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VOORWOORD
Het jaar 2019 stond voor SPO in
het teken van een inhoudelijke
vernieuwing en voorbereiding
voor de toekomst. Zo hebben we
ons nieuwe Strategisch
Beleidsplan ‘Toontje Hoger’
gelanceerd. Belangrijkste keuze
daarin is dat we een separate
organisatie willen blijven met de
focus op het educatieve
peuterspeelzaalwerk. Daar waar
het van ons gevraagd wordt staan
we open voor het ontwikkelen van
kleinschalige BSO’s. We voelen
ons thuis in het domein van
welzijn en staan open voor allerlei
vormen van samenwerking met
onderwijs, kinderopvang,
jeugdzorg en andere stakeholders.
We hebben onze kernwaarden
opnieuw bepaald: We doen alles
met aandacht om te zien wat
nodig is voor kinderen, ouders,
collega’s en netwerkpartners.
We gaan vanuit vertrouwen de
verbinding aan om bewogen te
raken.
We hebben de competenties om
in een goede samenwerking
vervolgens in beweging te komen
en onszelf voortdurend te
ontwikkelen.

Op allerlei gebied heeft SPO in
2019 flinke stappen gezet. U leest
daarover in de hoofdstukken die
volgen.
Bij het schrijven van dit sociaal
jaarverslag verkeert Nederland in
de grootste crisis sinds de tweede
wereldoorlog. De Corona-crisis
treft ons allemaal. Alle prioriteiten
en ambities komen in een ander
daglicht te staan. Ook bij SPO
wordt intensief samengewerkt om
ons voor te bereiden op een
nieuwe werkelijkheid. Het is nog
volstrekt onduidelijk wat de
gevolgen verder zullen zijn.
Niettemin is de toewijding van alle
medewerkers van SPO groot om
door deze crisis heen te komen en
nadien weer verder te werken aan
het belangrijke werk dat we doen.
Ondanks de barre tijden waarin
we op dit moment zitten wens ik u
veel leesplezier.
Mario Lamers
Directeur-Bestuurder
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1 MISSIE & VISIE
Missie:
Strategisch Beleidsplan ‘Toontje Hoger’.

SPO wil aan alle betrokkenen elke dag laten ervaren dat:
• we er zijn om voor jonge kinderen, samen met
ouders, optimale kansen te creëren en zo het beste
uit zichzelf te halen (voor wie)

In ons nieuwe strategisch beleidsplan dat we
in 2019 hebben gelanceerd hebben we
aangegeven dat zien, bewogen raken en in
beweging komen onze uitgangspunten zijn
bij alles wat we doen.
In onze visie, missie en kernwaarden staat
beschreven hoe medewerkers van SPO het
verschil willen en kunnen maken in het
belang van onze kinderen. Het legt onze
identiteit bloot. Hier staan wij voor. Het is
de belofte waarop de aan ons
toevertrouwde kinderen en hun ouders
mogen rekenen. Het is het kompas voor
iedereen die bij SPO werkt. Het geeft de
basis aan van waaruit wij elke vorm van
samenwerking aangaan.

•

we dat doen omdat we geloven dat we de wereld
positief kunnen veranderen door bij het jonge kind
te beginnen (waarom)

•

we het verschil kunnen maken door oprechte
aandacht en vertrouwen aan elkaar te geven
(waarden)

Visie:

Onze kernwaarden:
Door aandacht en vertrouwen
maken we verbinding en komen
we tot ontwikkeling.

SPO streeft naar een wereld waar alle kinderen gezien
worden, de aandacht krijgen waar ze recht op hebben en
waar al hun mogelijkheden werkelijkheden mogen
worden. We geloven in een integrale benadering die elk
kind in staat stelt om zich sociaal, fysiek, emotioneel en
intellectueel ten volle te ontwikkelen. We weten dat elk
kind uniek is. We weten ook dat vroegtijdig ervaringen
opdoen in een rijke omgeving bepalend is voor de
ontwikkelingskansen voor zijn/haar hele verdere leven.
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2 ONTWIKKELINGEN 2019
Uitbreiding naar 1280 uur VVE
Vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen heeft SPO in
2019 de dagdelen (voor bijna alle locaties) verruimd naar 4
uur. SPO wil daarmee een inhoudelijke kwaliteitsslag maken
door meer ruimte te creëren voor de methodische aanpak
en daarnaast het bewegen op peuterspeelzalen beter te
borgen. De verruiming is inmiddels met de OC’s en met de
teams geëvalueerd en de veranderingen worden als een
meerwaarde ervaren.

