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Voorwoord

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

van ons maatschappelijk ondernemerschap nog verder

’Maatschappelijk Ondernemen in de kinderopvang',

te verhogen?’.

dat op initiatief van de SWKGroep in het najaar van
2009 werd uitgevoerd. De SWKGroep is als stichting

Er hebben 59 respondenten deelgenomen aan het onder-

een maatschappelijke onderneming die bestuurlijke en

zoek. Het aantal deelnemende politici was beperkt en hun

bedrijfskundige expertise levert voor maatschappelijk

antwoorden daarmee niet representatief voor de gehele

georiënteerde bedrijven. De belangrijkste waarden van

politiek, maar het geeft wel een indicatie van de visie van

de SWKGroep zijn het leveren van een positieve bijdrage

de politiek op Maatschappelijk Ondernemen in de kinder-

aan de ontwikkeling van kinderopvang en sociaal-cultureel

opvang. Dit geldt ook voor de vakbonden.

werk, maatschappelijk ondernemerschap en zakelijk

In de bijlage van dit rapport vindt u een overzicht van alle

partnerschap.

respondenten. Graag willen wij alle respondenten bedanken
voor hun inbreng.

De aanleiding voor dit onderzoek is het gegeven dat er
binnen de kinderopvang steeds meer gesproken wordt over

De uitkomsten van het onderzoek worden in dit rapport

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dat kinder-

behandeld aan de hand van de ‘drie P’s’ die bij de definitie

opvangorganisaties zichzelf steeds vaker maatschappelijk

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden

ondernemer noemen. De SWKGroep vroeg zich af wat

gehanteerd: People, Profit en Planet. Vanuit de visie van de

kinderopvangorganisaties en de ‘belanghebbenden’ van

SWKGroep hebben wij gemeend daar nog een vierde P

de branche (ouders, overheid, vakbonden, et cetera)

aan te moeten toevoegen: de P van Proposition.

daaronder verstaan. Om hier inzicht in te krijgen hebben

Deze P staat in dit verband voor zowel het probleem als

we 49 kinderopvangorganisaties, 29 ouders, 32 politici en

de oplossing: in de wisselwerking tussen beide kunnen

de vakbondsbestuurders binnen de branche benaderd

effectieve vernieuwingen ontstaan. Het gaat erom

met de vraag of ze wilden meewerken aan het onderzoek

trends in de samenleving te signaleren, knelpunten te

‘Maatschappelijk Ondernemen in de kinderopvang’.

benoemen en suggesties te doen om deze op te lossen.
Vervolgens kunnen initiatieven genomen worden om

Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in wat Maat-

invulling te geven aan een oplossing. Vanuit onze visie dat

schappelijk Ondernemen binnen de kinderopvang inhoudt

Maatschappelijk Ondernemen niet anders kan zijn dan

in de optiek van belanghebbenden. Plus: hoe kijken de

verantwoord ondernemen vinden wij de ‘V‘ overbodig en

kinderopvangorganisaties hier in het algemeen tegenaan

spreken wij van ‘Maatschappelijk Ondernemen’ in plaats van

en hoe verhoudt zich dat tot de visie van de SWKGroep.

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.

Een tweede doel is het ontwikkelen van een benchmark.
We hebben de meningen in de markt gepeild onder

In het eerste deel van dit rapport komen de

kinderopvangorganisaties, ouders, lokale en landelijke

onderzoeksresultaten aan bod. In het tweede deel van het

politici, vakbonden en verschillende organisaties die

rapport wordt ingegaan op de visie, missie en werkwijze

onderdeel zijn van de SWKGroep. Hierdoor is het mogelijk

van de SWKGroep in het algemeen en ten opzichte van

om een eerste benchmark te presenteren waarmee

Maatschappelijk Ondernemen in het bijzonder.

kinderopvangorganisaties in het algemeen en de SWKGroep

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij ons binnen

in het bijzonder kunnen zien waar zij op het gebied van

de kinderopvang daadwerkelijk bezighouden met

Maatschappelijk Ondernemen staan, ten opzichte van

Maatschappelijk Ondernemen, maar dit op onderdelen

‘de gemiddelde kinderopvangorganisatie’ in Nederland en

anders ervaren dan onze belanghebbenden.

ten opzichte van de visie van de belanghebbenden.
Raad van Bestuur Stichting SWKGroep
De vraag die daarbij voor de SWKGroep bovenaan staat is:

Jacob Boskma

‘Wat kunnen we in de kinderopvang doen om de kwaliteit

Ad Doorneveld
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De eerste P van Maatschappelijk Ondernemen springt in deze branche logischerwijs
meteen in het oog: People. Kinderopvang draait om kinderen, hun ouders en medewerkers.
Door het bieden van goede kinderopvang wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het kind, van de ouder zelf en van diens maatschappelijke en sociale
omgeving. Dit is belangrijk om een plek te vinden in onze complexe samenleving, waar
groepen met uiteenlopende culturele achtergronden deel van uitmaken.

Stelling 1: Het huidige systeem van school en kinderopvang past volgens sommigen niet meer in deze tijd, waarin vaak beide
ouders werken. Hoe dient een kinderopvangorganisatie hier naar uw mening op in te spelen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Het is prima zoals het nu is
Vakbond
Ouders

Verleng de openingstijden

Kinderopvang
Werk samen met scholen om opvang zo vlekkeloos
mogelijk op elkaar aan te laten sluiten

SWKGroep

Breng geïntegreerde oplossingen naar buiten en
start zo nodig modelprojecten
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Meer samenwerking, flexibiliteit en klantgerichtheid

Het toegenomen aantal tweeverdieners stelt nieuwe eisen aan de flexibiliteit en klantgerichtheid van de kinderopvangorganisaties. Dat ‘niks doen en alles bij het oude laten’ geen optie is, daar zijn alle deelnemers aan het onderzoek wel van
overtuigd. Maar hoe dan het beste in te spelen op de behoeften van de huidige generatie tweeverdieners, daar lopen de
meningen over uiteen. Om de voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang zo vlekkeloos mogelijk op elkaar aan
te laten sluiten - van belang voor zowel de ouders als het kind - is een goede samenwerking tussen kinderopvangorganisaties
en scholen essentieel. Iedereen, inclusief de politiek, is het hierover eens. Over nut en noodzaak van het naar buiten brengen
van geïntegreerde oplossingen en het zo nodig starten van modelprojecten wordt verschillend gedacht. Driekwart van de
ouders heeft hier behoefte aan, terwijl slechts 48% van de kinderopvangorganisaties aangeeft het belangrijk te vinden dat
hierop wordt ingespeeld. Van de respondenten van de SWKGroep ziet 63% hier het nut en de noodzaak van in.
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De P van People
Kinderopvang draait om mensen

Stelling 2: We leven in een mulitculturele samenleving. Hoe gaat een maatschappelijke onderneming in de kinderopvang
hier naar uw mening mee om? (maximaal 3 antwoorden mogelijk)
Informeren van medewerkers, kinderen en
gebruikers over andere culturen

Vakbond
Ouders

Speciale aandacht voor feestdagen uit andere culturen

Kinderopvang
Geen speciale aandacht als er in een wijk nauwelijks
andere culturele invloeden zijn

SWKGroep

Kinderen leren spelenderwijs van elkaar,
dus dat gaat vanzelf
Ouders betrekken bij invulling activiteiten, zodat
kinderen leren van de ouders en ouders uit
verschillende culturen van elkaar
Zowel het personeelsbestand als de uitingen
weerspiegelen de multiculturele samenleving
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Multicultureel: leren van elkaar

Qua personeelssamenstelling en (schriftelijke en mondelinge) uitingen wil 76% van de kinderopvangorganisaties een
afspiegeling zijn van de (multiculturele) samenleving. Dit is ook het streven van de SWKGroep. Slechts 37% van de
ouders ziet het belang hiervan in. Zij gaan er net als de vakbond ook meer dan de kinderopvangorganisaties vanuit dat
kinderen spelenderwijs 'vanzelf' van elkaars achtergrond leren. Iets minder dan de helft van alle kinderopvangorganisaties
geeft actief informatie over andere culturen. Aandacht voor feestdagen uit andere culturen is er bij een derde van de
kinderopvangorganisaties; ouders vinden dit aspect iets belangrijker. Van de kinderopvangorganisaties betrekt 64% de
ouders bij de invulling van activiteiten, om op deze manier ook van elkaars cultuur te leren.

