Groeien doe je samen

SKL heet voortaan FloreoKids
Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) is de laatste jaren flink
gegroeid. We bieden nu kinderdagverblijf, vve-peuterspeelzalen,
peuteropvang en buitenschoolse opvang op 14 locaties in
Leiderdorp, Hoogmade en Leiden.
Bij die groei hoort een nieuwe naam en een nieuw, eigentijds
gezicht. Daarmee laten we niet alleen zien dat wij zélf groeien,
maar vooral dat we betrokken zijn bij de groei van ‘onze’ kinderen.
Uw kinderen, die bij ons alle ruimte krijgen om te groeien,
bloeien, floreren.

Maak (nader) kennis met FloreoKids
In deze brochure maakt u in persoonlijke
gesprekken met medewerkers en stafleden van
FloreoKids (nader) kennis met onze visie op
kinderopvang en onze werkwijze.
Wat kunt u als klant van FloreoKids verwachten?
Wat maakt ons een prettige partner om mee
samen te werken? Waar zit onze meerwaarde?
U leest het in deze brochure die wij met veel
plezier voor u samengesteld hebben.
Wij wensen u veel leesplezier en zien u en uw
kinderen graag bij FloreoKids!

FloreoKids, groeien doe je samen!
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Floreo: ik groei, ik bloei
Manitsja Hoogervorst werkt bij kinderdagverblijf
De Bonte Koe in Hoogmade en Anne-Marie Stol heeft
haar werkplek op het centraal bureau in Leiderdorp.
Samen vertellen zij het verhaal achter de naam
FloreoKids.
Anne-Marie: “De naam SKL, voluit Stichting Kinderopvang
Leiderdorp, voldeed niet meer. We hebben inmiddels ook
locaties buiten Leiderdorp en ontwikkelen ons tot een
regionale speler. Samenwerken met andere partijen
vinden we belangrijk, ook sluiten we graag aan bij de
omgeving en de wensen van onze klant. Voor het
bedenken van een nieuwe naam hebben we een interne
oproep gedaan.” Manitsja vertelt hoe het ging: “Op een
vrije middag heb ik onze kernwaarden erbij gepakt.
Kinderen moeten zich bij ons kunnen ontwikkelen.
We willen werken vanuit de behoeften van het kind,
zodat het mag zijn zoals het is.
Zo kwam ik op het Latijnse woord voor bloeien, ‘florere’.
’Floreo’ betekent ‘ik groei, ik bloei’. Uiteindelijk hebben
we er FloreoKids van gemaakt. Ik vind het ontzettend
leuk dat mijn naam is uitgekozen!”
Manitsja
Hoogervorst,
pedagogisch
medewerker:
“Florere is Latijn
voor bloeien, floreo
betekent ‘ik groei,
ik bloei’. Dat is wat
we voor kinderen
willen.”
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Anne-Marie Stol,
stafmedewerker communicatie:
“Groei is een belangrijke
kernwaarde van FloreoKids.
Het past niet alleen bij onze
pedagogische visie, maar staat
ook voor de ontwikkeling van
onze medewerkers en
organisatie.”

Anne-Marie was ook blij met de nieuwe naam.
“Floreo heeft iets warms. En niet alleen kinderen,
maar ook medewerkers moeten kunnen floreren.
Prachtig dus!” Die koppeling met natuur en groei
past ook helemaal bij Manitsja en haar locatie,
waar natuurbeleving een belangrijk thema is.
Manitsja: “Natuurbeleving past bij onze omgeving en
is echt iets van ons team. De een knutselt veel met
natuurlijke materialen, de ander gaat geregeld een
stukje wandelen en werkt met de kinderen aan de
moestuin. De peuters hebben hier laarzen staan en
mogen geregeld in de modder stampen, heerlijk!
Er zijn zelfs ouders uit andere plaatsen die daarom
speciaal voor De Bonte Koe kiezen. Onze kennis
en ervaring hebben we op de scholingsdag
gepresenteerd aan collega’s, een mooie ervaring.”

