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STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020 – 2024 - Inleiding

Inleiding
Met dit Strategisch Beleidsplan 2020 – 20124 presenteert Stichting Peutercentra
Overbetuwe de beleidskeuzes voor de periode 2020 – 2024. De beleidskeuzes krijgen inhoud
in een aantal speerpunten en zijn leidraad voor bestuur/directie en medewerkers. Het
strategisch beleidsplan vormt het kader voor beleid en uitvoering en is tot stand gekomen in
een zorgvuldig traject met Raad van Toezicht, bestuur/directie, medewerkers, ouders en
andere relevante stakeholders.
Het beleidsplan draagt de naam “Toontje Hoger”. SPO wil met dit Strategisch Beleidsplan
haar ambitie uitdrukken tot verdere groei in kwaliteit en betekenis voor het jonge kind. We
zitten op het goede SPOor en nodigen iedereen uit om op onze trein te springen.
De praktijk en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in de komende
beleidsperiode worden vertaald naar concrete jaar- en projectplannen met
meetbare, tijdgebonden en realistisch geformuleerde doelen en te behalen
resultaten.

Aanleiding nieuw beleidsplan
Het peuterspeelzaalwerk kent in Overbetuwe een geschiedenis van bijna 50 jaar. In
2005 zijn alle speelzalen in de diverse kernen van Overbetuwe gefuseerd tot één
stichting: SPO. Niet lang daarna heeft SPO zich aangesloten bij de Stichting
Peutercentra Arnhem en daaruit is een personele unie ontstaan.
Tot 1 september 2014 was SPO een welzijnsorganisatie, gebaseerd op
aanbodfinanciering. Na de harmonisatie is SPO vanaf 2015 een marktconforme
aanbieder voor kinderopvang geworden. Na een aantal jaren met extra inspanningen
op het gebied van ontwikkelen van nieuwe ontplooiingskansen in het veld van
Kinderopvang staat er anno 2019 nog steeds een deskundige maar tevens kwetsbare
organisatie. Er komt steeds meer aandacht voor het jonge kind. De concurrentie
wordt heftiger.
Dit vraagt om een nieuw Strategisch Beleid dat inspeelt op alle veranderingen in de
samenleving op wet- en regelgeving in het sociale domein en op de gemeentelijke
overheid. De gemeente Overbetuwe is een belangrijke financier en opdrachtgever
van SPO.
Bij ouders neemt de behoefte aan diversiteit toe. Opvoeden wordt door een
groeiende groep ouders van jonge kinderen als zwaar ervaren. Ook de vele
veranderingen op dit terrein vragen om een heroriëntatie.
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Zien, bewogen raken en in beweging komen
SPO is een maatschappelijke voorziening, bestaande uit 15 peuterspeelzalen waarvan
de eerste speelzalen al bijna 50 jaar geworteld zijn in de Overbetuwse samenleving.
Onze kijk op kinderen en ouders bepaalt in belangrijke mate de wijze waarop wij
vorm geven aan onze activiteiten, hulp en ondersteuning. Een opvatting over wat
kinderen – buiten een harmonieuze thuissituatie - nodig hebben zonder dat er echt
wordt gezien, zonder dat je je echt wil laten raken door de behoeften van zowel de
kinderen en de ouders, zal niet resulteren in beweging. Beweging is een gevolg van
echt geraakt zijn door te zien wat je voor iemand kunt betekenen als basis voor groei
en ontwikkeling.
Zien, bewogen raken en in beweging komen zijn voor SPO de richtinggevende keuzes
in alles wat we doen.
Zien
Kinderen zijn in onze beleving puur en nodigen uit om gezien te worden. Daarbij
willen we verder gaan dan het eenvoudig waarnemen van gedrag. Het is moeilijk om
goed te ZIEN. Vaak kijken we maar oppervlakkig en laten mensen zich beïnvloeden
door vooroordelen en percepties. Het ZIEN van de aan ons toevertrouwde peuters
vraagt om een aandachtig waarnemen van het totale kind. Daarbij willen we
nadrukkelijk rekening houden met alles wat het kind meebrengt aan cultuuraspecten,
mogelijkheden en onmogelijkheden.
Bewogen raken
We staan het onszelf toe om persoonlijk geraakt te worden door het kind. We bieden
niet alleen opvang, begeleiding en gerichte activiteiten om de ontwikkeling van het
kind positief te stimuleren. We gaan daarnaast ook een persoonlijke band aan met
het kind en raken betrokken bij het wel en wee van het kind en zijn/haar gezin.
Daarmee wordt in onze beleving geenszins de efficiency van ons werk negatief
beïnvloed. Integendeel: Door onszelf toe te staan om persoonlijk betrokken te raken
bij kind en gezin, door ons te identificeren met de ander, zijn we beter in staat om tot
een juiste beweging te komen.
In beweging komen
Door waarachtig te zien wat het kind meebrengt en daardoor bewogen te raken
weten we wat we moeten doen om de geboden kansen optimaal te benutten. Dat
gaat dan bijna als vanzelf. We komen in beweging op die gebieden die extra aandacht
behoeven. We bieden zorg, hulp, (opvoedings-)ondersteuning, een luisterend oor,
opvang, stimulering en extra aandacht op een afgewogen wijze.
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Bouwen aan de toekomst
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STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020 – 2024 - SPO in de samenleving

SPO in de samenleving
De samenleving verandert voortdurend en daarmee ook de opvoeding van kinderen. Er zijn
wetenschappers die stellen dat opvoeden in Nederland een sterk individualistische zaak is
geworden. Daar worden jonge ouders onzeker van. Opvoeden wordt als steeds zwaarder
ervaren en de handelingsverlegenheid neemt toe. Daarnaast zien we dat lang niet alle
kinderen dezelfde kansen krijgen voor een goede toekomst. Ondanks de economische groei
zijn er in Overbetuwe ook nog steeds kinderen die in armoede opgroeien.
Anno 2019 zijn er flinke problemen in de jeugdzorg. Het aantal jeugdigen dat afhankelijk
wordt van de jeugdzorg neemt toe. Dat staat haaks op de ambities van het rijk.
SPO is van mening dat onze peuterspeelzalen mede een antwoord kunnen zijn op de
problemen in de jeugdzorg. Daarnaast wil SPO van grote betekenis zijn voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen.