Stelling 3: Bij kinderopvang staat het belang van het kind voorop. Hoe moet dit bij een maatschappelijke organisatie
in de kinderopvang tot uitdrukking komen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vooral geborgenheid, veiligheid en gezelligheid
bieden, zodat ze onbezorgd kind kunnen zijn

Vakbond

Bieden educatieve onderwijsprogramma’s om
ontwikkeling in achterstandsgroepen te bevorderen

Ouders
Kinderopvang

Hebben een signaalfunctie naar ouders/hulpverlening bij
afwijkend gedrag of verwaarlozing van een kind

SWKGroep

Ieder kind is welkom. Waar mogelijk plaats creëren voor
kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking
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Stelling 3

Aanbod versus verwachtingen

Er zit een verschil tussen de verwachtingen en wensen van ouders enerzijds en het aanbod van de kinderopvang anderzijds.
Bijna alle ouders en kinderopvangorganisaties vinden geborgenheid, veiligheid en gezelligheid basisvoorwaarden. Ouders
lijken minder belang te hechten aan of weinig op de hoogte te zijn van wat de kinderopvang daarnaast nog meer organiseert
of mogelijk maakt. De educatieve onderwijsprogramma's om de ontwikkeling van jonge kinderen uit specifieke groepen te
stimuleren, het bieden van plaats aan kinderen met een beperking en de signaalfunctie bij afwijkend gedrag van kinderen
lijken voor ouders minder interessant, terwijl kinderopvangorganisaties en de SWKGroep hier wel degelijk een rol voor
zichzelf zien weggelegd.

Stelling 4: Een echtpaar heeft onverwacht eenmalig een extra dag opvang nodig voor hun kind. Ze hebben geen oppas voor die
dag, maar de opvang zit die dag ‘vol’. Hoe dient een kinderopvangorganisatie naar uw mening te handelen? (1 antwoord mogelijk)
Pech gehad. We mogen de wettelijke
norm niet overschrijden

Vakbond

Het kind kan gewoon (boventallig) gebracht
worden tegen betaling

Ouders
Kinderopvang

We informeren bij andere kinderopvangorganisaties
in de regio of daar plaats is

SWKGroep

We proberen voor die dag een opvangplaats te regelen
bij gastouders/andere eigen opvang
We zitten vol, maar geven het nummer
van een oppascentrale
0%
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Starre opstelling?

Aangenomen mag worden dat het voor ouders prettig is als een onverhoopt noodzakelijke extra opvangdag snel en
gemakkelijk geregeld kan worden. Bij een aantal organisaties is dit niet mogelijk. Als er geen plaats is, geeft één op de vijf
organisaties aan dat de ouders 'pech gehad' hebben. Als reden wordt aangegeven dat zij met een kind extra de wettelijke
normen voor groepsgrootte overschrijden. Geen antwoord dat ouders op zo’n vraag verwachten. Wat ouders wel verwachten
is dat ze hulp krijgen bij het zoeken naar een alternatief in de vorm van opvang bij een andere organisatie in de regio
(10%), gastouders of een andere locatie van de organisatie (47%) of door in ieder geval het telefoonnummer van een
oppascentrale te krijgen (21%). Deze laatste optie wordt door geen enkele organisatie als eerste optie genoemd. De meeste
kinderopvangorganisaties (52%) en de organisaties binnen de SWKGroep (63%) proberen de ouders in eerste instantie te
helpen door een opvangplaats bij gastouders of op een andere eigen locatie te regelen.
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De P van People
Kinderopvang draait om mensen

Stelling 5: Er wordt vaak gezegd dat kinderen te weinig bewegen. Hoe kan een organisatie in de kinderopvang daar naar uw
mening een bijdrage aan leveren? (1 antwoord mogelijk)

Laat de kinderen zoveel mogelijk buiten spelen
Vakbond
Werk samen met derden om sport- en spelactiviteiten
aan te bieden (eventueel tegen betaling)

Ouders
Kinderopvang

Intern programma en/of iemand in dienst die hier op
allerlei manieren aandacht aan besteedt

SWKGroep

Gebruik een gymzaal waar kinderen kunnen
bewegen en sporten
Niet nodig om speciale aandacht aan sport en
beweging te besteden
0%
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Aandacht voor beweging

Bijna de helft van de ouders vindt dat kinderen ‘gewoon’ zoveel mogelijk buiten moeten spelen (47%) of dat een organisatie
een intern programma en/of iemand in dienst moet hebben die aandacht besteedt aan bewegen (39%). De mening van
de kinderopvang blijft iets achter: 36% van de kinderopvangorganisaties geeft aan het belangrijk te vinden aandacht aan
beweging te geven in samenwerking met derden of door een eigen programma aan te bieden (kinderopvang 28%, de
SWKGroep 27%). Opvallend is dat 8% van de kinderopvangorganisaties vindt dat er geen speciale aandacht besteed hoeft te
worden aan sport en beweging. Van de SWKGroep geeft 18% aan het belangrijk te vinden de beschikking te hebben over een
gymzaal waar kinderen kunnen bewegen en sporten, iets wat maar weinig ouders belangrijk vinden.

Algemene conclusie People:
De P van People blijkt voor zowel de ouders, de kinderopvangorganisaties als de
SWKGroep een zeer belangrijke P. Ouders en alle kinderopvangorganisaties zijn het er over
eens dat geborgenheid, veiligheid en gezelligheid basisvoorwaarden zijn. Als aan deze
voorwaarden is voldaan is het voor veel ouders goed. Kinderopvangorganisaties doen
veel meer; qua sport, activiteiten, signaalfunctie, pedagogiek, doorgaande lijn naar het
basisonderwijs, taalstimulering, enzovoorts. Ouders lijken daar echter minder waarde
aan te hechten. Ze vinden het belangrijk dat organisaties meewerken aan geïntegreerde
oplossingen om school en opvang zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
Wat ouders ook belangrijk vinden is dat de kinderopvangorganisatie zich niet ‘star’ opstelt.
Als ze bijvoorbeeld een keer in ‘nood’ zitten en een extra dag opvang nodig hebben, willen
ze graag een behulpzame en flexibele houding. Is de opvang vol, dan stellen ze het zeer op
prijs als er wordt meegedacht over een alternatieve oplossing.
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In de kinderopvang gaat net als in het basisonderwijs veel geld om. Basisscholen lijken op
dit moment een pas op de plaats te maken in hun ontwikkeling, terwijl de kinderopvang
de laatste jaren inhaalslag na inhaalslag heeft moeten maken. Dit hangt samen met
stormachtige ontwikkelingen in de maatschappij en de positie die de kinderopvang
inneemt in het sociale en economische leven. Die positie is aan verandering onderhevig
en afhankelijk van politieke besluitvorming.