5

Groei van kinderen éen medewerkers
Onze nieuwe naam FloreoKids staat voor groei en ontwikkeling, zowel van
kinderen als van medewerkers. Hoe pakken manager P&O Marion Castelijn
en locatiehoofd/intern begeleider Danny van Noort (De Brink) dat aan?
Danny: “Kinderen merken het op dat medewerkers plezier hebben in hun werk.
Wij willen dat kinderen zich prettig kunnen voelen bij ons en bieden hen een
veilige, warme basis waar ze individuele aandacht krijgen, voldoende uitdagingen
én rust. Het is altijd fijn als een kind thuis gevraagd heeft om zo laat mogelijk
opgehaald te worden!”
Danny let erop dat medewerkers zich professioneel
kunnen ontwikkelen. “Onze pedagogische mede
werkers zijn de motor van onze organisatie; ook zij
hebben aandacht nodig! Ik vertaal nieuwe peda
gogische vakkennis naar hun praktijk en schrijf af en
toe een artikel voor de interne nieuwsbrief. Verder
beheer ik de digitale bibliotheek met vakliteratuur.
Kennis delen brengt ons allemaal verder.”
Hoe zorgt Marion er als manager P&O voor dat
medewerkers tot bloei komen? “Mensen zijn
gelukkiger als ze voldoende uitdaging krijgen en
gewaardeerd worden, een gegeven dat algemeen
bekend is. Daarom doen we ons best om de kennis,
kunde en talenten van medewerkers aan te boren
en voor de organisatie in te zetten. We nodigen
medewerkers van harte uit hun kennis te delen en
elkaar te inspireren, bijvoorbeeld bij scholings
momenten of tijdens projectbijeenkomsten.”

Locatiehoofd Danny van Noort:
“Voldoende aandacht, uitdagingen
én rust. Daar groeien kinderen van!“

Manager P&O Marion Castelijn:
“Medewerkers floreren als ze de ruimte
krijgen om hun talenten in te zetten.”

Locaties krijgen meer ruimte voor een eigen beleid en eigen activiteiten en
accenten, licht Marion toe: “Voor sommige collega’s is het best wennen om hun
werk meer vanuit hun eigen talent of visie vorm en inhoud te geven. Maar je ziet
het zelfvertrouwen en het plezier toenemen. Dat is prachtig en geeft mij ook
weer voldoening.”
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Pedagogisch beleid en samenwerking
Martine Goldstaub heeft als taak om samen met
collega’s uit de praktijk het pedagogische beleid
van FloreoKids uit te zetten, nieuwe inzichten en
handelwijzen aan collega’s over te brengen en de
kwaliteit te bewaken.
“Onze pedagogische aanpak groeit mee met
nieuwe inzichten, maatschappelijke ontwikkelingen
en wet- en regelgeving. Gordon, Montessori en de
sensomotoriek (zie kader - red.) vormen onze basis,”
aldus Martine. “We stimuleren kinderen bewust om
alle ontwikkelingsfases te doorlopen. Het klinkt
misschien gek, maar een kind dat nooit gekropen
heeft kan later problemen krijgen met rekenen!”

“We vertalen de theorie naar de praktijk op onze
locaties. Vernieuwingen toetsen en bespreken we met
elkaar in de kwaliteitskringen. We verzorgen bij- en
nascholing en komen geregeld kijken of de praktijk
nog klopt met wat we hebben afgesproken. Doordat
we uitdagingen bieden voor jongere én oudere
kinderen kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Als
een Floreo-kind uitgroeit tot een mooi mens die trots
is op zichzelf, hebben wij het goed gedaan.”
Collega Alice Tulen kan dat beamen. “Samenwerking
met sportclubs en gastdocenten stelt ons in staat een
uitdagend bso-programma aan te bieden. We
proberen ook activiteiten te combineren. Zo kunnen
de kinderen naar zwemles in De Does en zijn er
geregeld workshops zoals tennis of dans te volgen.
In de brede scholen is gelegenheid om aan clubjes
mee te doen,” vertelt ze. “Het is essentieel dat er veel
speelruimte is bij de buitenschoolse opvang, zowel
binnen als buiten. Een kind moet lekker buiten kunnen
bewegen als het de hele dag op school heeft gezeten!
Dan komt het in zijn ritme en vindt het opnieuw zijn
rust om aan een activiteit te beginnen.”

Alice Tulen, manager kinderopvang:
“Door samen te werken met sportclubs en gastdocenten
kunnen wij een gevarieerd bso-programma aanbieden.”
Martine Goldstaub, stafmedewerker kwaliteit & pedagogiek:
“Als een kind uitgroeit tot een mooi mens die trots is op zichzelf,
hebben wij het goed gedaan.”

8

Onze pedagogische basis
Gordon
We luisteren actief naar een kind
en verwoorden zijn gevoelens
en behoeftes.

Montessori
We helpen kinderen het zelf
te doen. Daarmee stimuleren
we de zelfstandigheid én
vindingrijkheid van een kind.