Waar komen we vandaan?
In de jaren zestig ontstond de peuterspeelzaalbeweging. De eerste initiatieven voor
de oprichting van peuterspeelzalen vonden plaats in Arnhem en Delft. In de jaren
zeventig nam het aantal peuterspeelzalen een enorme vlucht, waarbij een duidelijke
relatie te zien was met de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. De
bemoeienis van de overheid met kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is relatief
recent. In de laatste decennia van de vorige eeuw groeide het aantal
peuterspeelzalen enorm, voornamelijk gedragen door vrijwilligers. In de jaren tachtig
nam het belang van peuterspeelzalen toe als plaats waar jonge kinderen veilig met
leeftijdgenootjes in contact kunnen komen. De nadruk kwam meer te liggen op wat
de peuterspeelzaal voor het kind betekent en gaandeweg professionaliseerde het
peuterspeelzaalwerk. Vanaf de jaren negentig is de politieke belangstelling voor het
peuterspeelzaalwerk toegenomen door het besef dat de vroege kindertijd een rol
speelt in latere school- en ontwikkelingsachterstanden. De aandacht voor het jonge
kind is anno 2019 nog steeds een speerpunt voor het rijk.
Door de harmonisatie tussen peuterspeelzalen en kinderopvang zijn helaas heel veel
speelzalen met een focus op ontwikkelingsgericht werken (vaste structuren)
verdwenen of opgegaan in halve dag arrangementen. Maar niet in Overbetuwe!
Sinds 1 september 2014 is SPO een marktpartij. We hebben ons te houden aan
dezelfde wet- en regelgeving dan de kinderopvang. Het zijn van een zelfstandige,
marktgerichte onderneming is een stevige transformatie voor een organisatie die
voorheen tot de welzijnssector behoorde en gefinancierd werd op grond van aanbod.
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Maatschappelijk bestaansrecht
Het peuterspeelzaalwerk in Nederland kenmerkt zich door een grote diversiteit in
organisatievormen, schaalgrootte, werkwijze, functies en professionaliteit. De
ontwikkelingen in de sector peuterspeelzaalwerk volgen zich de laatste jaren in hoog
tempo op. Het groeiende besef dat de ervaringen die een kind opdoet in de eerste
levensjaren van cruciaal belang zijn voor de ontwikkelingskansen van kinderen, heeft
tot gevolg gehad dat er steeds meer werd en wordt verwacht van het
peuterspeelzaalwerk. Onder meer bij het vergroten van de onderwijskansen en bij
voor- en vroegschoolse educatie, bij inburgering en taalverwerving, bij pedagogische
advisering en ondersteuning van ouders, bij vroegsignalering en observatie en als
belangrijke partner in de uitvoering van het jeugdbeleid. Kortom: Aan het
peuterspeelzaalwerk worden (in nog steeds toenemende mate) belangrijke
maatschappelijke functies toegekend.
In Overbetuwe bestaat de eerste peuterspeelzaal al sinds 1970 en kent daarmee een
rijke historie. Het peuterspeelzaalwerk heeft altijd een belangrijke functie vervuld als
voorziening waar kinderen zich op speelse manier kunnen voorbereiden op de
basisschool. Het is daarmee nadrukkelijk geen arbeidsinstrument maar een
methodisch voorschoolse voorziening. De kracht van onze peuterspeelzalen is dat ze
zijn ingebed in de lokale situatie. Ons bestaansrecht laat zich vooral zien in de
opgedane deskundigheid en ervaring in het spelenderwijs begeleiden en
ontwikkelingsgericht stimuleren van het jonge kind. Een grootste deel van de
kinderen met een indicatie voor VVE (de zg. doelgroepkinderen) bezoeken in
Overbetuwe een peuterspeelzaal.

Externe ontwikkelingen
Een aantal externe maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het werk van
SPO. Dit blijkt onder andere uit de feiten en cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

Afname geboortes
Het aantal kinderen dat geboren wordt, is sinds 2010 gedaald. Al enkele jaren
zijn dat er ongeveer 170 duizend per jaar, een vergelijkbaar aantal als midden
jaren tachtig. Vooral minder jonge vrouwen krijgen kinderen. De gemiddelde
leeftijd van vrouwen bij de geboorte van het eerste kind is de laatste jaren weer
verder opgelopen, het gemiddeld kindertal is gedaald. In 2010 werden er nog 1,8
kinderen per vrouw geboren, in 2018 nog maar 1,6. In Overbetuwe werden in
2010 nog 495 kinderen geboren. In 2018 waren dat er 442, een daling van ruim
10%.

Toename migratie
Het aantal immigranten dat zich in Nederland inschrijft vertoont sinds 2005 een
stijgende lijn. Ook in 2018 was er een toename ten opzichte van het jaar ervoor:
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er vestigden zich naar schatting 241 duizend personen, tegen 235 duizend in
2017. In 2015 en 2016 zorgde vooral het conflict in Syrië voor een grotere
instroom van asielmigranten. Deze toestroom is inmiddels gedaald, maar er
kwamen meer andere groepen migranten, vooral vanuit Europese landen.
Voor Overbetuwe geldt: Toename bevolking door immigratie in 2018 met 190
personen (2010: 155).

Toename problemen in de jeugdzorg
Steeds meer jongeren in Nederland krijgen jeugdzorg. De gemeenten zijn in 2015
verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Sindsdien is het aantal jongeren (tot
23 jaar) in de jeugdzorg gestegen met 12 procent: van 380.000 in 2015 tot 428.000 in
2018.
In 2018 ging het om bijna 1 op de 10 jongeren, een stijging van 8000 vergeleken met
een jaar eerder. De toename in de afgelopen jaren komt vermoedelijk doordat wijken buurtteams van gemeenten meer jongeren hielpen. Dat blijkt uit cijfers
van statistiekbureau CBS. Kinderen uit bijstandsgezinnen en families met
schuldproblemen krijgen relatief vaak jeugdzorg. Dat geldt ook voor jongeren uit
allochtone gezinnen.
Die stijging zien we ook in de gemeente Overbetuwe. In 2018 ontving 11,8% van de
jongeren een vorm van jeugdhulp (2017: 11,0%).

Toename ‘zorgpeuters’
Het aantal peuters met een extra zorgvraag neemt hand over hand toe. Dat er zoveel
peuters met problemen zijn, ligt niet aan de peuters en ook niet aan de ouders. Het
heeft te maken met de druk die de eisen van deze tijd op de schouders van ouders
leggen. Kinderen van nu worden al op jonge leeftijd met zaken geconfronteerd
waarvan ze in de war raken, aldus meerdere wetenschappers.

Toenemende aandacht voor het jonge kind
Het wettelijk verplicht aanbod van voorschoolse educatie voor peuters met een risico
op onderwijsachterstand wordt vanaf 2020 uitgebreid van 10 naar minimaal 16 uur
per week. Pm'ers worden daarbij ondersteund door pedagogisch
beleidsmedewerkers (hbo). De Ministerraad heeft ingestemd met het voorstel
hierover van minister Arie Slob. De aanvankelijk invoeringsdatum van 01-01-2020 is
uitgesteld tot 01-08-2020.
Minister Slob (Onderwijs): ‘Sommige jonge kinderen groeien op in een ongunstige
thuissituatie en spreken bijvoorbeeld nog niet goed Nederlands. We willen dat deze
kinderen toch een goede start kunnen maken op de basisschool. Dat moet je doen op
jonge leeftijd, om te voorkomen dat ze een achterstand oplopen.’
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Bezuinigingen
Gemeenten moeten ingrijpend bezuinigen nu ze verantwoordelijk zijn voor extra
zorgtaken. De tekorten zijn zo groot, dat er zelfs plannen zijn om bibliotheken te
sluiten en minder onderhoud aan wegen te plegen. Tientallen gemeenten
overschreden afgelopen jaar hun budgetten om de extra zorgtaken die vanuit het Rijk
zijn opgelegd op zich te kunnen nemen. In totaal zou het gaan om een bedrag van
600 miljoen euro.