Stelling 6: De winst van een vestiging komt ten goede aan: (maximaal 3 antwoorden mogelijk)

De aandeelhouders van de kinderopvang
Vakbond
Ouders

Bonus pedagogisch medewerkers en bestuurders

Kinderopvang
(Her)investering in (nieuwe) kinderopvangcentra

SWKGroep

Uitbreiding kwaliteit opvang, vestiging en
scholing van medewerkers
De organisatie zelf om de financiële stabiliteit en
continuïteit te waarborgen
Andere initiatieven waarbij je als organisatie je
maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt
0%

Stelling 6

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rendement opnieuw investeren

Een gezond rendement is belangrijk om te kunnen blijven investeren in kwaliteit, nieuwe producten en maatschappelijke
ontwikkelingen en daarmee in de continuïteit van de organisatie. De kinderopvang kan haar pedagogische opdracht alleen
vervullen als de financiële positie gezond is. Door het waarborgen van de financiële stabiliteit kan worden geïnvesteerd in de
kwaliteit van de opvang, de vestigingen en de scholing van medewerkers. Van de ouders vindt 89% deze laatste drie punten
belangrijk. Ook de respondenten uit de politiek (niet in de grafiek weergegeven) zien de winst het liefst ten goede komen aan
de organisatie zelf: continuïteit, stabiliteit, kwaliteitsverhoging van de vestiging en scholing van medewerkers.
Het overgrote deel (88%) van de kinderopvangorganisaties investeert de winst ondermeer in nieuwe of bestaande
kinderopvangcentra. Het rendement van de SWKGroep wordt relatief vaker ingezet voor sociaal-maatschappelijke
doeleinden. Sommige projecten die op zichzelf verliesgevend zijn - zoals een aantal peuterspeelzalen – worden omwille
van hun maatschappelijke waarde draaiend gehouden.
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De P van Profit
Zonder investeringen gaat het niet

Stelling 7: Onder prijs-kwaliteit verhouding versta ik het volgende: (1 antwoord mogelijk)

In overleg bepalen wat we kunnen bieden tegen
acceptabel tarief

Vakbond

Inrichting volgens nationale richtlijnen en sturen op
rendement & tevredenheid

Ouders
Kinderopvang

Kijken waar organisatie toegevoegde waarde kan
bieden voor ouders, kind en medewerkers

SWKGroep

Organisatie moet deskundig zijn en geen
concessies doen aan kwaliteit
Alle antwoorden
0%
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Tegenover tarief moet kwaliteit staan

Ouders zijn bereid het gevraagde tarief te betalen. Voor 78% van de ouders is dat wel onderwerp van overleg. De meeste
kinderopvangorganisaties en de vakbond nemen de nationaal geldende richtlijnen als uitgangspunt voor het bepalen van
het tarief, maar kijken daarnaast ook naar de toegevoegde waarde die de organisatie biedt. De grafiek laat een begrijpelijk
verschil in perspectief zien. Ouders redeneren vanuit hun eigen situatie en die van hun kind, kinderopvangorganisaties
hebben meer oog voor overstijgende belangen.

Stelling 8: Wanneer klanten voor de tweede keer een betalingsachterstand hebben van een maand, hoe moet een
organisatie in de kinderopvang dan handelen? (1 antwoord mogelijk)
Bel in de avonduren om de situatie te bespreken.
Hanteer o.b.v. de situatie een vaste procedure om
dit in de toekomst te voorkomen

Vakbond

Stuur een aanmaning en schakel vervolgens een
incassobureau in

Ouders
Kinderopvang

Stuur een aanmaning en neem contact op voordat
een incassobureau wordt ingeschakeld

SWKGroep

Stop de dienstverlening als na het doorlopen van
de debiteurenprocedure de betaling uit blijft
Tref een betalingsregeling met deze klanten
Zorg voor een waarborgfonds om een beroep op
te kunnen doen in schrijnende situaties
Andere optie
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Stelling 8

Meer overleg bij betalingsachterstand

Een kwart van de ouders (26%) verwacht bij een betalingsachterstand dat de organisatie in de avonduren telefonisch contact
opneemt om de situatie te bespreken. Iets dat ook enkele respondenten vanuit de politiek graag zouden zien (niet in de
grafiek opgenomen). Binnen de SWKGroep doet 9% dit, de andere organisaties geven dit niet als primaire actie aan.
Van de kinderopvangorganisaties treft 32% een betalingsregeling en 32% stopt de dienstverlening als betaling na een
debiteurenprocedure uitblijft. Bij 28% van de organisaties is het beleid om een aanmaning te sturen en daarna contact
met de betrokken ouders op te nemen. Binnen de organisaties van de SWKGroep is dit de meest gangbare procedure (63%).

Stelling 9: De effecten van de huidige regelgeving bezorgen ons veel (administratief) werk. Het optimaliseren van deze
regelgeving kan zorgen voor een aanzienlijke kostenbesparing. (open vraag)

Eens
Vakbond
Ouders

Oneens

Kinderopvang
Geen mening

SWKGroep
0%
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Regelgeving drukt zwaar

De meerderheid van de ouders (63%) en kinderopvangorganisaties (76%) is het eens met de stelling dat de effecten van de
huidige regelgeving ons veel (administratief ) werk bezorgen en dat optimalisering van deze regelgeving kan zorgen voor een
aanzienlijke kostenbesparing. Er mag gesteld worden dat de complexe regelgeving grote administratieve druk en extra kosten
veroorzaakt voor kinderopvangorganisaties.

Stelling 10: Eén van de vestigingen is al meer dan een jaar verliesgevend. Hoe moet er gehandeld worden?
(1 antwoord mogelijk)

Sluit zo snel mogelijk de vestiging
Vakbond

Ga in overleg met gemeente, scholen, ouders en
medewerkers en/of doe een omgevingsonderzoek om de
opvang te behouden

Ouders
Kinderopvang

Verhoog de prijzen per kind om uit de
rode cijfers te komen

SWKGroep

Sluit de vestiging en bied een alternatieve oplossing aan
Bekijk of het haalbaar is om met de totale organisatie
het verlies te dragen
Andere optie
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De P van Profit
Zonder investeringen gaat het niet

Stelling 10

Maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt gedragen

Kinderopvangorganisaties kunnen verschillende acties ondernemen als één van hun vestigingen al meer dan een jaar
verliesgevend is. Iets minder dan de helft (44%) kiest ervoor om te kijken of de totale organisatie het verlies kan dragen.
Ruim een kwart zegt de vestiging te sluiten en een alternatieve oplossing aan te bieden aan de ouders. In derde instantie
wordt door 16% van de kinderopvangorganisaties geprobeerd de opvang voor de betreffende wijk te behouden, door in
overleg te treden met de gemeente, scholen en medewerkers, al dan niet in combinatie met een omgevingsonderzoek. De
respondenten uit de politiek spreken de voorkeur voor deze derde mogelijkheid uit. Ook voor de SWKGroep is dit de meest
wenselijke koers. De maatschappelijke noodzaak om de voorzieningen ook bij verliesgevendheid in stand te houden wordt
breed erkend: zo snel mogelijk de vestiging sluiten is voor niemand een optie. Ondernemers in de kinderopvang dragen
duidelijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Stelling 11: De overheid heeft een maximum uurtarief voor de kinderopvang ingesteld. Hoe dient een kinderopvangorganisatie
daar naar uw mening mee om te gaan? (1 antwoord mogelijk)
Bereken aan klanten hetzelfde maximum uurtarief, want
dit krijgen ze (deels) vergoed door de overheid