Verhuizingen
Het Centraal Kantoor is in maart
2019 verhuisd daar een modern
kantoorpand in Arnhem Zuid. De
logistieke bereikbaarheid is
daardoor toegenomen.
In 2019 zijn verder voorbereidingen
getroffen voor de verhuizing van de
Pretvogeltjes en de Rakkertjes. Die
verhuizingen zullen in 2020
gerealiseerd gaan worden.
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Changelabs

Pedagogisch Coach
De wet IKK heeft een aantal
speerpunten geformuleerd om de
komende jaren de kwaliteit binnen de
wereld van de kinderopvang nog
verder te verbeteren. Sinds 1 jan 2019
heeft SPO, als uitvloeisel van de wet
IKK, een eigen pedagogisch coach in
dienst. Deze functionaris helpt de
professionals op de locaties nog beter
de juiste vragen te stellen, zowel bij
het dagelijks handelen met de
kinderen als ook in het contact met de
ouders.

SPO heeft – in samenwerking
met de HAN (Studenten MMI) –
in het voorjaar van 2019 een
aantal changelabs georganiseerd.
In deze changelabs is met
meerdere stakeholders
besproken hoe SPO het beste
zou kunnen omgaan met de
noodzakelijke veranderingen. De
resultaten zijn verwerkt in het
strategisch beleidsplan.

AVG
SPO heeft in 2019 haar AVG-procedures nog verder aangescherpt. Voor het opstellen van de procedure is gebruik
gemaakt van het door de overheid ter beschikking gestelde 10 stappenplan. Daarnaast is uitvoerig kennis genomen van
alle beschikbare informatie via de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.
De procedure is besproken en vastgesteld in het MT van 11 maart 2019 en ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad van
Toezicht tijdens de vergadering van 30 maart 2019.
Met dit protocol voldoen we aan de verantwoordingsplicht om aan te tonen dat we ons aan de wet houden. We zijn
immers een organisatie waarbij zowel van cliënten als van medewerkers privacy gevoelige informatie wordt verwerkt.
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3 CIJFERS
Bezettingspercentage
Het gemiddeld bezettingspercentage over
2019 was: 84,5% (2018: 84,0%)

Bezettingscijfers peuterspeelzalen
In 2019 waren 121 dagdelen begroot van groepen
met 8 peuters (excl. Woutertje Plas 3).
We hebben de begrote bezetting ook gehaald. Eind
2019 hebben we gemiddeld 121,5 dagdelen
peuterspeelzaalwerk geleverd (2018: 127,6).

543 verschillende kinderen hebben SPO bezocht
(2018: 592)

Nieuwe aanmeldingen
In 2019 waren er 274 nieuwe aanmeldingen.
(2018: 248)

Overzicht bezette peuterplaatsen
(1 pp is 2 dagdelen per week):
VVE-pp van niet-toeslagouders
VVE-pp van toeslagouders
Reguliere pp van niet-toeslagouders
Reguliere pp toeslagouders
Totaal

31.12.19
21
48
58
276
403

31.12.18
23
35
63
305
426

Totaal
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Zorgkinderen
De gemeente Overbetuwe kent landelijk gezien
een gemiddeld percentage kinderen met een
extra zorgbehoefte. De gemeente Overbetuwe
vindt goede zorg voor haar jonge inwoners van
groot belang. Er wordt veel waarde gehecht aan
gelijke kansen voor alle kinderen. Dat maakt
ook dat de gemeente Overbetuwe een ruime
doelgroep-definitie hanteert. Dat betekent dat
ook kinderen zonder VVE-indicatie 4 dagdelen
naar een peuterspeelzaal mogen.
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4 PERSONEEL & ORGANISATIE
PERSONEEL (Fte)
Directie
Manager PSZ’en
Fin Administratie
HR
Pedagogisch Coach
Planning en secretariaat
Technisch Medewerker
Pedag. Medewerkers
Huish. Medewerkers
Totaal