Toenemende assertiviteit bij ouders
Uit onderzoek blijkt dat veel ouders meer inhoudelijk betrokken willen worden, en
niet alleen als handige handjes bij opruimen, versieren, schoonmaken, luizenkammen
en autorijden. "Maak gebruik van onze expertise", is hun advies. Een algemeen beeld
in Nederland is dat dit soort ‘bemoeienis’ van ouders met de inhoud van het dagelijks
werk op scholen en speelzalen, vanuit hun eigen expertise, niet altijd gewaardeerd
wordt, laat staan actief gezocht. Zodra je deze vorm van betrokkenheid binnenhaalt,
raak je je de regie kwijt, is de houding van veel directies.

Vervlakking verschillen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
De juridische verschillen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn door de
harmonisatie van 2017 grotendeels verdwenen. Vanaf 2018 zijn de kwaliteitseisen
voor beide voorzieningen volledig gelijk. Dat maakt het tot een uitdaging om de
verschillen tussen beide voorzieningen duidelijk te blijven maken.

Schaalvergroting onderwijs
Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van ingezet beleid, samenvoegen van
stichtingen, opheffingen en fusies. Het totaal aantal scholen in het primair onderwijs
is gedaald van 6.804 in 2017 naar 6.739 in 2018. Dit is het gevolg van een daling in
het totaal aantal leerlingen en schaalvergroting.

Verhoging opleidingsniveau pedagogisch medewerkers
We hebben de laatste jaren een flinke verhoging gezien van de opleidingseisen van
pedagogisch medewerkers. Het betreft dan minimale eisen voor taalniveau en VVE.
In de wet IKK zijn de opleidingseisen helder vastgelegd, ook voor babygroepen en
BSO’s. Een grote verandering sinds 1 jan 2019 is de verplichting om op alle
kinderopvanggroepen (regulier én voorschoolse educatie) een hbo’er in te zetten als
pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Het uitgangspunt van minister Slob is dat de
toekomstige inzet van hbo’ers in de voorschoolse educatie goed aansluit bij de inzet
van pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches in de kinderopvang en de eisen die
daar vanuit de kinderopvangwetgeving aan worden gesteld.

Politieke grilligheid
Nederland kent een democratisch stelsel dat (minimaal) elke 4 jaar het risico in zich
draagt tot politieke instabiliteit (zowel landelijk als lokaal). Er zijn bij de politiek
verschillende standpunten aangaande de kinderopvang. Zo ziet de VVD bijvoorbeeld
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VVE als oplossing voor taalachterstanden en vindt kinderopvang een belangrijk
arbeidsparticipatie-instrument. De christelijke partijen ChristenUnie en SGP willen
juist het gebruik van kinderopvang ontmoedigen. Eerstgenoemde stelt voor
kinderopvangtoeslag te beperken tot alleen het eerste kind. De SGP wil dat er geen
financiële ondersteuning voor kinderopvang is voor tweeverdieners.

Schaarste geschikt personeel
Kinderopvang is een conjunctuurgevoelige branche. Sinds 2016 gaat het weer goed
met de economie en is er een groot tekort aan personeel. Het aantal vacatures in de
kinderopvang is sinds 2016 verdubbeld: elke maand zijn er 450 nieuwe vacatures.

Aanscherping inspectie-eisen
Kinderen in de kinderopvang zijn kwetsbaar. Zeker als zij zo jong zijn dat ze zich nog
niet verbaal kunnen uiten. De Rijksoverheid gaat extra maatregelen treffen om de
veiligheid nog verder te verbeteren. De GGD controleert of kinderopvangorganisaties
voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zij doen dit in opdracht van de gemeente,
aan de hand van de modelrapportage dagopvang. Gemeenten moeten handhavend
optreden als organisaties niet voldoen aan de eisen. Dat kan bijvoorbeeld door een
waarschuwing te geven of een boete op te leggen. De Inspectie van het Onderwijs
onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van
kinderopvang en voorschoolse educatie uitvoeren.

Toenemende concurrentie
De concurrentie tussen Kinderopvangorganisaties neemt toe. Peuteropvang kan en
mag geboden worden door iedere voorziening die aan de gestelde eisen voldoet. Dat
geldt ook voor VVE. De vanzelfsprekendheid waarmee ouders tot een aantal jaren
geleden kozen voor een peuterspeelzaal of voor peuteropvang binnen een KOorganisatie is langzaam verdwenen. Separate peuterspeelzaalorganisaties zoals SPO
hebben te maken met stijgende kosten tegenover verminderde inkomsten. Debet
daar aan is de visie om in alle wijken en kernen vertegenwoordigd te willen zijn, ook
als het slechts om een beperkt aantal dagdelen per week gaat. Dat maakt
peuterspeelzaalwerk tot een kwetsbare werksoort.

Klimaatveranderingen
De overheid ontwikkelt meer en meer beleid om de negatieve effecten van het
handelen van mensen en organisaties op het klimaat te minimaliseren. Het klimaat
verandert hetgeen we kunnen waarnemen in de warmere zomers. De verwachting is
dat SPO de komende jaren aanpassingen zal moeten treffen aan bijvoorbeeld de
ruimtes die we exploiteren, waaronder energiebesparende maatregelen. Daarnaast
zullen ruimtes aangepast moeten worden om het werkklimaat van medewerkers te
optimaliseren. Dat gaat de nodige kosten met zich meebrengen.
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STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020 – 2024 - WAAR STAAT SPO VOOR?
samenleving

Waar staat SPO voor?
Kinderopvang is een vrije markt. In de recente jaren die achter ons liggen is de
kinderopvangbranche geworden tot een bedrijfstak waarin veel geld omgaat. SPO heeft haar
roots in het peuterspeelzaalwerk, een werksoort die tot een aantal jaren geleden gezien
werd als een welzijnsvoorziening. SPO wil de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk – zoals
dit in Overbetuwe mede door SPO is ontwikkeld – niet alleen behouden maar ook verder
door ontwikkelen. SPO wil het verschil maken bij de aan haar toevertrouwde kinderen. Dat
doen we door het inzetten van onze jarenlange ervaring met goed gekwalificeerde
professionals, in goede samenspraak met de ouders en in samenwerking met andere
maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast wil SPO – daar waar het van ons wordt gevraagd
– verantwoorde diensten ontwikkelen die passen bij onze doelen, kernwaarden, visie en
missie.
Zien, bewogen raken en in beweging komen zijn onze richtinggevende keuzes.
Onderstaand geven we aan hoe we allen die bij SPO betrokken zijn willen laten
ervaren dat wij daarmee het verschil willen maken. 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 uitgangspunten aan waarmee wij elke vorm van samenwerking aangaan.