Vakbond

Ga uit van de eigen kosten en bepaal op basis daarvan het
uurtarief. Dit kan hoger liggen dan het maximum

Ouders
Kinderopvang

Probeer onder dit maximum te blijven om kinderopvang
betaalbaar te houden. Doe geen concessies aan kwaliteit

SWKGroep

Zoek naar oplossingen om kinderopvang betaalbaar te
houden en onder dit tarief te blijven. Leg ideeën voor aan
verschillende organen en/of landelijke politiek
0%
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Maximumuurtarief geen strakke grens

Het door de overheid bepaalde maximumuurtarief dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, wordt niet door iedereen
als harde grens gezien. Ruim een derde van de kinderopvangorganisaties (36%) laat de eigen kosten leidend zijn, ook als dat tot
een hoger tarief leidt. De vakbond onderschrijft deze opvatting. Bijna de helft (44%) van de kinderopvangorganisaties wil onder
het maximum blijven, zonder concessies te doen aan kwaliteit. De meerderheid van de ouders wil vooral de kosten betaalbaar
houden en vindt dat er oplossingen in samenwerking met verschillende instanties en politiek moeten worden gezocht.

Algemene conclusie Profit:
Ouders zijn geneigd met een andere blik naar het onderwerp ‘geld’ te kijken dan de
kinderopvangorganisaties dat doen. Bij tariefbepaling en bestemming van rendement kiezen
ouders vooral voor direct te ervaren kwaliteit, terwijl de kinderopvangorganisaties naast
kwaliteit, ook kiezen voor continuïteit, innovatie en groei. Voor de overgrote meerderheid van
de kinderopvangorganisaties, waaronder de SWKGroep, geldt dat de P van Profit niet een doel
op zichzelf is, maar een noodzakelijke voorwaarde om de andere P's te kunnen invullen.
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De derde P heeft betrekking op het grotere geheel. Ons thuis - de grond onder onze voeten,
de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten. Deze P van Planet is voor de kinderopvangorganisaties op twee manieren van belang. In de eerste plaats staat ook deze sector voor de
uitdaging zo milieuvriendelijk en klimaatneutraal mogelijk te opereren. In de tweede plaats
hebben kinderopvangorganisaties ook een pedagogische taak: in hoeverre is aandacht voor
de P van Planet daarin een onderdeel?

Stelling 12: Op welke manier dient een organisatie in de kinderopvang aandacht aan het milieu te schenken?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Energiebesparende maatregelen
Vakbond
Ouders

Groene stroom & gas

Kinderopvang
Milieubewustzijn bij kinderen verhogen

SWKGroep

Milieu- of EKO-keurmerk producten gebruiken
Afvalscheiding
Koop biologisch geteelde groenten & fruit voor
de maaltijden
Stimuleer vervoer te voet of per fiets bij
ouders en medewerkers
Samenwerking met derden om milieubesparende
maatregelen te nemen
Geen van deze
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Milieumaatregelen: veel meer mogelijk

Milieubewust handelen in de kinderopvang blijkt voor veel ouders overeen te komen met wat particulieren in het dagelijks
leven ook kunnen doen: energiebesparende maatregelen nemen, groene stroom & gas afnemen en afval scheiden.
Tegelijkertijd valt hier voor de kinderopvangorganisaties nog een wereld te winnen. 72% van de organisaties doet aan
energiebesparing en 68% aan afvalscheiding. De andere maatregelen worden nog maar mondjesmaat genomen. Van de
SWKGroep vindt bijna de helft van de respondenten dat producten en materialen met een EKO-keurmerk gebruikt moeten
worden, tegenover een kwart van de andere organisaties. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast ook inzetten op de
gedragscomponent: medewerkers en ouders stimuleren om te voet of per fiets te komen en het milieubewustzijn van de
kinderen verhogen. Ruim de helft (58%) van de ouders verwacht dat de kinderopvangorganisatie dit bewustzijn bij hun kind
verhoogt. Onder de SWKGroep respondenten vindt slechts 18% dit een aandachtspunt. Van de andere kinderopvangorganisaties
is 40% hier op de een of andere manier mee bezig. Opvallend is dat bijna 1 op de 10 respondenten binnen de kinderopvangorganisaties (inclusief de SWKGroep) vindt, dat aan geen van de genoemde maatregelen aandacht besteed hoeft te worden.
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De P van Planet
Een wereld te winnen

Stelling 13: Hoe dient een organisatie in de kinderopvang om te gaan met de gebruikte luiers? (1 antwoord mogelijk)

Gebruik gewone luiers.
Gooi deze bij het huishoudelijke afval

Vakbond

Gebruik gewone luiers.
Gescheiden afvalinzameling/biobak

Ouders

Gebruik luiers met milieuclaim.
Gooi deze bij het huishoudelijk afval

SWKGroep

Kinderopvang

Gebruik luiers met milieuclaim.
Gescheiden afvalinzameling/biobak
Gebruik stoffen luiers, die worden gewassen
voor hergebruik
Werk samen met derden om luiers op een
milieuvriendelijke manier te verwerken
Andere optie
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Meer milieuvriendelijke luierverwerking

Een manier waarop kinderopvangorganisaties bij uitstek in staat zijn een milieubijdrage te leveren, heeft te maken met de
vele luiers die dagelijks worden verschoond. Van de ouders vindt 68% dat de kinderopvangorganisaties samenwerking met
een gespecialiseerde partij moeten zoeken om de luiers op een milieuvriendelijke manier te verwerken. Maar 16% van de
organisaties doet dat al of geeft aan dit belangrijk te vinden.

Algemene conclusie Planet:
Veel ouders vinden het vanzelfsprekend dat een kinderopvangorganisatie energiebesparende
maatregelen neemt, afval scheidt, groene energie afneemt en luiers via een gespecialiseerde
partij verwerkt.
Zo’n tweederde van de kinderopvangorganisaties doet aan energiebesparing en afvalscheiding. Veel winst is nog te behalen op de andere terreinen – ook door de SWKGroep.
Voor de komende jaren mag op de agenda worden gezet: overstappen op groene stroom & gas,
verhogen van milieubewustzijn bij kinderen, gebruik van EKO-keurmerk producten, gebruik
van biologisch geteelde groenten en fruit, stimuleren van vervoer per fiets, samenwerking met
partners/leveranciers om milieuvriendelijke of -besparende maatregelen te nemen en het
milieuvriendelijk laten verwerken van luiers.
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Binnen de definitie van Maatschappelijk Ondernemen worden standaard drie P’s
gehanteerd: People, Profit en Planet. Vanuit de visie van de SWKGroep voegen wij daar een
vierde P aan toe: de P van Proposition. Alle vier P's van Maatschappelijk Ondernemen zijn
wat betreft de SWKGroep belangrijk en met elkaar verbonden, maar de P van Proposition
geeft aan wie en wat de SWKGroep wil zijn en waar ze voor staat. Deze P staat in onze visie
voor zowel het probleem als voor het voorstel tot een oplossing. In de wisselwerking tussen
beide kunnen effectieve vernieuwingen ontstaan. In de optiek van de SWKGroep gaat het
erom trends in de samenleving te signaleren, knelpunten te benoemen en suggesties te
doen om deze op te lossen. Vervolgens kunnen, eventueel in samenwerking, initiatieven
genomen worden om oplossingen uit te werken.