31.12.2019

31.12.2018

0,17
0,75
0,40
0,17
0,33
0,51
0,08
14,33
0,97
16,74

0,17
0,60
0,35
0,00
0,00
0,51
0,08
13,29
0,86
15,17

De gemiddelde leeftijd in 2019 was 50,8 jaar
Het ziekteverzuimpercentage was 8,0 %
Totaal aan medewerkers: 45

Vrijwilligers

Nieuwe medewerkers

SPO is gezegend met het feit dat er op diverse locaties
vrijwilligers actief zijn in het uitvoerende werk. De
vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling op de kennis en
ervaring van de professionals en kunnen net de extra
aandacht geven aan de peuters die ze vaak nodig hebben.

Op diverse locaties zijn nieuwe medewerkers aangesteld.
Daarnaast is er sinds 1 januari een pedagogisch coach
aangesteld. Haar taak is om de pedagogisch medewerkers
nog verder te versterken in hun rol als professional.
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Scholing

Samenstelling Ondernemingsraad

In 2019 is gewerkt aan de verdere
professionalisering van de pedagogisch
medewerkers. Alle pm’ers zijn (of
worden) geschoold in het werken met
Startblokken. Startblokken is een
educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Basisontwikkeling werkt met dezelfde
methode in groep 1 tot/met 4 van de
basisschool. De programma’s bevorderen
een brede persoonsontwikkeling bij
kinderen van 0 tot 8 jaar, met als doel
om schoolsucces te vergroten.

In 2019 is de samenstelling van de OR
onveranderd gebleven.
In 2019 bestond de OR uit de volgende
leden:

Daarnaast werkt iedere locatie met het
Kind Volg Model ‘Horeb’ en ook daarvoor is iedereen geschoold. Diverse
medewerkers hebben het benodigde 3Ftaalniveau behaald. Daar waar nodig
hebben medewerkers EHBO en BHV
gevolgd en de certificaten behaald.
De managers hebben een training
‘slimmer werken’ gevolgd. Het betreft
een training gebaseerd op
timemanagement.
We zijn met ROC Rijnijssel gestart met
een overleg om te komen tot een op SPO
afgestemde eigen opleiding.

Marian van Putten (voorzitter)
Loes Bierman (secretaris)
Desiree Boekhorst (lid)
Andrea Hendriksen (lid)
Aantal vergaderingen:
- OR-vergadering
5
- OV-vergadering
5

Centrale Ouder Commissie
Bijna elke locatie heeft een eigen
Oudercommissie. Daar waar er geen
oudercommissie is levert SPO flinke
inspanningen om wel een OC te formeren, maar
het ontbreekt aan belangstelling bij ouders. SPO
betrekt bij deze locaties de ouders op een
andere manier bij het beleid.
SPO kent verder een Centrale Ouder Commissie.
Met deze COC heeft de directie een aantal keren
per jaar overleg. Ook het bezet krijgen van de
COC is niet vanzelfsprekend.

OV-vergaderingen
De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest:
Vaststelling Personeelshandboek, uitbreiding 16
uur VVE, stagebeleid, samenwerking met ROC,
voorbereiding herziening taakurenbeleid,
kwaliteit VVE, strategisch beleidsplan,
opleidingsbeleid, communicatie met achterban,
financiële verantwoording en sociaal jaarverslag.
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5 KWALITEIT
GGD-inspecties
De locaties van SPO worden regelmatig door de GGD
geïnspecteerd om te beoordelen of ze voldoen aan de
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen. In 2019 zijn alle locaties bezocht en
we kunnen constateren dat in de meeste gevallen ruim
voldaan werd aan de getoetste voorwaarden. SPA
biedt op alle locaties VVE en met name het
pedagogisch beleid wordt als heel sterk ervaren door
de inspecteurs.
Onze medewerkers volgen met enige regelmaat
aanvullende trainingen en scholingen. SPO hecht grote
waarde aan goed gekwalificeerd personeel.
Alle inspectierapporten van de GGD worden op de
website van SPO geplaatst. Op verzoek kan een
inspectierapport ook separaat worden toegezonden.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk criterium op onze locaties.
In 2019 hebben zich geen meldingen voorgedaan van
fysieke- of emotionele onveiligheid. Dat is voor SPO
een belangrijk en geruststellend gegeven.