Onze kernwaarden
Aandacht
Alles wat aandacht krijgt groeit; dat ervaren we binnen de teams en zien we ook bij
de kinderen. We werken samen met oprechte belangstelling voor elkaar.
We zien elkaar en luisteren naar elkaar en dat gaat verder dan kijken en horen.
Vanuit betrokkenheid willen we komen tot een goede relatie tussen kinderen en
professionals, tussen professionals onderling, tussen professionals en ouders en met
eenieder die bij SPO betrokken is of wil zijn. Zonder relatie geen prestatie.

Vertrouwen
We vinden het fijn dat ouders hun kinderen aan onze zorg toevertrouwen.
Het is van groot belang in wederzijds vertrouwen samen te werken aan de
ontwikkeling van de kinderen. Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar
kinderen en ouders groeit het zelfvertrouwen.
Ook als collega’s hebben we vertrouwen in elkaar. Alles wat we doen is gericht op
het verrijken van de belevingswereld van kinderen en ouders.
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Verbinding
We zetten ons in voor een goede verbinding met onze ouders en de kinderen die zij
aan ons toe vertrouwen. We werken samen aan het optimaliseren van de
ontwikkelingskansen. Alle teams, professionals en overheadpersoneel staan zoveel
mogelijk met elkaar in contact. Verbinding komt ook tot uiting in de betrokkenheid
van professionals die samenwerken als team, voor en met de kinderen en hun
ouders. Daarnaast betekent verbinden voor ons dat we het samen met andere
organisaties doen. En dus nemen we het initiatief om alle kennis en expertise van de
verschillende betrokkenen rondom kinderen met elkaar te koppelen.

Ontwikkeling
Ontwikkeling stimuleren wij in een rijke en betekenisvolle leer- en speelomgeving.
Door professionele begeleiding en de inzet van een jarenlange expertise bevorderen
wij de groei van (kwetsbare) kinderen en stimuleren wij ieders potentie vanuit eigen
mogelijkheden en diversiteit. Jezelf ontwikkelen is een continu proces van reflecteren
en leren. En dat geldt – naast de kinderen – ook voor alle medewerkers van SPO.
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.

Onze Visie
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.

Onze Missie
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)
- 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)

Door aandacht en vertrouwen maken we verbinding
en komen we tot ontwikkeling.
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Bestuursfilosofie
We streven naar een duidelijke eigenheid van onze diensten.
We streven naar een duidelijke afbakening van onze diensten. Door ons te richten op
specifieke segmenten van de markt geven wij ouders ook een aanleiding om hun
kind(eren) te plaatsen op onze peuterspeelzalen en BSO’s.
Wij willen de verwachtingen van ouders/kinderen voortdurend overtreffen door het
blijvend aanbieden van doordachte stimuleringsprogramma’s, het verder
kwalificeren van ons personeel en het daarmee bevorderen dat ouders en kinderen
ons ook ‘trouw’ blijven.
Wij realiseren ons dat onze medewerkers een persoonsgebonden dienst leveren.
Ouders hebben vaak een vertrouwelijke relatie met de medewerkers. De
medewerkers zijn vanaf de eerste dag dat de peuter wordt geplaatst een belangrijke
gesprekspartner voor allen die van belang zijn voor het kind. We willen dan ook het
onderscheidend vermogen van de professional stimuleren door de autonomie van de
medewerkers te benadrukken en te zorgen voor gepaste coaching en
deskundigheidsbevordering.
Naast het bieden van optimale kansen voor kinderen wil SPO ook een goede
werkgever zijn voor haar personeel. Onze kernwaarden aandacht, vertrouwen,
verbinding en ontwikkeling gelden derhalve even zozeer in de interne relaties tussen
professionals onderling, tussen leidinggevenden en professionals en tussen
RVT/Directie en het operationele deel van de organisatie. We zijn een permanent
lerende organisatie waarbij de diversiteit aan medewerkers (en daarmee visies,
talenten en competenties) een gewaardeerd gegeven is. Er is altijd ruimte voor
dialoog.
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Waar we al trots op zijn: Onze parels die ons op het goede SPOor houden.
Wij zijn als stichting ruim 14 jaar specialist in de leeftijd 2 – 4 jaar
Veel van onze medewerkers zijn al veel langer specialist doordat zijn bij één van
de peuterspeelzalen in dienst waren die uiteindelijk samen SPO zijn geworden;
we hebben derhalve samen bijna 50 jaar specialisme in deze leeftijd
Structuur van korte en gelijke dagdelen waardoor we continuïteit bieden
We staan open voor wensen van ouders en zijn tegelijkertijd aanbodgericht
We zijn geen arbeidsinstrument, onze focus ligt op de ontwikkeling van kinderen
We hebben veel ervaring met VVE, we zijn een specialist als VROEGSCHOOL
Wij bereiken al jaren de meeste VVE-kinderen
We zijn geen arbeidsinstrument: We zijn sterk educatief ontwikkeld, de focus ligt
niet op opvang
We hebben veel aandacht voor de sociale veiligheid van kinderen
We zorgen voor een goede aansluiting op en overdracht aan het Primaire
Onderwijs
We werken intensief samen met groep 1 en 2 in diverse kernen
De locatie, de materialen en het ritme is afgestemd op de doelgroep 2 en 3
jarigen
We zijn kleinschalig en lokaal georganiseerd
We houden sterk rekening met de behoeften en mogelijkheden van het kind
Bij ons zijn ALLE kinderen welkom, ook met een extra zorgbehoefte
We bieden samengestelde groepen van VE en niet VE, gemaximeerd tot het
wettelijk toegestane aantal van 16 peuters
We hebben goed geschoold en toegewijd personeel
We hebben doorgaans een stabiel personeelsbestand waardoor we overwegend
vaste gezichten op de groepen kunnen bieden
We kennen vaste haal- en brengmomenten
Het spelend leren is bij SPO sterk ontwikkeld
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IMPACT
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Impactmodel
Onderstaand heeft SPO haar dromen voor de komende 4 jaar beschreven. Het betreft een
overzicht van de wijze waarop SPO - mede gezien onze visie op mens en organisatie - het
verschil wil maken in de wereld van het jonge kind. Uiteindelijk resulteert dat in een impactmodel zoals we dat aan het einde van dit hoofdstuk presenteren.
Het is verleidelijk om alles tegelijk te willen doen, maar het is vooral de kunst ons te
richten op de meest wezenlijke taken van onze organisatie. In al ons handelen staat
de kwaliteit van onze diensten ten behoeve van onze kinderen centraal. Bij alles wat
we ons de komende jaren voornemen of gaan uitvoeren vragen we ons af onder welk
motto we dat doen. Dat past ook goed bij de planmatige en cyclische werkwijze die
we binnen onze organisatie volgen.
We richten ons op vijf redenen van bestaan die voor ons het kompas zijn voor de
komende jaren.
Wat zien we in 2024 in onze organisatie?

