Merkpaspoort

“Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven
verwonderen. Of je nu oud of jong bent,
die verwondering moet je vasthouden.”
Ad Doorneveld
voorzitter raad van bestuur SWKGroep
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Waar komen we vandaan?
•

historie en cijfers

bestuurlijk en bedrijfskundig niveau. Stakeholders vinden
het realiseren van een volledig doorgaande ontwikkeling
van het kind. Jarenlang werkten we daaraan vooral áchter de
schermen van alle SWKGroep organisaties. Inmiddels werken
we meer vóór de schermen. En dat is een bewuste keuze.
De SWKGroep wordt steeds zichtbaarder en sterker als merk.
Voor onze klanten, als werkgever en als kennispartner voor
stakeholders. En als verbinder tussen kinderopvang, zorg,
buurtwerk en onderwijs en andere branches en partners.
Maar hoe ziet dat sterke merk er precies uit? Wie zijn we?
Waar staan we voor? Waar gaan we voor? En waar komen we
vandaan? Het staat allemaal beschreven in dit merkpaspoort.
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We geven de toekomst kleur! Zowel aan de toekomst
van de kinderen, jongeren en volwassenen als aan die
van onze medewerkers en samenwerkingspartners.

Waar doen we het voor?
• doelgroep
• missie, ambitie en visie
• onze merken
• manifest
• kernwaarden
• onze kracht
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Doelgroep

Onze merken

De kinderen, jongeren en volwassenen staan centraal bij alle organisaties die bij
de SWKGroep horen. De SWKGroep richt zich op de medewerkers én toekomstige
medewerkers van alle organisaties die onderdeel zijn van de SWKGroep.
Medewerker zijn we immers allemaal, of we nu bij Buurtwerk of COKD werken.
Ook richten we ons op de partijen waarmee we samenwerken. Met al deze
mensen samen kunnen we onze missie, ambitie en visie waarmaken.

Missie, ambitie en visie*
Waar staan we voor
De SWKGroep biedt haar doelgroep de juiste handvatten en ervaringen die zij
nodig heeft om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en veerkrachtige mensen.
De SWKGroep omvat kinderopvang, buurtwerk, zorg en onderwijs.
Onze pedagogische ambitie is dat ieder bij ons opgroeit en -bloeit tot een
volwassene die respect heeft voor zichzelf, de ander en de omgeving.
Met vaardigheden en talenten die hij inzet bij het samen kleuren van de wereld.

Waar gaan we voor
Wij werken aan een samenleving waarin mensen op respectvolle wijze
met elkaar verbonden zijn. Een samenleving met veerkrachtige en sterke
persoonlijkheden die zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en kracht.
*Missie, ambitie en visie:
De missie is het fundament van een organisatie. Het geeft antwoord op de vraag ‘Waar we voor staan’
De ambitie geeft aan wat een organisatie wil bereiken met hun missie: ‘Waarom doen we dit?’ De visie
beschrijft wat de droom is van een organisatie: ‘Waar gaan we voor ?’
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Manifest*
We geven de toekomst kleur!
Onze drive is om mensen te stimuleren tot persoonlijke groei zodat ze een bijdrage
leveren aan onze maatschappij. Of je nu een kind bent of een volwassene. Of je
zorg nodig hebt of zorg geeft. Of je bij ons werkt of met ons werkt. Iedereen kan
de toekomst kleur geven.
De SWKGroep in de kinderopvang
Het leervermogen van kinderen is fantastisch. Door nieuwe ervaringen op te
doen, ontdekken kinderen wat hun kracht is en hoe ze deze kunnen gebruiken.
We zijn trots dat we aan hun toekomst mogen bijdragen met onze kinderopvang.
De SWKGroep in de zorg
Samen op pad en doen wat wél kan, om de veerkracht van het hele gezin te
vergroten. Thuis, op en na school. Met individuele begeleiding of groepstraining
bieden we handvatten om successen te boeken. Nu en in de toekomst.
De SWKGroep in het buurtwerk
Er is zoveel onontdekt talent. Mensen kunnen vaak veel meer dan ze zelf
denken. Wij laten mensen hun kracht ontdekken. En we zorgen voor verbinding.
Iedereen in de wijk doet mee. Mensen geven hun eigen toekomst kleur.