Stelling 14: Zou een kinderopvangorganisatie moeten samenwerken met andere partijen om het belang en de kwaliteit
van de kinderopvang te beïnvloeden/bewaken/verbeteren? (1 antwoord mogelijk)
Nee, probeer de beste kinderopvang te bieden binnen de
mogelijkheden. Samenwerking met derden is
niet/nauwelijks nodig

Vakbond

Ja, werk vooral samen met lokale/regionale partijen om
dienstverlening op de lokale behoefte af te stemmen

Ouders
Kinderopvang

Word lid van een landelijke belangenorganisatie.
Zij behartigen op landelijk (politiek) niveau de
belangen van de kinderopvang

SWKGroep

Probeer zelf actief de mening en visie te verkondigen bij
lokale/regionale/landelijke partijen
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Samenwerking: vooral lokaal en regionaal

De meerderheid van zowel de ouders als de kinderopvangorganisaties hecht belang aan samenwerking met andere
partijen om de kwaliteit van de kinderopvang te beïnvloeden, te bewaken en te verbeteren. Slechts 4% van de
kinderopvangorganisaties en 10% van de ouders geeft aan geen belang aan samenwerking met derden te hechten.
Een voorbeeld is de samenwerking tussen kinderopvang en scholen als het gaat om afstemming van tijden. Zoals ook uit
stelling 1 blijkt, zorgen vrijwel alle kinderopvangorganisaties binnen een samenwerkingsverband met basisscholen voor
aansluiting tussen opvang- en schooltijden en biedt bijna de helft van de kinderopvangorganisaties een geïntegreerde
oplossing. Onder de werkmaatschappijen van de SWKGroep ligt dit percentage 15% hoger. Ouders kijken bij samenwerking
niet zo snel over de grenzen van de eigen buurt of de regio. Driekwart van de ouders (75%) en de meerderheid van de
respondenten binnen de SWKGroep (55%) vindt lokale en regionale samenwerking belangrijk (lokale en regionale overheden,
buurtraden en sportverenigingen) om het belang van de kinderopvang te bewaken en de kwaliteit te garanderen en te
verbeteren. Van de overige kinderopvangorganisaties geeft 15% aan lokale/regionale samenwerking belangrijk te vinden.
Ook de respondenten uit de politiek zijn voorstander van lokale samenwerking. Kinderopvangorganisaties zijn veel vaker lid
van een landelijke belangenorganisatie of overkoepelend orgaan (40%) dan de werkmaatschappijen van de SWKGroep (9%).
Dat is logisch, omdat de SWKGroep zelf een landelijke organisatie is die zich inspant voor de kinderopvang in het algemeen
en zich opstelt als belangenbehartiger van organisaties die onderdeel zijn van de SWKGroep.
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De P van Proposition
Vanuit de visie van de SWKGroep

Stelling 15: Aan welke van de volgende aspecten moet een organisatie in de kinderopvang met het oog op Maatschappelijk
Ondernemen de meeste waarde hechten? (maximaal 3 antwoorden mogelijk)

Arbeidsparticipatie
Vakbond
Ouders

Diversiteit & discriminatie

Kinderopvang
Duurzaamheid & milieu

SWKGroep

Eigen verantwoordelijkheid
Gezondheid

Jeugdzorg
Medezeggenschap
Normen & waarden
Schuldenproblematiek/armoedevraagstuk
Sociale/maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sociale zingeving
Toegankelijkheid zorg/opvang
Veilige samenleving
Winstbestemming & financieel beleid
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Geen eenstemmigheid over belangrijkste aspecten Maatschappelijk Ondernemen

Voor ouders zijn de meest waardevolle aspecten van Maatschappelijk Ondernemen: aandacht voor normen & waarden
(58%), toegankelijkheid van de zorg (37%), gezondheid (32%) en sociale/maatschappelijke verantwoordelijkheid (32%).
Toegankelijkheid van de zorg is voor 60% van de kinderopvangorganisaties en de vakbond belangrijk. Slechts 18%
van de respondenten van de SWKGroep noemt dit aspect. Bij hen scoort het nemen van sociale/maatschappelijke
verantwoordelijkheid heel hoog (81%) waar dat bij de kinderopvangorganisaties op 52% staat. Voor de respondenten
van de SWKGroep zijn arbeidsparticipatie (36%), diversiteit & discriminatie (45%) en winstbestemming & financieel
beleid (36%) belangrijk.
‘Eigen verantwoordelijkheid’ is voor de vakbond en 40% van de kinderopvangorganisaties een belangrijk aspect van
Maatschappelijk Ondernemen. Over de andere aspecten zijn de meningen verdeeld. Er kan worden geconcludeerd dat
er geen eenstemmigheid is over de aspecten waaraan de meeste waarde moet worden gehecht met het oog op
Maatschappelijk Ondernemen.
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De P van Proposition
Vanuit de visie van de SWKGroep

Stelling 16: Wat is in uw ogen het meest aansprekende voorbeeld van Maatschappelijk Ondernemen in de kinderopvang?
(open vraag)

Stelling 16

Voorbeelden dichtbij

Veel respondenten vinden het lastig hier antwoord op te geven. Ouders noemen vaak de samenwerking van
kinderopvang met lokale organisaties in de buurt en wijk (zoals sportverenigingen) om een aantrekkelijk cultuur-,
sport- en spelprogramma te bieden.
Het werken met duidelijke normen en waarden en deze tevens zelf uitdragen worden ook veel genoemd evenals
het voor iedereen toegankelijk maken van de zorg.
Bij de kinderopvangorganisaties worden regelmatig voorbeelden genoemd waarin oog hebben voor iedereen
belangrijk is. Tevens worden initiatieven gemeld waarbij extra ondersteuning wordt geboden aan kinderen met een
achterstand, bijvoorbeeld op het gebied van taal.

Algemene conclusie Proposition:
Alle partijen zijn doordrongen van het belang van samenwerking, maar uit de antwoorden
blijkt een zekere spanning tussen lokaal/regionaal en landelijk niveau. Begrijpelijkerwijs
hebben ouders vooral een lokale focus, maar veel onderwerpen noodzaken tot een ruimer
perspectief bij de kinderopvangorganisaties en hun belangenbehartigers. Hoog scorende
onderwerpen als toegankelijkheid van de zorg en normen & waarden dienen niet alleen op de
lokale/regionale, maar ook op de landelijke agenda te staan. Verder zijn de meningen verdeeld
over de aspecten waaraan door een organisatie in de kinderopvang de meeste waarde gehecht
moet worden met het oog op Maatschappelijk Ondernemen.
De P van Proposition is voor de SWKGroep wezenlijk om als maatschappelijke onderneming in
de kinderopvang en het sociaal-cultureel werk een maximale bijdrage aan de samenleving te
kunnen leveren.
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Zoals u in de inleiding van dit rapport heeft kunnen lezen is het doel van dit onderzoek
inzicht te krijgen in wat belanghebbenden (ouders, overheid en vakbonden) vinden
dat Maatschappelijk Ondernemen binnen de kinderopvang inhoudt. Hoe kijken de
kinderopvangorganisaties hier tegenaan en hoe verhoudt zich dat tot de visie van
de SWKGroep. In het tweede deel van dit rapport wordt ingegaan op de visie, missie
en werkwijze van de SWKGroep in het algemeen en de opstelling ten opzichte van
Maatschappelijk Ondernemen en de resultaten van dit onderzoek in het bijzonder.