Sensomotorische ontwikkeling
We stimuleren kinderen zoveel
mogelijk te bewegen, binnen en
buiten, om zo bij te dragen aan
een voorspoedig verloop van
hun totale ontwikkeling.
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Persoonlijke aandacht voor kinderen en ouders
FloreoKids biedt kinderdagverblijf, vve-peuter
speelzalen, peuteropvang en buitenschoolse
opvang. Voorafgaand aan en tijdens de basis
schoolperiode staan we klaar om - samen met
de ouders - kinderen tot bloei te laten komen.

doelen, het Doen Kids activiteitenprogramma is
een inspiratiebron. “Op De Brink bieden we veel
sportactiviteiten aan, op het plein of in de sporthal
en ze kunnen ook naar zwemles in De Does.
Maar we laten
Kevin Vreeken, pedagogisch
kinderen ook veel
medewerker buitenschoolse
zelf bedenken en
opvang De Brink:
uitvoeren, met
“We hebben mensen in huis
elkaar. Ik heb
met hele diverse kwaliteiten.
hier straks een
Daardoor kunnen we ieder
3-gangendiner!”
kind een leuke bso-middag
bezorgen.”

Stefanie: “Op ons kinderdagverblijf werken wij met
verticale groepen. Jongere kinderen leren veel van de
oudere! Ze doen hen in alles na, net zoals in een
gezin. We geven ruim aandacht aan sensomotoriek,
de basis voor de algehele ontwikkeling. Alle zintuigen
komen aan bod; kijken, ruiken, proeven, voelen,
bewegen en af en toe kinderyoga. Ondertussen
kletsen we heel wat af om
Marjo Lindhout, locatiehoofd
de taalontwikkeling te
van diverse locaties:
stimuleren. Tussen de
“Wat ons kenmerkt is de
middag is er een rust
persoonlijke aandacht voor
moment, voor iedereen.
kinderen én ouders.”
In de 3+ groep bieden we
activiteiten aan die het
concentratievermogen vergroten en bereiden we ze
spelenderwijs voor op de basisschool. We gebruiken
de Uk & Puk methode als ondersteuning voor ons
aanbod in deze leeftijdsgroep.”
Marjo: “In het dagritme is er evenwicht tussen prikkels
en rust. Er zijn activiteiten, maar onze ruimtes zijn
prikkelarm ingericht. Tijdens het rustmoment ver
werken kinderen hun ervaringen en doen ze weer
nieuwe energie op voor de rest van de dag.”
Kevin: “Op de Brink zitten de allerkleinsten beneden.
Hoe ouder je bent, hoe hoger je plek in het gebouw.
De kids vinden het geweldig als ze op een dag ‘naar
boven’ mogen!” Op de bso zijn sociale ontwikkeling
en het bevorderen van zelfstandigheid belangrijke
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Stefanie Deenen, pedagogisch medewerker
kinderdagverblijf Villa Picasso:
“Kinderen moeten zich hier lekker voelen en zich
kunnen ontwikkelen. Dat staat bij ons voorop.”

Mentorschap
“Elk kind is gekoppeld aan een mentor,” vertelt Marjo.
“Bij voorkeur de pedagogisch medewerker die het
meest van het kind meemaakt en contactpersoon is
voor de ouders! Voor de kinderen is die mentor een
vertrouwd gezicht, ook voor ouders en ons is het
prettig. Je leert elkaar beter kennen en merkt het
eerder op als het niet lekker zou lopen.”
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Een persoonlijke
benadering, dat
vinden wij zelf ook
belangrijk!

Wie belt met het centraal bureau van
FloreoKids, krijgt meestal Debby of haar collega
Mirjam aan de lijn. Samen vormen zij het secre
tariaat. Ze weten veel vragen al te beantwoorden
of kunnen bellers met de juiste persoon in contact
brengen. Debby: “We kennen alle medewerkers
persoonlijk en bezoeken af en toe de locaties.
Zo weten we hoe het daar werkt.”
In de loop der tijd leren de medewerkers van het
centraal bureau alle ouders een beetje kennen.
Planning & Plaatsingsmedewerker Karien: “We horen
geregeld dat onze persoonlijke benadering zo
prettig is. Dat vinden we zelf ook belangrijk en ons
databasesysteem helpt ons hier gelukkig bij. Elke
bijzonderheid leggen we vast, zodat onze collega’s
hier bij een volgend contact op kunnen inspelen.”
Manager bedrijfsvoering Marlen beaamt dat. “Die
overdracht is belangrijk, we werken vrijwel allemaal
parttime. We proberen echt met ouders mee te denken
en ze goed te informeren; over de toeslagen bijvoor
beeld. Wanneer heb je er recht op en wanneer niet?”
Karien heeft daar geregeld mee te maken. “Dan
attendeer ik ouders erop dat je toeslag kunt aanvragen
of af moet zeggen als je stopt met werken. Zo
voorkomen we dat ouders ineens veel geld terug
moeten betalen waar ze geen recht op hadden.”