De SWKGroep in de ondersteuning
Vakdeskundigen geven toegewijd en professioneel advies. Onze organisaties
kunnen zich daardoor volledig richten op hun kerntaak. Alle secundaire processen
worden uit handen genomen en zijn goed geregeld.
De medewerkers van de SWKGroep
Wij zijn een actieve organisatie; medewerkers dagen wij uit zich verder te
ontwikkelen. Wij beloven een kleurrijke loopbaan met opleiding en duurzame
inzetbaarheid om hun ambitie te verwezenlijken. Iedereen kleurt bij ons zijn
eigen toekomst.
De partners van de SWKGroep
Een kleurrijke toekomst? Die zit natuurlijk ook gewoon vol plezier. Daarom
investeren we als organisatie met een maatschappelijke doelstelling graag in
initiatieven met impact. Zoals de samenwerking met War Child, het Nederlands
dames waterpoloteam, Quiet Rotterdam of de HomeRun voor het Ronald
Mc Donaldhuis.
* Een manifest is een kort en krachtig verhaal waarin de organisatie vertelt waar het merk voor staat en
waar ze in geloven.

De SWKGroep in het onderwijs
Met uitstekend onderwijs halen we het beste uit ieder kind. Maar we kijken
breder. Naar een complete cirkel in de ontwikkeling van het kind. En naar een
buurtfunctie voor de school. Waar kinderen, ouders en omwonenden samen de
toekomst kleuren.
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Kernwaarden*
Verbinden – Bevlogen – Verrassen

We verbinden mensen met elkaar
Dat is de essentie van hoe wij werken. Samenwerken is onze
kracht. Zowel zakelijk als in de samenleving.

We activeren mensen vanuit onze bevlogenheid
Bevlogen medewerkers inspireren en activeren. Als je actief
bent, doe je ervaring op, ontwikkel je jezelf, stijg je boven
jezelf uit en word je beter. Als mens. Als organisatie. Als buurt.

Samenwerken is onze kracht
De SWKGroep verbindt partijen intern en extern.

We verrassen
Door iets extra’s te doen. Door onze nek uit te steken voor onze
doelgroepen. Door onze doelgroepen leuke en bijzondere
ervaringen, momenten of dagen te geven. Wij bedenken
steeds iets nieuws.

•

Intern: de eigen organisaties zijn één sterke groep. Bij welk onderdeel een
medewerker ook aan de slag gaat, hij of zij profiteert ervan dat we een sterke
en betrouwbare organisatie zijn, met interessante banen, een loopbaanbeleid
met ontwikkelingskansen, volop doorgroeimogelijkheden en een heleboel
extra’s. Ook duurzame inzetbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij
willen dat medewerkers hun capaciteiten volop kunnen benutten bij ons.

*Met kernwaarden geef je aan hoe je als organisatie werkt. Het zijn eigenschappen of drijfveren van een
organisatie.

•
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Extern: we brengen partijen samen zoals scholen, gemeentes en andere
organisaties. Samen met hen realiseren we bijzondere samenwerkingen en
projecten om ieders belevingswereld te vergroten. Zoals de sponsoring
van het dames waterpoloteam of onze jaarthema’s zoals Techniek, Water,
Body & Brains en de Wondere Wereld.
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De SWKGroep staat als sterke partij
voor, naast en achter onze organisaties
en zorgt voor ondersteuning en verbinding.

Wat zie je van ons?
• logo
• pay-off
• mascotte teQ
• de letters SWK
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Logo

Pay-off*
Onder ons logo staat: ‘kinderopvang, zorg, buurtwerk en onderwijs’.
Zo is direct duidelijk wat we doen.
In onze arbeidsmarktcampagne komt de slogan ‘Kleur de toekomst’ steeds terug.
Dit is de essentie van ons werk.
*Pay-off:
De pay-off is een korte slogan die bij de bedrijfsnaam hoort en die de identiteit van een organisatie
verduidelijkt.

