerkers
een uitdaging te bieden om zo de kwaliteit te verhogen. Hier is gedeeltelijk gebruik van gemaakt.
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Er is in 2018 een vernieuwd pedagogisch beleid ontwikkeld, er is een implementatieplan ontwikkeld waarin in 2019 en 2020 medewerkers getraind en gecoached gaan worden. Dit traject
wordt door medewerkers als zeer positief ervaren.
Er is extra aandacht voor de VVE. Er worden aanvullende trainingen gegeven en er wordt
gecoached op de werkvloer. In 2020 zal er een keus gemaakt worden voor een vernieuwde
VVE module en zullen medewerkers aanvullend getraind gaan worden de komende jaren.

SAMENWERKING PARTNERS
Zowel in Salland als in Apeldoorn ontstaat meer verbinding en samenwerking met onze ketenpartners. In Salland is deze beweging jaren gelden al ingezet. In Apeldoorn begint dit op
lokaal niveau ook vorm te krijgen. We hebben elkaar nodig, samen is de norm om een kwalitatief goede doorgaande lijn te creëren voor elk kind.

In Salland heeft dit geleid tot het gezamenlijk ontwikkelen van een visie richting de toekomst,
met deelthema’s die nog moeten worden uitgewerkt in 2020. Dit visiestuk is een kader waarmee in de kernen de samenwerking beter geformaliseerd kan worden.
Op lokaal niveau ontstaan er diverse samenwerkingsverbanden met onderwijs, collega opvang, sport en cultuur. Doel is het vergroten van de kwaliteit in aanbod voor de kinderen.

In Salland hebben de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte samen met de vroeg- en voorschoolse
voorzieningen deelgenomen aan een pilot van de onderwijsinspectie. Deze pilot bestond uit
een meting van de kwaliteit van het VVE aanbod en de doorgaande lijn. De uitkomsten en
adviezen zijn in 2019 besproken en verbeteracties zouden gezamenlijk worden opgepakt.

Verbeterpunten voor de opvang waren: het planmatig werken en de doorgaande lijn naar het
onderwijs. Om planmatiger te kunnen werken en zo de kwaliteit te kunnen verhogen was het
advies om de verouderde VVE modules te vervangen door nieuwe modules die beter aansluiten bij het huidige landelijke VVE beleid.

Een verbeterpunt voor de gemeenten was het pakken van de regierol binnen het domein VVE.
Er zijn stappen gemaakt in het verbeteren van de doorgaande lijn, er zijn concrete afspraken
gemaakt over de overdracht en de onderlinge samenwerking en de afstemming tussen opvang
en onderwijs.
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Het invoeren van een nieuwe module, zou gezamenlijk met alle partners in Salland gebeuren.
Het is niet gelukt om met alle partners op een lijn te komen wbt de keuze in de VVE module.
Om toch de stap naar het verhogen van de kwaliteit in aanbod te kunnen maken, hebben wij
ervoor gekozen om zelf een module uit te zoeken. De aanschaf en het trainen gebeurt in 2020
en de jaren erna.

Binnen de gemeente Olst-Wijhe heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de ( geboorte)
prognoses in de toekomst en zijn de gevolgen voor het onderwijs inzake de huisvesting in
kaart gebracht. De conclusie is dat de komende jaren het aantal geboorten zal dalen, waardoor in de toekomst geen bestaansrecht blijft voor alle huidige scholen.
Er is vanuit het onderzoek samen met alle partners een project opgestart: ’’Scholen voor morgen’’. Het project was bedoeld om gezamenlijk te komen tot een goed huisvestingsaanbod
voor het onderwijs binnen de gemeente.
In 2019 is de opvang hierbij betrokken en is een gezamenlijk traject geworden.
De visie: Onderwijs kan niet zonder opvang en vice versa, ligt hier aan ten grondslag.
Vanuit diverse werkgroepen is er een duidelijke visie en wens ontwikkeld hoe de omgeving
eruit zou moeten zien voor de kinderen en wat er nodig is om de doorgaande lijn voor een
kind goed te kunnen borgen. Hierbij is het uitgangspunt nabijheid in opvang, vrije tijd, zorg en
onderwijs voor elk kind.
Komende jaren zal dit project concreet worden vormgegeven en zal nieuwe huisvesting aan
de orde zijn.
Vanuit het project scholen voor morgen worden sinds 2019 ook in andere kernen huisvestingsvraagstukken gezamenlijk opgepakt tussen onderwijs en opvang.