SPO als voorziening die op alle fronten een hoge kwaliteit levert
SPO is in 2024 nog steeds een kerngerichte en kleinschalige organisatie. We zijn
nabij daar waar dat van ons gevraagd wordt. We bieden in alle kernen van
Overbetuwe kwalitatief hoogstaand peuterspeelzaalwerk. We zijn laagdrempelig en
betaalbaar. In alle kernen kennen onze dagdelen een tijdspanne van 4 uur. We zijn
een betrouwbare samenwerkingspartner voor veel scholen in Overbetuwe. SPO
maakt geen onderscheid in schoolbestuur, identiteit of grondslag.
We bereiden peuters goed voor op de basisschool door hen heel veel speelplezier
aan te bieden met alle ruimte voor ontwikkeling en leren. Het bezoeken van een
voorschoolse voorziening bepaalt mede het verloop van de verdere educatie in basisen voortgezet onderwijs. SPO is een expert op het gebied van educatieve
peuterspeelzalen.
Daarnaast bieden we in diverse wijken vormen van BSO aan waarbij de nadruk niet
op opvang ligt. Onze BSO’s vallen op door kleinschaligheid, vaste teams en een focus
op ervaringsgericht leren en groei.
SPO profileert zich als aanbodgerichte organisatie. Daar ligt een jarenlange ervaring
met peuterspeelzaalwerk aan ten grondslag. We hanteren een 40 weken-cyclus,
conform het primaire onderwijs.
Op locaties waar dit organisatorisch haalbaar is vormt de lunch een vast onderdeel
van het aanbod.
Op alle locaties van SPO wordt al een aantal jaren met succes een op beweging
gericht programma aangeboden. Ouders zijn zeer content met deze activiteit.
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SPO als sociale ondernemer en werkgever
SPO hecht veel waarde aan een prettig werkklimaat voor haar medewerkers.
Daarnaast is SPO van mening dat medewerkers zich continu moeten verbeteren en
verbreden. Er wordt open en actiegericht gehandeld, vanuit een onderzoekende en
nieuwsgierige houding. Het primaire proces (de dagelijkse begeleiding van kinderen)
is gericht op voortdurende groei en verbetering daar waar nodig of wenselijk. Van
elkaar leren komt tot uitdrukking in wederzijds inspireren en motiveren. Vanuit een
sterk ontwikkeld reflectief vermogen is vragen, geven en ontvangen van feedback
vanzelfsprekend.
SPO staat voor hoogwaardig personeelsbeleid als deel van goed werkgeverschap. Er
is aandacht voor werkdruk, ambitie en persoonlijke ontwikkeling. Er is een goed
taakurenbeleid beschikbaar dat gedragen wordt door alle betrokkenen. Het
ziekteverzuim is acceptabel hoog (op of onder het landelijke branchegemiddelde).
Eén manager heeft de dagelijkse leiding en een afgesproken mandaat op alle
segmenten. De directeur/bestuurder opereert op afstand. SPO heeft een
personeelsbestand dat voldoende duurzaam is.
SPO kent aan de inkomstenkant een mix van ouderbijdragen en subsidie. We
hanteren overtuigd het solidariteitsprincipe. Sommige ouders betalen wat meer
waarmee kinderen die in armoede opgroeien ook alle kansen krijgen.
SPO ontvangt naast subsidie voor kwetsbare kinderen ook subsidie voor haar
activiteiten gericht op (kwetsbare) ouders. SPO biedt verschillende initiatieven aan
om de maatschappelijke kansen van ouders voor wie bijvoorbeeld het hebben van
een baan geen vanzelfsprekendheid is te vergroten.
De bedrijfsvoering van SPO is modern en professioneel. Inschrijvingen geschieden
voor het grootste deel digitaal. De verwerkingstijd van administratieve gegevens is
kort, mede doordat SPO gebruik maakt van effectieve en efficiënte
softwarepakketten waarbij er sprake is van goed werkbare koppelingen tussen
kindplanning, personeelsbeleid en salarisadministratie.

SPO als betrouwbare partner van ouders
Ouders en medewerkers zijn binnen SPO partners in de opvoeding, die een gedeelde
en complementaire verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkelingskansen van
de kinderen. Communicatie, informatie, samenwerking en verantwoording spelen
daarbij een belangrijke rol.
SPO biedt in 2024 in diverse kernen laagdrempelige opvoedondersteuning aan
ouders. Er worden regelmatig huisbezoeken afgelegd door gekwalificeerde leidsters.
Ouders ervaren dit is als bijzonder prettig omdat de leidster al een vast
herkenningspunt is voor kind en ouder(s) op de locatie.
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SPO kent een gedegen ouderbeleid dat – in samenspraak met de Centrale Ouder
Commissie – op schrift is gesteld. De ouderraden op de diverse locaties fungeren
daardoor meer als kwaliteitsinstrument.
SPO biedt op diverse locaties ervaringsplekken aan voor kwetsbare ouders. SPO
geeft met overtuiging vorm aan deze maatschappelijke betrokkenheid.
Op veel locaties worden met enige regelmaat activiteiten aangeboden die samen met
de ouders zijn ontwikkeld en voorbereid, zoals survival, koken en techniekbijeenkomsten.

SPO als leerinstituut
SPO heeft goede afspraken gemaakt met een aantal ROC’s. SPO is van mening dat het
werken op onze peuterspeelzalen of BSO’s bijzondere kwaliteiten vraagt van
professionals. In goed overleg met ROC’s en Werkend Leren is er een intern
opleidingstraject ontwikkeld om je als SPO-professional goed te kunnen profileren.
Veel medewerkers hebben een scholing tot pedagogisch expert op MBO-4 niveau
gevolgd.

SPO als kritische gesprekspartner
SPO is een organisatie die maatschappelijk onderneemt met een eigen propositie.
We zijn sterk verschillend van de reguliere kinderopvang door onze stevige focus op
educatie en ontwikkeling. We bieden BSO’s op verzoek van scholen waarbij we ook
de focus niet primair leggen op opvang. Onze ambitie de wereld te veranderen door
het verschil bij kinderen te maken zie je op alle locaties van SPO terug.
SPO is in 2024 een innovatieve organisatie. We schuwen het niet om ‘out of the box’
te denken. We geloven in de positieve kanten van verandering.
SPO heeft veel aandacht voor leiderschap en ondernemerschap. We zijn een platte
organisatie met medewerkers die weten wat ze vanuit hun eigen leiderschap tot
stand kunnen brengen. We laten ons – daar waar mogelijk en wenselijk - leiden door
de wetenschap.
SPO is een kritische gesprekspartner voor allen die bij ons betrokken zijn: Gemeente,
collega-instellingen, zorginstituten, onderwijs en ouders.
SPO voert een gerichte marketing en heeft haar merknaam effectief verdiept.