Medewerker secretariaat Debby Maaskant (rechts):
“Klanten krijgen vaak van ons al het juiste antwoord
op hun vraag.”

Planningsmedewerker Karien van Niekerk (midden):
Marlen behandelt de bijzondere situaties. “Wij hebben
“Een persoonlijke benadering… Dat vinden we zelf ook
voor veel opvangvragen een oplossing en willen open
belangrijk!”
en transparant zijn over wat wel en niet kan. Niet alles
is op te lossen, maar ouders willen zich in elk geval
gehoord voelen. En als het beter kan, zullen we het
Manager bedrijfsvoering Marlen Beek-Visser (links):
zeker aanpassen!”
“Wij hebben voor veel opvangvragen een oplossing en willen
open en transparant zijn over wat wel en niet kan.”
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Ouderinspraak
Sinds 2007 is de familie Boers klant. Marco: “In Utrecht
gingen de kinderen naar een kinderdagverblijf van een
grote, landelijk werkende organisatie. Na onze verhuizing
naar Leiderdorp merkten we hoe het ook kan. Het
kleinschalige sprak ons aan. Er is echt persoonlijk contact en
er wordt meegedacht. Als er iets is, bijvoorbeeld met de taxi,
dan bellen ze erachteraan en worden problemen opgelost.
Gelukkig is er nu alleen een nieuwe naam en blijft de manier
van werken onveranderd!”
Als ouder is Marco al jaren actief betrokken: “Toen Daniël vier
werd ging hij naar De Waterkant. Daar hebben we als ouders de
Oudercommissie (OC) heropgericht.” Via de OC hebben ouders
inspraak. Marco: “Als lid van de OC hoor je meer over ideeën op
de locatie en kan je die vanuit het perspectief van de ouders
belichten. Natuurlijk heeft de OC instemmingsrecht, maar de
informele contacten zijn nog veel belangrijker.” Eind 2012 is
De Waterkant opgegaan in Brede School De Brink. Marco: “Als
OC hebben we de aanzet gegeven voor de groepsindeling naar
leeftijd zoals die nu bij de nso van De Brink is.”
In de Centrale Ouderraad praten leden van de OC’s van de
verschillende locaties over organisatiebrede zaken. Marco:
“Je merkt dat ‘bso-ouders’ bij het ophalen weinig tijd hebben.
Dan mis je allerlei informatie. Met de Konnect app heb je altijd
toegang tot het ‘mededelingenbord’ en kan je makkelijk
afwezigheid doorgeven. Hiermee is een lang gekoesterde
wens van veel ouders in vervulling gegaan.”
Sinds een jaar zitten Joost, Anton en Daniël zowel bij De Brink als
bij De Schatzoekers / Vrijbuiters. Marco: “Je merkt dat locaties een
eigen identiteit hebben. NSO De Brink is onderdeel van een Brede
School met focus op sport. Bij De Schatzoekers / Vrijbuiters zit je
tussen de sportvelden en kun je heerlijk buitenspelen. Ik raad
nieuwe ouders aan bij meerdere locaties te gaan kijken om te zien
welke het best bij hun gezin past.”
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Anton (9), gaat naar De Brink en
De Vrijbuiters: “Bij De Vrijbuiters
hebben we lekker de ruimte.”

Marco Boers, vader van Joost (5), Anton (9)
en Daniël (10) en secretaris van de Centrale
Ouderraad: “Elke locatie is anders.”
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Opvang op maat
Johan Vriesema
is directeur /
bestuurder van
FloreoKids. De
afgelopen jaren
is het voormalige
SKL gegroeid,
tegen de landelijke
trend in. Waar
andere kinder
opvangorganisaties
locaties sloten,
breidde FloreoKids
juist uit.
Johan knikt. “Al jaren geleden zochten we de
samenwerking met andere organisaties op, zoals
sportclubs en onderwijs. Als een van de eersten deden
we mee aan het brede schoolconcept. In LeidenNoord zijn we sinds vorig jaar partner in de grootste
brede school van Nederland! Door onze ervaring in
Leiderdorp wisten we dus hoe we dat in Leiden
moeten aanpakken. Onze brede schoollocaties De
Brink en De Hoftuyn zijn inmiddels heel populair.”