TOT SLOT
Het jaar 2019 is een dynamisch jaar gebleken. Er heerst een positieve flow, mensen ervaren
weer ruimte om meer met het vak bezig te kunnen zijn. De organisatie is door diverse acties
steeds beter voorbereid op de toekomst. Kwaliteit en innovatie blijft voorlopig de boventoon
voeren, en keten denken staat centraal.

Inge Tijdhof
Directeur/ Bestuurder
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5. PERSONEEL
5.1

INLEIDING
In 2019 is het aantal medewerkers (peildatum 31-12-2019) toegenomen met

8

personeelsleden. Het betreft hier pedagogisch medewerkers met een flex-contract en 2
pedagogisch beleidsmedewerkers. Er zijn 16 medewerkers vertrokken of met pensioen gegaan. Er zijn 24 in totaal nieuwe medewerkers aangenomen.

5.2

CIJFERS
Personeelsbezetting

Mannen
Vrouwen
Totaal

AANTAL
2019
2018
7
6
228
221
235
227

% AANTAL
2019
2018
3%
2.64%
97% 97.36%
100%
100%

AANTAL FTE
2019
2018
5.11
5.67
133.97
114.68
139.08
120.35

% FTE
2019
2018
3.7%
4.71%
96.3%
95.29%
100%
100%

AANTAL
2019
2018
4
3
32
28
30
25
32
34
38
37
20
22
23
20
14
18
26
21
16
19
235
227

% AANTAL
2019
2018
1.7%
1.32%
13.6% 12.33%
12.8% 11.01%
13.6% 14.98%
16.2% 16.30%
8.5%
9.69%
9.8%
8.81%
6%
7.93%
11.1%
9.25%
6.8%
8.37%
100%
100%

AANTAL FTE
2019
2018
0
0.00
15.28
9.08
19.11
13.17
21.17
23.58
25.06
21.18
12.36
11.75
14.42
11.78
7.58
8.80
17.06
12.82
7.04
8.19
139.08
120.35

% FTE
2019
2018
0%
0.00%
11%
7.55%
13.7%
10.94%
15.2%
19.60%
18%
17.60%
8.9%
9.76%
10.4%
9.79%
5.5%
7.31%
12.3%
10.65%
5.1%
6.80%
100%
100%

Leeftijdsopbouw

< 20
20 – 25
25 – 30
30 – 35
35 – 40
40 – 45
45 – 50
50 – 55
55 – 60
> 60
Totaal
Mei 2020
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Ziekteverzuim

Ziekteverzuim
Meldingsfrequentie
Categorie

2019

2018

6.44%

5.92%

0.93

0.89

Aantal meldingen

Kort (minder dan 8 dagen)

175

Middel ( 8 – 43 dagen)

40

Lang ( 43 – 366 dagen)

32

Extra lang (meer dan 366 dagen)

3

Totaal

Mei 2020
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6. FEITEN EN CIJFERS ORGANISATIE
6.1

INLEIDING
In dit hoofdstuk treft u informatie aan over ons werk en de organisatie. In paragraaf 5.2 kunt u
een aantal feiten lezen betreffende de organisatie als geheel. In de paragrafen 5.3 tot en met
5.6. is meer gedetailleerde informatie opgenomen over respectievelijk de kinderdagverblijven,
het peuterwerk in de gemeente Raalte, het peuterwerk in de gemeente Olst-Wijhe, de
buitenschoolse opvang en het gastouderbureau

6.2

CIJFERS EN FEITEN
KINDPLAATSEN EN GOB-KOPPELINGEN
Kinderopvang KOOS had eind 2019 dertien locaties voor kinderdagopvang, zestien
peuterwerk locaties, zestien BSO locaties en een gastouderbureau met een viertal
medewerkers.