Klachtenvrij !
SPA kent een interne klachtenprocedure. We
vinden het belangrijk dat ouders tevreden
zijn. We staan open voor verbeterpunten.
Wanneer we er met een open dialoog niet
uitkomen kunnen ouders terecht bij een externe
geschillencommissie. In 2019 zijn er geen
klachten ingediend bij de Geschillencommissie
Kinderopvang. Meer informatie is te vinden in
het openbaar jaarverslag klachten 2019 op de
website van SPO.

Intrinsieke motivatie
SPO hecht veel waarde aan het
realiseren van een goede balans
tussen zakelijkheid en bezieling. Het is
niet alleen van belang dat we
financieel gezond zijn en een
adequate bezetting realiseren maar
zeker ook dat de medewerkers met
plezier hun werk verrichten. We
stellen vast dat ook in 2019 de
intrinsieke motivatie bij medewerkers
groot was. Daar waar het kan is
maatwerk geleverd aan ouders en
kind. De kwaliteit en toewijding van
onze medewerkers is groot.
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6 FINANCIËN

Jaarrekening 2019
Het boekjaar 2019 laat een negatief
resultaat zien van €13.840 (na VpB*).
Het resultaat is het gevolg van een
toename van de personeelskosten in
combinatie met verminderde inkomsten.
1 januari is – als uitvloeisel van de wet IKK
– een eigen pedagogisch coach benoemd.
Daarnaast is er een aanzienlijke caoverhoging geweest.
Het feit dat er minder gebruik hebben
gemaakt van ons aanbod betekent een
lagere totale ouderbijdrage dan begroot.
Een verkorte versie van de financiële
verantwoording over 2019 is voor
belangstellenden op te vragen op het
Centrale Kantoor.
De jaarrekening gaat gepaard met een
goedkeurende verklaring van een
onafhankelijke accountant.
Bij het schrijven van dit jaarverslag zitten
we midden in de corona-perikelen. Dat zal
zijn effect hebben op de financiële
verantwoording over 2020.

* Vennootschapsbelasting
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7 RAAD VAN TOEZICHT

Samenstelling
Naam: De heer B. van Eeten, voorzitter
Functie: Wethouder
Expertise: Openbaar bestuur
Naam: Mevr. M. Smulders
Functie: Welzijnswerk (gepensioneerd)
Expertise: Maatschappelijk Werk
Datum aftreden: 15.07.2019

Taken Raad van Toezicht
De RvT benoemt de directeurbestuurder en houdt toezicht op het
functioneren van de directeurbestuurder en de organisatie, mede in
relatie tot de afspraken die gemaakt zijn
in het kader van het strategisch
beleidsplan. De RvT weegt daarbij
steeds het belang en de
maatschappelijke verantwoordelijkheid
van de organisatie, en de belangen van
de betrokkenen.
De RvT keurt de reglementen,
beleidsplannen en
begrotingen/jaarrekeningen goed.
Tot slot is de RvT een wezenlijke
sparringpartner voor de directeurbestuurder, ieder vanuit zijn/haar eigen
expertise.
De raad hanteert als leidraad de
Governance Code van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in de
Kinderopvang.