Waarom zijn jullie uitgebreid waar andere
kinderopvangorganisaties moesten inkrimpen?
“Voor twee nieuwe locaties in Leiden wonnen we de
aanbesteding. Onze werkwijze, aanpak en service
spraken opdrachtgevers aan. Door de uitbreiding van
locaties vergrootten we onze opvangcapaciteit. Zo
kunnen we de overkoepelende kosten per kind laag
houden.”
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Waarom is het nodig te blijven groeien?
Johan is er duidelijk in. “Ontwikkelen en groeien
moet, vooral in kwaliteit. Het structurele niveau
van activiteiten bij de buitenschoolse opvang
bijvoorbeeld, dat is overal enorm gestegen en
daar zijn wij in meegegroeid. Ook in de digitale
ontwikkelingen zijn we al vroeg meegegaan.
Ouders vroegen erom, zelf zagen we ook de
meerwaarde, dus wij deden mee. In ons personeels
beleid stimuleren we medewerkers zich te blijven
ontwikkelen en hun talenten in te zetten voor het
werk. Iedereen ontdekt zo z’n talent en specialiteiten.
Zo ontstaan krachtige, gevarieerde teams. Daar
worden we allemaal beter van; de kinderen,
de ouders, de medewerkers en onze organisatie
als geheel.”

Hoe zie je de toekomst voor FloreoKids?
“We willen goede opvang op een menselijke maat
blijven bieden, als kleine regionale aanbieder.
Organisatiegroei is geen doel op zich. De grootte
van de vraag wordt mede bepaald door overheids
maatregelen: in hoeverre komt of blijft er subsidie
voor kinderopvang? Maar opvang is ook voor kinderen
van niet werkende ouders van toegevoegde waarde.
Het is en blijft jammer dat de overheid kinderopvang
ziet als arbeidsmarktinstrument en het daarmee
onbetaalbaar maakt voor gezinnen waar maar één
ouder werkt, terwijl kinderopvang goed is voor de
ontwikkeling van alle kinderen. Voor 2,5 tot 4 jarigen
lijkt hierin verandering te komen als de voortekenen
niet bedriegen. Er is dus nog genoeg te doen de
komende jaren!”
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Onze kernwaarden
Veiligheid, de voedingsbodem
• We zien een veilige leefomgeving voor kinderen
en een veilige werkomgeving voor onze mede
werkers als een noodzakelijke voedingsbodem.
Veiligheid vormt de basis voor goed functioneren.

Openheid
• We treden de wereld open en oprecht tegemoet.
We doen dit met een luisterend oor.
• We laten zien waar we voor staan, waar we heen
willen en op welke wijze.
• We werken vanuit een heldere structuur. We
praten met elkaar. Niet over elkaar.
• We communiceren helder en direct met al
diegenen die bij onze organisatie betrokken zijn
(onze stakeholders). Binnen en buiten de
organisatie.
• We hebben continue aandacht voor een volledige
en levendige overdracht aan ouders van
informatie over hun kind(eren).

Persoonlijk
• We vinden dat je mag zijn, wie je bent. We geven
ruimte aan het individu.
• We zijn oprecht geïnteresseerd in de ander.
• We hebben oog voor individuele ontwikkeling en
welbevinden van kinderen, gedreven door de
liefde voor het kind.
• We geven persoonlijke aandacht. We scheppen
ruimte voor het ontdekken en inzetten van
talent(en). Van kinderen en medewerkers.
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Vertrouwen
• We hebben iedere dag opnieuw het vertrouwen
dat ouders ons geven waar te maken.
• We bieden kinderen en medewerkers het
vertrouwen om te zijn wie ze willen zijn.
• Onze relatie tussen werkgever en werknemer is
gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
• We hebben vertrouwen in onze eigen visie om
vanuit eigen kracht te opereren.

Groei
• We bieden kinderen de ruimte zich te ontwikkelen
en hun talent(en) te ontplooien. We bieden ze alle
ruimte om te groeien.
• We bieden medewerkers mogelijkheden zich
blijvend te ontwikkelen en te groeien vanuit hun
eigen kracht(en). We streven er naar een lerende
organisatie te zijn.
• We organiseren het continue organisatorische
vermogen tot groei. Kwalitatief en waar mogelijk
kwantitatief. Zo houden we ons dienstenaanbod
passend. We verliezen daarbij onze kernwaarden
niet uit het oog.

Colofon
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