Kindplaatsen LRK en GOB-koppelingen

Kindplaatsen Kinderopvang
Peuterspeelzalen Raalte
Peuterspeelzalen OlstWijhe
Peuterspeelzalen Apeldoorn
Kindplaatsen BSO
Koppelingen gastouderbureau

2019

2018

412

376

186

170

64

64

16

16

754

693

493

528

*één kindplaats bij kdv en bso is een plaats die in principe 5 dagen per week gebruikt kan worden, bij peuterspeelzalen
houdt één kindplaats 2 dagdelen per week in.

Mei 2020
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KLACHTENCOMMISSIE
KOOS heeft een interne klachtenprocedure. Mocht een klant niet tevreden zijn over de dienstverlening dan treedt in eerste instantie deze interne procedure in werking. Dat betekent dat
een klacht eerst besproken wordt met de direct betrokkene. Dit kan een pedagogisch medewerker, clustermanager of een medewerker van het centraal bureau zijn. De ervaring leert dat
de meeste klachten op dit niveau al worden afgehandeld. Is dit echter niet het geval dan kan
degene die de klacht heeft ingediend dit voorleggen aan de direct leidinggevende en vervolgens de directeur.
Mocht de interne klachtenprocedure geen oplossing bieden voor de klager dan kan de externe
klachtencommissie ingeschakeld worden. In 2009 heeft KOOS zich aangesloten bij de landelijke Stichting Klachten Kinderopvang (SKK). In 2019 heeft deze externe klachtencommissie
geen enkele klacht over de dienstverlening van KOOS in behandeling hoeven nemen.

VERTROUWENSPERSOON
De

vertrouwenspersoon

van

KOOS

is

lid

van

de

landelijke

Vereniging

van

Vertrouwenspersonen. Over 2019 is er 1 melding geweest bij de vertrouwenspersoon inzake
gebrek aan communicatie tussen een medewerker en leidinggevende. Er zijn gesprekken
gevoerd en verbeteracties uitgezet. Bij evaluatie was de klacht verdwenen. Zie hiervoor ook
bijlage A .

ONGEVALLEN
Er zijn 16 meldingen gedaan in 2019 van ongevallen op de locaties. Hiervan hebben alle
meldingen (van kinderen) betrekking op letsel als gevolg van spelen. Alle incidenten zijn in de
teams besproken met de clustermanager en afgehandeld. Verbeter acties zijn waar mogelijk
uitgezet.

Mei 2020
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6.3

KINDERDAGVERBLIJVEN
KOOS had eind december 2019 twaalf kinderdagverblijven, met in totaal 29 groepen. In
onderstaande tabel staan ze onder elkaar.
De maximale capaciteit voor een groep is 16 kindplaatsen van elk 10 dagdelen. Niet alle
groepen zijn op alle dagen van de week geopend, maar gedurende 2019 heeft in het aantal
openingsdagen wel een uitbreiding plaatsgevonden.
Bij vrijwel alle locaties is er tevens de mogelijkheid tot flexibele opvang, uitgezonderingen
hierop zijn Ooievaar, de kleinste locatie van Raalte-Noord, en Wervelwind in Broekland.

Groepen

Kinderdagverblijven

Woonkern

Naam

Raalte Noord

EigenWijs

2

Raalte Noord

Bengel

3

Raalte Noord

Ooievaar

2

Raalte Dorp

Wijsneus

2

Heino

Spetters

2

Heino

KnuZ

3

Olst

Strabantjes

3

Wesepe

Bössels

1

Heeten

Woelwater

2

Broekland

Wervelwind

1

Luttenberg

Doerak

1

Apeldoorn

Ukkie

7

Totaal

Mei 2020
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6.4

PEUTERWERK RAALTE
Het peuterwerk wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Het peuterwerk beslaat per week 5½ uren, verspreid over 2 dagdelen. KOOS heeft geheel 2019 gewerkt
met daartoe opgeleide pedagogisch medewerkers. De groepen bestaan uit maximaal 16
peuters, geleid door 2 pedagogisch medewerkers. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag
betalen een uurtarief dat gelijk is aan het tarief van de reguliere kinderopvang, ouders zonder
recht op kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Na aftrek van
de kinderopvangtoeslag zijn de netto kosten per saldo bij beide groepen ouders, op eventueel
een kleine afronding na, hetzelfde.
In het peuterwerk is aandacht voor een brede ontwikkeling van de kinderen op de gebieden
van motoriek, sociaal gedrag, emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, creativiteit en
taal.