De impact van SPO
SPO wil graag het leven van kinderen (in het bijzonder de meest kwetsbare) positief
veranderen, daar waar nodig en gewenst. We geloven er sterk in dat we daarmee de
wereld ten goede veranderen. We zien veel ontwikkelingen op onze afkomen, zoals
ook eerder in dit strategisch beleidsplan geformuleerd. We staan als organisatie voor
noodzakelijke veranderingen maar willen tegelijkertijd trouw blijven aan onze
zorgvuldige opgebouwde identiteit en expertise.
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We realiseren ons iedere dag we als organisatie met een lange geschiedenis grote
impact hebben op het leven van jonge kinderen.
Op basis van alles wat hierboven beschreven is ziet het impact-model van SPO er als
volgt uit:

+

+
SPO levert
hoge
kwaliteit

SPO is een
sociaal
ondernemer

+
SPO is een
betrouwbare
partner voor
ouders

+
SPO is een
leerinstituut
voor nieuwe
pm’ers

SPO is een
kritische
gesprekspartner

Ouders de kans geven om te
werken/studeren of om werk te
zoeken, wetende dat hun kind
in goede handen is

ALLE kinderen, zonder
oordeel over herkomst de
allerbeste kansen geven op
een gezond, gelukkig en
succesvol leven

Samen met ouders en relevante
partners creëren wij
voor jonge kinderen optimale kansen
om het beste uit
zichzelf te halen

Verander de wereld, begin bij het jonge kind!
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Ambities
Onderstaand heeft SPO haar ambities voor de komende 4 jaar verder uitgewerkt. Het betreft
een overzicht van de variabelen die de doelen van de organisatie beschrijven. De wijze
waarop dit in de praktijk gebeurt zal nader worden uitgewerkt in strategiekaarten (plan van
aanpak) per strategisch thema. Deze zijn als bijlagen opgenomen. Een nog verdere
uitwerking gebeurt op managementniveau en komt terug in de jaarplannen van de
managers.
Allereerst volgt nu een compacte beschrijving van het strategische Businessmodel dat
SPO voorstaat. Daarbij is gebruik gemaakt van het Canvas Businessmodel van
Osterwalder & Pigneur. In 9 bouwstenen is weergegeven hoe SPO is opgebouwd.
De strategische thema’s zijn in het vorige hoofdstuk beschreven, gerelateerd aan hoe
SPO haar impact ervaart voor (kwetsbare) kinderen die aan ons worden
toevertrouwd alsook hun ouders.
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SPO als voorziening die op alle fronten een hoge kwaliteit levert
SPO vindt spelen de meest wezenlijke activiteit voor jonge kinderen. Enerzijds leren
kinderen door te manipuleren en te exploreren en door de problemen die ze al
handelend tegenkomen op te lossen.
Anderzijds leren kinderen door te imiteren wat zij andere kinderen en volwassenen
zien doen. Spel is de manier om te handelen, te ontdekken, om ervaringen aan den
lijve te ervaren. We vinden dat we peuters goed voorbereiden op de basisschool
door hen heel veel speelplezier aan te bieden met alle ruimte voor ontwikkeling en
leren. Daarmee worden de basisvaardigheden gevormd die weer voorwaarden zijn
voor een bredere vorming van kinderen in het basisonderwijs.
Ambities

Uitgangssituatie 2019

Doelen/Resultaten

We hebben de tijd
om de dingen goed
te doen.

Dagdelen zijn 4 uur (per 1 sept 2019)
Aankondiging overheid dat VVE-peuters
in totaal recht hebben op 960 uur van
2 ½ tot 4 jaar.
Onderzoek bij SPO heeft opgeleverd dat
vasthouden aan 40 weken cyclus de
beste optie is.
Voorlopige afspraak met gemeente
gemaakt voor dagdeelvergoeding van 3
tot 6 uur met max van 16 uur/week (in
totaal dus 640 uur per jaar)
Veel ervaren leidsters, veel autonomie
op de leidsters.
Veel expertise en daarnaast op sommige
locatie te weinig ontwikkeling.
Er is een zorgcoördinator en een
Pedagogisch Coach actief.
SPO hanteert diverse
kwaliteitsinstrumenten.
Jaarlijks wordt er een scholingsplan
gemaakt.
SPO heeft kerngebonden afspraken met
kernpartners als scholen en
kinderopvang.
De doorlopende lijn is niet overal even
goed zichtbaar.

Alle peuterspeelzalen in Overbetuwe
zijn blijvend 4 uur per dagdeel open.
We bieden op de meeste locaties en
lunch aan als onderdeel van het
programma.
VVE- en subsidie-kinderen ontvangen op
alle locaties een aanbod van 640 uur per
jaar.
Het aanbod geldt voor kinderen van 2
tot 4 jaar.

Voor elke locatie
geldt: De pm’er is de
sleutel voor ons
succes.

We zijn primair
gericht op educatie
en ontwikkeling.

We zijn voor ALLE
scholen beschikbaar
als partner als het
ons gevraagd wordt.

SPO kent nog geen andere diensten.
Scholen willen bij voorkeur met 1
partner zaken doen betreffende VSO,
peuteropvang, TSO en BSO
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Er is sprake van een professionele
cultuur waarbinnen alle medewerkers
erop gericht zijn samen betere
professionals te worden.
Medewerkers zorgen proactief voor het
op peil houden van de eigen
beroepskwaliteit.

We bieden een sterk ontwikkelingsgerichte voorbereiding op het
basisonderwijs in een 40 weken-cyclus.
We ontwikkelen steeds verder naar een
peuterschool. De samenwerking met het
onderwijs is geïntensiveerd. We hebben
onze locaties zoveel mogelijk in- of dicht
bij een basisschool.
In overleg met scholen bieden we in
diverse kernen kleinschalige BSO’s.
Ontwikkeling en kleinschaligheid zijn de
uitgangspunten.
Daar waar gevraagd bieden we ook VSO
en TSO. We zijn preferred partner voor
meerdere scholen in Overbetuwe. Het
gesprek daarover met onze collega’s van
de Kinderopvang is transparant.

We zijn divers in ons
aanbod en zijn
daardoor interessant
voor ouders en
kinderen.
Ouders kunnen met
vragen bij ons
terecht

Er is samenwerking gezocht met
Overbetuwe beweegt en Stichting
Natuureducatie.

We bieden op verschillende locaties
activiteiten op het gebied van natuur en
sport.

Toenemende opvoedverlegenheid bij
ouders.
Geen spreekuur van CB’s meer op de
locaties.