De SWKGroep is als stichting een maatschappelijke

niveau zien we ons bestaansrecht: het meebouwen aan en

onderneming die bestuurlijke en bedrijfskundige

voorwaarden scheppen voor plekken waar ouders, kinderen,

expertise levert voor maatschappelijk georiënteerde

jongeren en ouderen samen - ieder naar behoefte - krijgen

bedrijven. De organisaties die onderdeel zijn van de

wat ze nodig hebben: opvang, ondersteuning, veiligheid,

SWKGroep behouden hun eigenheid. Voor essentiële

vorming, normen en waarden, activiteiten op sportief en

bedrijfsprocessen op strategisch, bestuurlijk en

cultureel gebied.

bedrijfskundig niveau beschikken deze bedrijven over
de slagkracht, de expertise en het netwerk van een veel

Onze Visie

grotere organisatie. De SWKGroep werkt professioneel

Als duurzame, maatschappelijke onderneming levert de

en zakelijk, maar zonder winstoogmerk.

SWKGroep een actieve bijdrage aan de professionalisering

De belangrijkste waarden van de SWKGroep zijn

van de branches waarin wij acteren. Wij zorgen voor

het leveren van een positieve bijdrage aan de

zakelijk en financieel gezond ondernemerschap van de

ontwikkeling van kinderopvang en sociaal-cultureel

werkmaatschappijen. Wij realiseren samenwerkings-

werk, maatschappelijk ondernemerschap en zakelijk

verbanden waarvan beide partijen profijt hebben. Daarnaast

partnerschap. De SWKGroep is met meer dan 8400

spelen wij in op ontwikkelingen in de sectoren door maat-

kindplaatsen, ruim 2700 medewerkers en vrijwilligers

schappelijke discussies op gang te brengen en/of hieraan

en circa 185 locaties een van de grootste ondernemingen

actief bij te dragen. De SWKGroep ontwikkelt inhoudelijke

zonder winstoogmerk in de kinderopvang in Nederland.

visies en oplossingen en voert deze uit. Wij zetten in op
verbreding van de activiteiten en groei in de sectoren

Wij staan voor een goede verbinding tussen landelijke

kinderopvang, welzijn, onderwijs en zorg.

strategie en regionale/lokale uitvoering. Om dat te bereiken
werken we op lokaal, regionaal, landelijk en bestuurlijk

Onze Missie

niveau. Van de werkvloer in het kinderdagverblijf tot en met

De SWKGroep is een toonaangevende, maatschappelijke

informatieverschaffing aan lokale en landelijke politiek; als

onderneming, zonder winstoogmerk, met maatschappelijk

maatschappelijke organisatie nemen we op elk niveau onze

georiënteerde bedrijven in kinderopvang, welzijn, onderwijs

verantwoordelijkheid en beïnvloeden we in woord en daad

en zorg. Door de bestuurlijke en bedrijfskundige expertise

de maatschappelijke discussie. Zo bereiken we het meest.

draagt de SWKGroep zorg dat de organisaties die tot de

Voor de kinderen en hun ouders, voor de medewerkers,

groep behoren een gezonde onderneming voeren. Deze

voor de bedrijven die onderdeel zijn van de SWKGroep en

organisaties hebben hun eigen identiteit en wortels in

uiteindelijk voor de samenleving in haar geheel.

hun verzorgingsgebied en treden uit eigen naam én als

In de wisselwerking tussen strategisch en regionaal/lokaal

onderdeel van de SWKGroep op. Voor ons personeel zijn
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Wie wij zijn
en waar wij voor staan

wij een uitstekende werkgever. De SWKGroep draagt actief
bij aan verdere professionalisering door kennis en kunde te
mobiliseren en als aanjager en spreekbuis te fungeren in het
maatschappelijke debat. In de markt worden wij herkend en
erkend als opinieleider in de sectoren waarin wij actief zijn.

Hoe wij het werkveld zien
De kinderopvang zoals we die nu in Nederland kennen,
heeft twee wortels. In de vorige eeuw ontstonden
crèches om vrouwen in staat te stellen betaald werk te
doen. Peuterspeelzalen hebben van oudsher een meer
pedagogische achtergrond: zij werden gezien als voorportaal van het basisonderwijs. De SWKGroep ondersteunt
het streven naar integratie van beide, toegesneden op
de maatschappelijke behoefte. Die behoefte is breder
dan opvang alleen: het gaat niet uitsluitend om de
arbeidsmarktparticipatie van de ouders, maar ook om
de vorming van kinderen tot mondige, zelfbewuste en
verantwoordelijke burgers.
Kinderopvang vervult in onze visie een cruciale functie in de
samenleving. Het kind is de belofte van de toekomst, maar
wel een belofte die nog steun, bescherming, stimulering,
begrenzing en leiding nodig heeft.
Was in vroeger tijden het opvoeden simpelweg een kwestie
van gezin, school en vaak ook kerk, tegenwoordig is het
veel complexer en zijn er meer partners bij betrokken, van
allerlei clubs en verenigingen tot overheidsinstanties en
leeftijdsgenoten. Versnippering en gebrek aan heldere koers
zijn daardoor concrete gevaren, versterkt door technologiegedreven individualisering en commerciële druk.
Wij willen als SWKGroep onze bijdrage leveren om meer
samenhang en cohesie in het opvoedingsveld te brengen.
Dat doen we door boven het denken in deelbelangen uit te
stijgen en een brede visie uit te dragen.
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Uit het onderzoek kunnen wij concluderen dat veel

dingen die we niet vertellen. We spelen een belangrijke

kinderopvangorganisaties al ‘Maatschappelijk Onder-

pedagogische rol, bijvoorbeeld met het overbrengen

nemen’, maar dit op onderdelen anders ervaren dan de

van normen en waarden. We kunnen in deze nog beter

belanghebbenden van de branche. Ook de SWKGroep heeft

communiceren richting belanghebbenden. De SWKGroep

geconcludeerd dat zij al maatschappelijk onderneemt als

zal hierin haar eigen verantwoordelijkheid nemen.

je kijkt naar wat de kinderopvangbranche en haar
belanghebbenden verstaan onder maatschappelijk ondernemen. Invulling geven aan Maatschappelijk Ondernemen

Conclusies en acties voor de SWKGroep op het

is een continu proces, waarin moet worden gestreefd naar

gebied van Planet:

verdere ontwikkeling en verhoging van de kwaliteit op dit

• meer inzetten op milieumaatregelen;

gebied. Hieronder vindt u een overzicht van conclusies en

• verhogen milieubewustzijn bij medewerkers en

acties die de SWKGroep voor de eigen organisatie heeft
getrokken naar aanleiding van dit onderzoek.

klanten;
• bij kinderen aandacht voor milieu afstemmen op
hun belevingswereld.

Conclusies en acties voor de SWKGroep op het
gebied van People:

Een scala aan maatregelen om milieubewust te handelen,

• blijven investeren in mensen en kwaliteit;

staat kinderopvangorganisaties nog ter beschikking.