Ten behoeve van het basisonderwijs wordt voorzien in een overdrachtsrapport van de peuters. Waar nodig of gewenst vindt aanvullend een zogenaamde warme overdracht plaats.

Als partner in het lokaal jeugdbeleid vervult KOOS een rol in diverse gemeentelijke en regionale overlegorganen, zoals het LEA (lokale educatieve agenda), de regiegroep jeugd en
overleg in het kader van voor- en vroegschoolse educatie.

Peuterwerk Raalte

2019

2018

542

532

Peuters (gemeente

412 (76,0%)

396 (74,4%)

Raalte) tussen de 2,5 en

(oktober 2019)

(oktober 2018)

Peuters (gemeente
Raalte) tussen de 2,5 en
4 jaar oud

4 jaar oud
gebruikmakend van PW bij KOOS

Mei 2020
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Bovenstaande aantallen zijn exclusief de peuters die wel gebruik maken van kinderopvang
maar niet van peuterwerk.

6.5

PEUTERWERK OLST-WIJHE
In de gemeente Olst-Wijhe had Kinderopvang KOOS eind 2019 in totaal 7 peutergroepen,
waarvan 5 in Olst en 2 in Wesepe.

Eind 2015 heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 1 januari 2016 over te gaan
op een zogenaamde vraaggestuurde financiering van het peuterwerk.
Hierbij zal de gemeente tevens slechts die peuterplaatsen subsidiëren die worden bezet door
peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en de peuterplaatsen
die worden bezet door peuters met een VVE-indicatie.

6.6

BUITENSCHOOLSE OPVANG
KOOS had eind 2019 16 BSO lokaties, met in totaal 15 groepen voorschoolse opvang ( VSO)
en 30 groepen naschoolse opvang (NSO).

Buitenschoolse opvang

Woonkern

Naam

Groepen

Raalte Dorp

Boemerang

2 VSO en 3 NSO

Raalte Noord

Twister Linderte

1 VSO en 3 NSO

Raalte Noord

Eiberbest

1 VSO en 2 NSO

Raalte Noord

Storm

2 NSO

Raalte Noord

Rietzanger

1 VSO en 1 NSO

Heino

ToFF

1 VSO en 2 NSO

Heino

Braz

2 VSO en 3 NSO

Heino

Trotz (8-13)

1 NSO

Olst

Musketier

2 VSO en 3 NSO

Olst

Stoer (8-13)

1 NSO

Mei 2020
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Broekland

Blitz

1 VSO en 1 NSO

Heeten

Tornado

1 VSO en 2 NSO

Luttenberg

Doerak

1 VSO en 1 NSO

Wesepe

Bikkels

1 VSO en 1 NSO

Apeldoorn

KidsBase

1 VSO en 2 NSO

Apeldoorn

De Fakkel

1 VSO en 2 NSO

Mei 2020
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7. HET GASTOUDERBUREAU
Sinds 2016 is er een teruggang te zien van het aantal koppelingen bij ons gastouderbureau.
In 2019 bedroeg de teruggang 35 koppelingen, van 528 naar 493 koppelingen.

Ondanks de jaarlijkse tariefstijging heeft dit tevens geleid tot een lichte daling van de omzet
van het gastouderbureau. Zonder deze tariefstijging zou de daling van de omzet duidelijk
groter zijn geweest.
Het financiële resultaat van het gastouderbureau is ondanks de daling van het aantal
koppelingen en de omzet nog wel ruim voldoende om de bijdrage in de overheadkosten te
kunnen dekken.

Wat betreft de daling van het aantal koppelingen schrijven we deze toe aan een aantal
factoren.


stevige concurrentie op deze markt;



toenemende vraag naar pedagogisch medewerkers in de opvang waardoor gastouders
(weer) gaan werken als pedagogisch medewerker (en er dus minder gastouders
beschikbaar zijn);



verhoging van de kinderopvangtoeslag, met als gevolg dat de kinderopvang op locaties
netto goedkoper is geworden;



aanscherping van de gestelde eisen aan gastouderopvang.