Naam: De heer mr. M. Dessing
Functie: Jurist verzekeringsmaatschappij
Expertise: Juridisch
Datum aftreden: 31.12.2019

Verslag

Naam: Mevr. Mr. N. Viellevoye - Geers
Functie: Business Mediation / Advocatuur
Expertise: Bemiddeling / Arbeidsrecht

In 2019 is de Raad van Toezicht 5 keer bij elkaar geweest. Het
betroffen 4 reguliere vergaderingen en 1 verdiepingssessie. Alle
bijeenkomsten waren in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

Naam: De heer drs. M. van Putten
Functie: Openbaar Ministerie
Expertise: Veiligheid / ICT

Gedurende de reguliere vergaderingen wordt de voortgang en
ontwikkeling van SPO besproken. Er is specifieke besluitvorming
geweest over de jaarrekening 2018, almede de begroting van 2020.
De RvT is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van
het nieuwe Strategisch Beleidsplan.

Naam: De heer drs. R. Berbé
Functie: Organisatieadviseur
Expertise: Organisatieontwikkeling
Datum aantreden: 01.11.2019

Tijdens de verdiepingssessie zijn de toezichthouders door een
aantal medewerkers uit de organisatie – door middel van een pitch
– meegenomen in de uitdagingen waarvoor SPA elke dag staat.
De raad heeft zorg gedragen voor adequate vervanging van twee
vertrekkende toezichthouders.

Naam: Mevr. Mr. A. Huisman
Functie: Belastingdienst
Expertise: Juridisch / Financiën
Datum aantreden: 01.11.2019
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8 WAAR ZIJN WE TROTS OP IN 2019
Verruiming openingstijden
Samen met de medewerkers en met ouders hebben we op een
harmonieuze wijze de openingstijden verruimd naar 4 uur per
dagdeel. Dit complexe proces is naar wens verlopen, met als doel
om de kwaliteit nog verder te verhogen. Zo is nu o.a. tijd voor meer
bewegen met peuters op de speelzalen. En daar zijn we trots op!

Toegewijd personeel
Het succes van SPO staat of valt met de expertise, de toewijding en de
betrokkenheid van de medewerkers op de locaties. We kunnen vaststellen
dat onze medewerkers ook in 2019 met niet aflatende inzet en vertrouwen
hun werk hebben gedaan. SPO is trots op haar medewerkers, zeker ook
omdat er continu veranderingen zijn die flexibiliteit en vertrouwen vragen.

Kwaliteit

Strategisch Beleidsplan

De kwaliteit van onze locaties wordt
over het algemeen als goed ervaren.
Daar zijn we trots op! We bieden
ouders en kinderen wat we beloven.
We worden ondersteund door
zorgconsulenten en zorgcoördinator.
Intern beschikken we over een
pedagogische coach. We zijn een
expert op het gebied van VVE. In 2019
hebben meerdere medewerkers de
benodigde kwalificaties gehaald. Iets
om oprecht trots op te zijn!

In samenspraak met medewerkers, MT, RvT,
collega-voorzieningen, gemeente en andere
belanghebbende stakeholders heeft SPO haar
koers voor de komende 4 jaar weten te
verwoorden in een nieuw strategisch
beleidsplan ‘Toontje Hoger’. We zijn trots op
de daarin beschreven beleidskeuzes en zien de
toekomst met vertrouwen tegemoet.
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9 VOORUITBLIK 2020
Een doorkijk naar 2020
Na een voortvarende start van het jaar 2020 zijn
we, net als iedereen, vanaf medio maart in de ban
van het corona-virus. Dat betekent allereerst de
uitdaging om met elkaar door deze enorme crisis
heen te komen. We hebben het vertrouwen dat
ons dat gaat lukken.
Daarnaast zijn er in 2020 de nodige andere
uitdagingen:
-

-

-

Het eerst jaar van ons nieuwe strategische
beleidsplan realiseren: Focus op inhoud en op
expertise!
Het realiseren van jaarplannen per locatie om
zo gerichte en verantwoorde keuzes te maken.
Verdere professionalisering van de
administratieve organisatie
Het ontwikkelen van een duurzaam
personeelsbeleid
Lancering van een moderne nieuwe website
Het gaan lopen van een gedegen
marketingproces met mogelijk een nieuwe
huisstijl
Verhuizingen van een aantal locaties

Kortom: Gezond innoveren en investeren om SPO
voor te bereiden op de toekomst.
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