• veiligheid en geborgenheid blijven

Het onderzoek heeft de SWKGroep op dit punt de ogen

basisvoorwaarden;
• meer communicatie over breedte van het aanbod.

geopend: we kunnen en willen meer doen.
De SWKGroep gaat meer samenwerking zoeken met
partners en leveranciers die in milieuvriendelijke producten
en maatregelen gespecialiseerd zijn, onder andere voor

De SWKGroep werkt er op allerlei manieren aan om de

het milieuvriendelijk verwerken van luiers. Ook bij de

P van People maximaal tot zijn recht te laten komen.

ontwikkeling van nieuwe locaties kan meer gebruik worden

Mensen en de kennis die zij vertegenwoordigen vormen

gemaakt van milieu of EKO-keurmerk materialen en

in de kinderopvang het belangrijkste bedrijfskapitaal.

kunnen vaker energiezuinige klimaatsystemen aangelegd

De SWKGroep investeert dan ook een vast percentage

worden. Het stimuleren van OV- en fietsgebruik onder de

van de loonsom in ontwikkeling van de competenties

medewerkers verdient meer aandacht, net als het afnemen

van de medewerkers. Daarnaast is er aandacht voor een

van groene stroom en gas. Verder kan overwogen worden

constructieve werksfeer en een zorgvuldig aannamebeleid.

om biologisch geteelde groenten en fruit voor de maaltijden

De SWKGroep verwacht van haar medewerkers een

te kopen.

positieve, actieve en oplossingsgerichte houding.
Wat betreft het verhogen van het milieubewustzijn van
De P van People blijkt voor zowel de ouders, de kinder-

het kind dient in de visie van de SWKGroep te worden

opvangorganisaties als de SWKGroep een zeer belang-

aangesloten bij de directe belevingswereld van het kind. Het

rijke P. Ouders en alle kinderopvangorganisaties zijn het

heeft naar de mening van de SWKGroep weinig zin kinderen

er over eens dat geborgenheid, veiligheid en gezelligheid

herhaaldelijk te confronteren met de opwarming van de

basisvoorwaarden zijn. Maar de breedte van het aanbod

aarde. De aandacht voor het milieu kan op kindniveau beter

lijkt bij veel ouders nog onbekend of men hecht er minder

vertaald worden naar aandacht en zorg voor de directe

belang aan. Kinderopvangorganisaties doen veel meer; qua

omgeving en respect voor de natuur: opruimen, zuinig zijn

sport, activiteiten, signaalfunctie, pedagogiek, doorgaande

op speelgoed, geen materialen verspillen, de kraan niet

lijn naar het basisonderwijs, taalstimulering, et cetera.

onnodig laten lopen, et cetera. Dit dient terug te komen in

Als branche zijn we erg bescheiden. We doen veel goede

de pedagogische aanpak en programmering.
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Conclusies voor ons
Maatschappelijk Ondernemerschap

SWKGroep is om een keurmerk voor kinderopvangcentra in
Conclusies en acties voor de SWKGroep op het

te voeren zodat minder inspecties van instanties zoals de

gebied van Profit:

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) nodig zijn.

• Profit geen doel op zich;
• rendement inzetten voor kwalitatieve
herinvesteringen en maatschappelijke doelen;
• regelgeving efficiënter/optimaliseren.

Conclusies en acties voor de SWKGroep op het
gebied van Proposition:
• blijvend trends en knelpunten signaleren en
mogelijke oplossingsrichtingen bieden;
• maatschappelijke issues op de lokale en

Een gezond rendement is belangrijk om te kunnen blijven
investeren in kwaliteit, nieuwe producten en maat-

landelijke agenda plaatsen;
• maximale bijdrage aan de samenleving leveren.

schappelijke ontwikkelingen. Daarmee kan de continuïteit
van de organisatie worden gewaarborgd. De organisatie
kan haar pedagogische opdracht alleen vervullen als de

Binnen de definitie van Maatschappelijk Ondernemen

financiële positie gezond is. Dankzij financiële stabiliteit

worden standaard drie P’s gehanteerd: People, Profit en

kan worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de opvang, de

Planet. Vanuit de visie van de SWKGroep voegen we daar

vestigingen en de scholing van medewerkers. Deze laatste

een vierde P aan toe: de P van Proposition. Alle vier P's

drie punten worden door de ouders belangrijk gevonden.

van Maatschappelijk Ondernemen zijn wat betreft de

De P van Profit is voor de SWKGroep niet een doel op

SWKGroep belangrijk en met elkaar verbonden, maar de

zichzelf, maar een noodzakelijke voorwaarde om de andere

P van Proposition geeft aan wie en wat de SWKGroep wil

P's te kunnen invullen.

zijn en waar ze voor staat. U heeft kunnen lezen dat deze
P in onze visie staat voor zowel het probleem als voor

Het rendement van de SWKGroep wordt onder andere

het voorstel dat een oplossing biedt: in de wisselwerking

ingezet voor sociaal-maatschappelijke doeleinden. Zo

tussen beide kunnen effectieve vernieuwingen ontstaan.

kunnen sommige projecten die op zichzelf verliesgevend

Naar onze mening gaat het erom trends in de samenleving

zijn - zoals een aantal peuterspeelzalen - omwille van

te signaleren, knelpunten te benoemen en suggesties te

hun maatschappelijke waarde toch draaiend gehouden

doen om deze op te lossen. Vervolgens kunnen initiatieven

worden. Ook wordt geld gestoken in de ontwikkeling van

genomen worden om invulling te geven aan een oplossing.

nieuwe initiatieven, die verder gaan dan alleen opvang van

Iedere euro die aan de ‘voorkant’ wordt geïnvesteerd, levert

kinderen. Voorbeelden hiervan vindt u op pagina 24 van

aan de ‘achterkant’ immers een veelvoudige besparing

dit rapport.

op. Laat je bijvoorbeeld kinderen met verschillende
achtergronden al op jonge leeftijd met elkaar spelen, dan

De complexe regelgeving veroorzaakt voor kinderopvang-

geeft dat op termijn veel integratierendement. De P van

organisaties grote administratieve druk en extra kosten.

Proposition is voor de SWKGroep van groot belang om

De SWKGroep is van mening dat de regelgeving (onder

als maatschappelijke onderneming in de kinderopvang

andere voor de betaalwijze en toezicht op de branche)

en het sociaal-cultureel werk een maximale bijdrage

binnen de kinderopvangbranche kan en moet worden

aan de samenleving te kunnen leveren. De Proposities

verminderd en vereenvoudigd. De kwaliteit van de dienst-

zijn belangrijk gereedschap: knelpunten signaleren

verlening is daarmee gediend. De SWKGroep neemt hierin

op het terrein van de kinderopvang en het welzijn en

haar verantwoordelijkheid door samen met anderen

oplossingsrichtingen bieden. Hierin blijft de SWKGroep ook

ondermeer de Regiegroep Regeldruk van de ministeries

in de toekomst investeren.

van Economische Zaken en Financiën te voorzien van
informatie. Een van de voorstellen van onder andere de

•
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Maatschappelijk Ondernemen: voorbeeldprojecten
De SWKGroep initieert, begeleidt en ondersteunt allerlei projecten op het gebied van
Maatschappelijk Ondernemen. Hieronder enkele voorbeelden.