Ondanks de dalende trend blijft de kwaliteit van het werk van het gastouderbureau
onverminderd hoog. Dit blijkt onder meer uit het geringe aantal ouders dat overstapt naar de
concurrenten, uit de GGD rapportages en uit de grote belangstelling en waardering voor de
jaarlijkse Flierefluiterdag.

Mei 2020
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8. VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
8.1

SAMENSTELLING OR 2019
Tabel 9. Samenstelling OR

NAAM

FUNCTIE

Monique Hulsman

Voorzitter

Linda Bischop

Lid/ Vice Voorzitter

Helma Bosch

Secretaris

Amanda Lubbers

Lid

Rian Beltman

Lid

Hanneke van de Kamp

Lid

Janine Pool

Lid
Roulerend Notulist

De OR komt elke 6 weken bij elkaar, en heeft daarnaast eens per 6 weken een overleg met
de directeur/bestuurder.

8.2

PUNTEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST


Pedagogisch beleid vernieuwing



Protocol Kindermishandeling



Personeelsbeleid



Opleidingsplan 2020



Cao



Operationeel plan



Investeringsbegroting



November, uitnodiging RvT/MT brainstormsessie



Samenwerkingsverbanden
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8.3



Begroting



Nieuwe leden OR



ICT



Arbo wet



IKK -wet



Subsidie gemeente(n)



Strategische koers 2019-2021



Verzuimstopt



(alg.)vergadering Raad van Toezicht



Vertrouwenspersoon



Prijzen 2019



Vacature clustermanager, P&O medewerker, en div. PM-ers



BKR

ADVIESAANVRAGEN
Goedgekeurd


Beroepscode Kinderopvang / Werkkosterregeling 2020

.
Afgekeurd


8.4

NVT

OVERIGE


Scholing

De OR heeft in 2019 een maatwerk cursus van 1 dag gevolgd, basiscursus OR-werk voor
nieuwe leden en communicatieplan van aanpak.


OR

De OR heeft bij de directie aangegeven, 2x per jaar om tafel te willen met RVT nl. 1x in het
voorjaar en 1x in het najaar om resultaten en begrotingen te bespreken, daar staat het gesprek
functioneren directie los van.
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Tevens is het de wens om op de standaard agenda van groot team overleggen te staan en
een persoon met personeelsbeleid mee te laten denken wat kan en mag, dit wordt verder in
2019 vorm gegeven.

De OR heeft in 2019 afscheid genomen van Monique Linnartz, zij was voorzitter van de OR.
Hiervoor is Monique Hulsman in de plaats gekomen.


Maandelijkse terugkoppeling

De OR plaatst maandelijks een bericht op Kwibuss met de onderwerpen, agendering etc. deze
is voor een ieder toegankelijk, notulen worden eerst gecontroleerd, in volgend overleg, daarna
geplaatst.

De OR heeft gevraagd mee te mogen denken in de kerstviering en attentiebeleid, zoals een
extraatje. We hebben hieraan deelgenomen in 2019.
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P a g i n a | 25

JAARVERSLAG 2019

9. FINANCIEN
Na een vijftal jaren van forse verliezen werd er in 2016 weer een klein positief financieel
resultaat gerealiseerd. In navolging van het jaar boekjaar 2017, waarin een resultaat werd
behaald van € 136.757, is deze lijn ook in 2018 doorgetrokken met als gevolg een positief
financieel resultaat (voor belasting) van € 452.759.
In de tabel hieronder ziet u een globaal overzicht van de begroting 2019 en de werkelijke
cijfers 2019.
Voor de uitgebreide financiële cijfers verwijs ik u graag door naar de jaarrekening 2019.

Financiën

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

€ 8.215.000

€ 8.920.354

€ 1.000

€ 26.456

Totale baten

€ 8.216.000

€ 8.946.810

Personeelskosten

€ 6.360.900

€ 6.527.236

Huisvesting

€ 919.800

€ 914.427

Organisatiekosten

€ 332.400

€ 379.503

Verzorgingskosten

€ 232.100

€ 261.916

Afschrijvingen

€ 171.900

€ 188.411

Totale lasten

€ 8.017.100

€ 8.271.494

€ 198.900

€ 675.316

Omzet
Overige baten

Resultaat (voor belasting)
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BIJLAGE A: VERSLAG VERTROUWENSPERSOON
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