Op diverse locaties bieden wij een
inloopspreekuur voor ouders gericht op
opvoedvragen.
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SPO als sociale ondernemer en werkgever
SPO hecht veel waarde aan een prettig werkklimaat voor haar medewerkers.
Daarnaast is SPO van mening dat medewerkers zich continu moeten verbeteren en
verbreden. Er dient open en actiegericht gehandeld te worden, vanuit een
onderzoekende en nieuwsgierige houding. Het primaire proces (de dagelijkse
begeleiding van kinderen) is gericht op voortdurende groei en verbetering daar waar
nodig of wenselijk. Van elkaar leren moet tot uitdrukking komen in wederzijds
inspireren en motiveren. Vanuit een sterk ontwikkeld reflectief vermogen wordt
vragen, geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend.
SPO is (evenals SPA) een aparte entiteit binnen de personele unie. Wanneer een
verdere samenvoeging haalbaar blijkt te zijn en daarmee een verdere efficiëncyslag
gemaakt kan worden dan staan we daar voor open.
Ambities

Uitgangssituatie 2019

Doelen/Resultaten

We ondernemen zo
veel mogelijk
concurrentieloos.

In alle kernen van Overbetuwe zijn we
actief. Concurrentie met andere
aanbieders neemt toe.
Sommige locaties kennen een lage
bezetting en dragen daardoor
onvoldoende bij om de vaste kosten te
dekken.
Uitruil met KO-aanbieders is eerder ter
sprake geweest maar ligt nu stil

We zijn een
innovatieve
organisatie.

Er is binnen SPO ruimte om nieuwe
ontwikkelingen in te zetten en vorm te
geven. Deelname aan werkgroepen (bijv.
gericht op samenwerking met onderwijs
en kinderopvang) wordt geïnitieerd op
diverse locaties.
Medewerkers focussen zich met name
op hun eigen locaties.

Voor elke locatie is een business-model
beschikbaar.
Het solidariteitsprincipe wordt
gehanteerd, voor elke locatie is dit
inzichtelijk gemaakt.
Risico’s per locatie zijn beschreven en er
is een plan van aanpak.
Uitruil met andere aanbieders in
Overbetuwe is daar waar dit een
meerwaarde is voor ouders en kinderen
georganiseerd.
Alle medewerkers binnen SPO
staan open voor nieuwe vormen van
samenwerking. Iedereen heeft een
nieuwsgierige houding naar initiatieven
en pilots. SPO faciliteert (indien
haalbaar) maximaal.
Er is een uitgewerkt plan waarin staat
beschreven hoe collega’s bij elkaar gaan
kijken om expertise te halen/brengen.
De manager maakt een jaarplan dat past
binnen de door de directie (in
samenspraak met de RvT) opgestelde
kaderbrief die jaarlijks in november
verschijnt. De directeur-bestuurder
zorgt middels toetsing voor borging van
de afgesproken beleidsdoelen en
strategische uitgangspunten. De
manager is budget-verantwoordelijk op
basis van begrotingscijfers per locatie.
Samen met de bedrijfsarts, de verzekeraar en het pensioenfonds is er beleid
ontwikkeld op de vergrijzing van het
personeel. Er is een op schrift gesteld
beleid gericht op werkdruk. Een
gewogen taakurenbeleid is daar
onderdeel van. Het verzuim-percentage
blijft op/onder het landelijk gemiddelde.

We leren met en van
elkaar.
SPO heeft een
heldere
managementstructuur.

Er is sprake van een
optimale afstemming
van het werk dat op
de locaties moet
gebeuren en de
kwaliteiten en de
beschikbare tijd van
het personeel.

De directeur-bestuurder geeft maximale
ruimte aan de manager en zorgt tevens
voor een passende begeleiding van en
zorg voor de manager. De directeurbestuurder faciliteert de manager, daar
waar mogelijk en wenselijk, op het
gebied van studie en ambitie. Er is nog
geen sprake van budgetaansprakelijkheid aangezien management-informatie
moeilijk te genereren is.
De werkdruk wordt als hoog ervaren.
Het verzuimpercentage ligt op het
landelijk gemiddeld.
Het taakurenbeleid is weliswaar nog
actueel maar kent veel vraagtekens.
Werknemers ervaren een toenemende
verantwoordelijkheid en een afnemende
beschikbaarheid in tijd.
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De samenwerking
tussen SPO en SPA is
geoptimaliseerd.
SPO heeft een
professionele en
moderne
bedrijfsvoering.

SPA en SPO zijn een personele unie. In
de praktijk vraagt dit veel extra werk van
directie en administratie.
Het kind-registratiesysteem is sterk
verouderd. Dat geldt ook voor de
website. Managementinformatie is
moeilijk te genereren uit de systemen.
Het Centraal Kantoor is niet 52 weken/8
uur per dag bereikbaar. De
planning/administratie van SPA en SPO
zijn nog niet volledig geïntegreerd.
Contracten van div. medewerkers
Centraal Kantoor kennen 40-weken
uitgangspunt.

Iedereen op het
centraal kantoor
weet wat hij/zij moet
doen, met wie en
wanneer.

Er bestaan nog ‘grijze gebieden’ tussen
diverse functies.
Medewerkers zijn toegewijd en loyaal.
Een aantal processen (bijv. offerte- en
contractregistratie) behoeven
verbetering.
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Verdere samenwerking is vanuit diverse
aandachtspunten onderzocht. Als het
kan groeit SPA en SPO naar 1 entiteit.
Alle afdelingen werken met moderne
software. Digitale inschrijving is overal
de standaard. Managers halen
eenvoudig de benodigde gegevens uit
de systemen. De website voldoet aan de
moderne eisen.
Het Centraal Kantoor is minimaal 50
weken per jaar bemand.
De planning/administratie van SPA en
SPO zijn geïntegreerd en alle
medewerkers op kantoor hebben een
52-weken-contract.
De inzetbaarheid van de medewerkers
van het Centraal Kantoor is naar rato
van de toename van activiteiten
uitgebreid.
Alle processen betreffende de
bedrijfsvoering zijn goed beschreven.
De offerte- en contractregistratie is op
orde. De managers kunnen daar de
verantwoordelijkheid voor dragen.
Het debiteurenproces is
geoptimaliseerd.

SPO als betrouwbare partner van ouders
SPO wil graag ieder kind in Overbetuwe de kans geven zich te ontwikkelen ter
voorbereiding op een goede start op de basisschool. We willen met name kinderen in
achterstandsituaties een extra bagage meegeven. Daartoe werken we intensief
samen met ouders en met andere voorzieningen in de diverse kernen. We steunen
zowel de kinderen als de ouders. De toeleiding naar onze peuterspeelzalen en BSO’s
moet goed georganiseerd zijn. We ontzorgen graag de ouders, met name ook op het
gebied van de administratieve rompslomp.
Ouders zijn onze allerbelangrijkste partner. We praten graag met hen over wat we
wel en wat we niet zouden moeten doen.

Ambities

Uitgangssituatie 2019

Doelen/Resultaten

SPO versterkt
ouderbetrokkenheid
om de ontwikkeling
en het groeiproces
van kinderen te
stimuleren.
De ouderraad
functioneert als
een
kwaliteitsinstrument.

Er zijn wisselende ervaringen
in de samenwerking met
ouders. Iedere locatie heeft
zijn eigen activiteiten met
ouders.