De mens staat centraal. Dat zie je ook terug in ons logo. Kinderopvang
organisaties, zorg, buurtwerk en onderwijs werken samen voor kinderen,
jongeren en volwassenen.

De SWKGroep is die sterke partij door de gebundelde kracht
van onze organisaties en zorgt voor ondersteuning en verbinding. We
zoeken ook verbinding met externe partijen. Zo zetten wij ieder in zijn kracht
en bereiken we samen meer.

Blauw staat voor rust, medeleven, zorgzaamheid en straalt zakelijkheid en
stabiliteit uit. Blauw is de kleur van overleg en vertrouwen, van evenwichtigheid
en plichtsgevoel.
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Masqotte teQ

De letters SWK
Stichting Welzijn Alexander & Kern Kinderopvang. Een fusie - jaren geleden “Ik ben teQ,
de mascotte van de SWKGroep.
En heel populair bij de kinderen – al zeg ik het zelf.
Je ziet mij terug bij iedere activiteit en ieder event
dat de SWKGroep organiseert. Samen met de
kinderen beleef ik allerlei avonturen. Zo zien
kinderen en hun ouders dat ze onderdeel
zijn van de SWKGroep.”

bepaalde wat de naam werd van onze organisatie. Inmiddels heeft onze naam
een andere betekenis gekregen. De letters SWK staan nu voor waar we sterk in
zijn en waar we ons voor inzetten:

Samenleving

Samen
Sterk
Werken

Samenwerken

Stimuleren

Wij

Wereld
Waarom
Klanten

Kinderen
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Welzijn

Kracht
Kwaliteit

Kleuren
Kansen
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Onze geschiedenis begon
meer dan een eeuw geleden.

Waar komen we vandaan?
• Historie en cijfers
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Historie en cijfers
In 2007 ontstond de naam SWKGroep. Maar onze geschiedenis begon meer dan
een eeuw geleden: COKD Kinderopvang ontstond al in 1876. En Kern Kinderopvang
vierde haar 50e verjaardag in 2018. In vogelvlucht nemen we u mee in onze rijke
historie.
1998
2003

2003
2007
2008
2013
2013
2014
2014
2017
2018
2019

Als fusie van diverse voorlopers is Stichting Welzijn Alexander voor
buurtwerk en kinderopvang opgericht.
Vanuit Stichting Welzijn Alexander zijn opgericht: Kinderopvang
BijDeHand BV, Stichting Buurtwerk Alexander en SWAFacet BV. Samen
werken zij onder de naam SWAGroep.
Kinderopvang IJsselkids sluit aan.
De SWAGroep fuseert met Kern Kinderopvang, waarbij de naam wordt
gewijzigd in SWKGroep.
KOKO Kinderopvang sluit aan.
COKD komt erbij.
De Buitenwereld wordt onderdeel van de SWKGroep.
De SWKGroep neemt alle activiteiten en de medewerkers van Triodus over.
Stichting DeTafelVan, onze overblijforganisatie, wordt opgericht.
Stichting GroeiBriljant fuseert met Stichting Peuterspeelzalen
IJsselmonde en Stichting Peuterspeelzalen Kralingen Crooswijk.
De SWKGroep bestaat uit 11 organisaties.
Toevoeging van onderwijs. De SWKGroep omvat nu kinderopvang,
zorg, buurtwerk en onderwijs.

2019
ruim

2300

medewerkers

2019

500

vrijwilligers

2019
Anno 2019 werken ruim 2300 mensen bij de SWKGroep, werken we met 500
vrijwilligers en dragen we zorg voor 25.000 kinderen op ruim 250 locaties!
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25.000

kinderen op ruim
250 locaties
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19-0357/19-06-26

www.swkgroep.nl