Stichting Piëzo
Stichting Piëzo stelt allochtone moeders met kleine kinderen in de gelegenheid tijd te besteden aan
participatie-, integratie- en emancipatieactiviteiten. Bijvoorbeeld door taalles en/of scholing aan ouders
met kinderopvang te combineren. De SWKGroep ondersteunt deze stichting door het verzorgen van de
administratieve processen en een kwaliteitszetel in het bestuur. Kijk voor meer informatie op
www.stichtingpiezo.nl

Een eigentijds dagarrangement
In 2008 ontwikkelde de SWKGroep de visie 'Een eigentijds dagarrangement. Op weg naar rust, regelmaat en
ruimte voor kinderen', met een voorstel voor een nieuwe dagindeling van vijf gelijke dagen, die recht doet
aan de behoeften van kinderen en werkende ouders. Doel was primair een discussie op gang te brengen
waarin onderwijs en kinderopvang met andere partners bewust zouden gaan nadenken over en werken aan
toekomstbestendige oplossingen. De visie is geconcretiseerd in een aantal modelprojecten.
Zie voor meer informatie www.swkgroep.nl

Vakantieproject Egmond
De kinderen met een BSO-contract bij een werkmaatschappij van de SWKGroep kunnen in het vakantieproject
Egmond gedurende de zomervakantie kiezen uit diverse drie- of vijfdaagse thema's die op leeftijd en
interessegebied zijn toegesneden. Tevens stelt de SWKGroep het vakantiehuis in Egmond gedurende de
zomer twee weekenden ter beschikking aan groepen vanuit het buurtwerk die door omstandigheden niet of
nauwelijks aan vakantie toe komen.

Ondersteuning Stichting de Regenboogboom
Stichting de Regenboogboom helpt kinderen met ziekte, trauma of handicap én hun ouders om weer te
ervaren dat ze sterk en bijzonder zijn. Op deze manier kan het vertrouwen groeien dat zij met elkaar hun
moeilijke situatie aankunnen. De SWKGroep ondersteunt uitbreiding van de samenwerkingsmogelijkheden
en geeft administratieve en financiële ondersteuning. Zie ook: www.regenboogboom.nl

De Goudmijn
Kinderopvang BijDeHand (onderdeel van de SWKGroep) is voor kinderen met gedragsproblemen en
ontwikkelingsachterstand een aantal jaren geleden gestart met buitenschoolse opvang De Goudmijn. In het
pedagogische programma 'De Kracht van 8' wordt met de kinderen gewerkt aan: jezelf zijn, eerlijk zijn, rekening
houden met elkaar, samenwerken en elkaar helpen, luisteren naar elkaar, zeggen wat je graag wilt, opnieuw
beginnen en: iedereen hoort erbij. Zie voor meer informatie www.kov-bijdehand.nl

•
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Hoe wij ons werk doen
Investeer in eigen kracht

Op strategisch niveau signaleren wij trends in de

participerend. Binnen de kinderopvang hebben wij visies

samenleving en stellen wij onze visie, die wij op basis van

geformuleerd en projecten ontwikkeld. De resultaten

onze kennis en ervaring ontwikkelen, ter beschikking

worden beschikbaar gesteld aan de branche. Uiteindelijk

aan de samenleving. Om invloed uit te oefenen op beleid

gaat het niet om de rapporten die wij voortbrengen, maar

nemen wij deel aan diverse overlegvormen. Zo zijn wij lid

willen wij de praktijk voeden en verstevigen met als doel

van een brancheorganisatie (MOgroep) en participeren

een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit

actief in de onderdelen Kinderopvang en Welzijn &

en de innovatie van de branches waarin wij actief zijn.

Maatschappelijke Dienstverlening, onder andere door
deel uit te maken van het Overleg Arbeidsvoorwaarden

Investeer in eigen kracht

Kinderopvang (OAK) en de Taskforce Kinderopvang/

Van het grootste belang bij deze processen is het behouden

Onderwijs (KOO).

van respect voor de eigen identiteit. Zowel die van onszelf
als die van de ander. Dat geldt voor ouders, kinderen,

Deze strategische rol pakt de SWKGroep op landelijk niveau,

medewerkers en samenwerkingspartners, maar ook

terwijl onze werkmaatschappijen onze visie op regionaal

voor de werkmaatschappijen die onderdeel zijn van de

en lokaal niveau vertalen naar de praktijk. Zo denken wij in

SWKGroep. Zij behouden hun lokale identiteit en profiteren

breed verband mee over leefbaarheid en ontwikkelingen

tegelijkertijd van de bestuurlijke en organisatorische

in de wijken en over samenwerking tussen partijen op

expertise van de SWKGroep, van het netwerk en van de

verschillende niveaus. Onze drijfveer hierbij? Alles wat wij

schaalvoordelen. Zo kunnen de werkmaatschappijen zich

doen, ten goede laten komen aan de samenleving waar wij

concentreren op het werk waar het om begonnen is: de

onderdeel van zijn.

pedagogische opvang van kinderen en het sociaal welzijn
van kwetsbare groepen. De SWKGroep gelooft dat als je

De SWKGroep benoemt knelpunten en doet suggesties

investeert in eigen kracht en doet waar je goed in bent,

om deze op te lossen. We zijn betrokken, proactief en

je optimaal resultaat boekt.
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Tot slot

De gegevens van dit rapport vindt u ook op de website
van de SWKGroep: www.swkgroep.nl
Wilt u weten waar uw organisatie staat op het gebied
van Maatschappelijk Ondernemen ten opzichte van de
respondenten in deze benchmark?
Op onze website kunt u de vragen invullen en krijgt u het
resultaat direct te zien. Wij nodigen u van harte uit om
hieraan deel te nemen.
Tot slot wil de SWKGroep graag een ieder bedanken
die heeft deelgenomen aan dit onderzoek en aan de
totstandkoming van dit rapport.

Dit document is een uitgave van de SWKGroep en is tot
stand gekomen in samenwerking met:
Goals Marktbewerking, Goirle

•
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Bijlage
overzicht respondenten

Politiek
wethouder gemeente Boskoop

Kinderopvang Nederland - Gouda

wethouder gemeente Lansingerland

Kinderopvang SKAR - Arnhem

wethouder gemeente Zoetermeer

Kinderopvang Talitha - Rotterdam

PvdA-woordvoerder Tweede Kamer

KMN Kind & Co - Nieuwegein
Knotz Kinderopvang - Delft

Vakbond

Korein - Eindhoven

De Unie

SKL Kinderopvang - Leeuwarden
SKSG Kinderopvang - Groningen

Ouder(commissie)

Stichting Kinderopvang Amersfoort - Amersfoort

IJsselkids – 6 ouders

Stichting Kinderopvang Hoorn - Hoorn

Kern Gastouderbureau – 1 ouder

Stichting Kinderopvang Zwijndrecht - Zwijndrecht

Kern Kinderopvang Randstad – 2 ouders

Stichting Rijswijkse Kinderopvang - Rijswijk

Kern Kinderopvang Zoetermeer – 10 ouders

Triodus Kinderopvang – Den Haag
Vlietkinderen – Voorburg

Kinderopvangorganisatie

1 anoniem ingevuld

2Samen Kinderopvang – Den Haag
B4Kids - Leiden

SWKGroep

Dak Kindercentra – Den Haag

Kern Kinderopvang Randstad

Kids2B - Onderdendam

Kern Kinderopvang Zoetermeer

KindeRdam - Rotterdam

Kinderopvang Abacus

Kinderopvang Berend Botje - Hoorn

Kinderopvang BijDeHand

Kinderopvang de Bevelanden - Goes

Stichting Buurtwerk Alexander

Kinderopvang Irene - Rotterdam

SWKGroep – Raad van Bestuur (2 personen)

Kinderopvang Kerkrade - Kerkrade

SWKGroep – Raad van Toezicht (3 personen)

Kinderopvang Mundo - Schiedam
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Stichting SWKGroep
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