Er is een helder en
duidelijk op schrift
gesteld ouderbeleid,
met name ook als het
gaat om de betekenis
van ouders bij de
ontwikkeling van
doelgroepkinderen.
We doen er alles aan
om kinderen uit de
jeugdzorg te houden.

Er is geen uitgewerkt ouderbeleid.
Alle locaties zijn op hun eigen manier
bezig om de ouderbetrokkenheid te
vergroten.

Er worden met regelmaat
oudertevredenheidsonderzoeken
uitgevoerd. Ouders beoordelen
ouderbetrokkenheid met gemiddeld
een 8 of hoger (op een schaal van 1 tot
10).
Blijvende inspanningen om op elke
locatie een ouderraad te hebben.
De Centrale Ouderraad is - in het
overleg met de directie - samengesteld
als goede vertegenwoordiging van de
oudercommissies.
De inspectie voor onderwijs
beoordeelt het domein
ouderbetrokkenheid met goed.

We kiezen heel
bewust onze
propositie als
maatschappelijk
betrokken
organisatie.

Het overgrote deel van peuters met een
VVE-indicatie komt naar SPO. We geven
steeds vaker aan dat we vooral
ondersteuning willen bieden aan ouders
en peuters die dat vanuit hun sociaalmaatschappelijke achtergrond nodig
hebben.

Niet elke locatie heeft een ouderraad.
De Centrale Ouder Raad is moeilijk te
bemannen.

We ervaren een toenemend aantal vragen
op pedagogisch gebied. We zien ook een
toename van het aantal zorgkinderen. De
afstand tussen ouders en sociale
instanties neemt toe.
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We bieden in een aantal kernen
laagdrempelige ambulante
ondersteuning. Dat wordt gedaan door
gekwalificeerde leidsters die ook
werken met de kinderen op de groep.
Daar waar SPO zelf niet actief op
huisbezoek gaat hebben we afspraken
met andere partners die dit voor ons
verzorgen.
SPA wordt gezien als een
welzijnsinstelling die openstaat voor
ALLE kinderen en ouders in de stad.
We staan bewust open voor het
bieden van iets extra’s daar waar
sprake is van de behoefte/noodzaak
van een grotere
ondersteuningsbehoefte.

We willen dat ouders
kiezen voor SPO!

We zien andere kinderopvangorganisaties
als complementair op het
peuterspeelzaalwerk. SPO is
conjunctuurgevoelig. Tweewerkende
ouders hebben veelal meer nodig dan de
mogelijkheden die SPO biedt. Het aanbod
van SPO wijkt wezenlijk af van de
behoefte van tweewerkende ouders.

Bij SPO staan
kinderen EN ouders
centraal.

De afstand tussen ouders en de locatie is
niet overal even intensief.
We weten dat het elkaar ontmoeten van
ouders stimulerend werkt. Dat wordt nog
te weinig benut.
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We blijven trouw aan wie we willen
zijn en maken het op het gebied van
educatie en ontwikkeling het verschil
door een aanbodgerichte vaste
structuur van dagdelen en teams. Daar
waar nodig wijzen we ouders door
naar de reguliere KO.
We kiezen voor de ontwikkeling van
BSO’s daar waar dat aan ons gevraagd
wordt, in samenwerking met scholen,
Op veel locaties worden regelmatig
activiteiten SAMEN met ouders
aangeboden. We stimuleren deze
ontmoetingen op verschillende
manieren. Op deze manier versterken
wij het gevoel van eigenwaarde.

SPO als leerinstituut
SPO kiest bewust voor een eigen koers en een eigen focus. De nadruk ligt op educatie
en ontwikkeling en niet op opvang. Veel kinderen met een VVE-indicatie bezoeken een
locatie van SPO. SPO kiest voor kwaliteit en is van mening dat de pm’er de sleutel zijn
tot het succes. Werken bij SPO vraagt om stevige skills. We willen graag bijdragen aan
de ontwikkeling van toekomstige pm’ers en daarbij met name aandacht schenken aan
de specifieke skills die bij het alledaagse werken bij SPO worden gevraagd. Dat doen
we samen met opleidingsinstituten in de regio.
Daarnaast profileert SPO zich graag als lerende organisatie.
Ambities
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Doelen/Resultaten

Onze medewerkers
zijn echte SPOprofessionals.

Ervaren personeel, veelal langdurig werkzaam
bij SPO.
Veel medewerkers op MBO-3 niveau.
De arbeidsmarkt voor pm’ers is gespannen, de
spoeling is dun.
De wetgever stelt steeds hogere eisen aan het
werken met jonge kinderen.

SPO is een expert op
het gebied van VVE.

De effecten van VVE staan maatschappelijk
ook ter discussie. Effecten nemen af naarmate
afgeweken wordt van de gestelde eisen. De
resultaten die SPO boekt zijn niet meetbaar
(en op sommige locaties ook niet merkbaar).

We praten niet
alleen over ons
toekomstbeeld, we
maken het ook waar!

De urgentie voor verandering is bij veel
medewerkers aanwezig. De veranderende rol
en positie die daar voor een ieder bij hoort nog
niet. Daarvoor zijn de eerste stappen gezet.

Veel medewerkers zijn geschoold
op min. MBO-4 niveau.
In samenwerking met het ROC, de
HAN en Werkend Leren zijn er
modules ontwikkeld, specifiek
voor het werken op de locaties
van SPO.
Een SPO-professional maakt het
verschil.
SPO werkt samen met
onderzoekers en kennisinstituten
om effectiviteit van ons werk
zichtbaar te maken. De
wetenschap is een gedegen
partner in het bepalen van
beleidskeuzes op het gebied van
VVE.
Leiderschap en ondernemerschap
zit tussen de oren van alle
medewerkers. Dat betekent
concreet:
Probleemoplossend te werk gaan
Resultaat gedreven werken
Open staan voor andere ideeën
Elkaar ondersteunen
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SPO als kritische gesprekspartner
SPO stelt zich te allen tijde belangstellend, constructief, kritisch en meedenkend op.
Of het nou om ouders gaat, de gemeente, scholen of andere stakeholders, SPO zal
altijd goed luisteren om een sfeer van vertrouwen te creëren. We handelen daaruit
vanuit onze eigen missie, visie en waarden. In de praktijk betekent dat de rol van
kritische gesprekpartner voor iedereen met wie we de dialoog aangaan, gevraagd en
ongevraagd. Dat vraagt van de medewerkers dat zij volledig achter de koers kunnen
staan. Zij moeten zich in het verhaal van SPO kunnen herkennen en het kunnen
uitdragen. De belangrijkste vraag voor ons blijft: Doen we de dingen goed en doen
we de goede dingen?
Ambities
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SPO staat als een
huis als organisatie
die voor kwetsbare
kinderen en ouders
het verschil maakt.

SPO wordt in toenemende mate als belangrijke
aanbieder gezien, met name bij scholen
De concurrentie binnen de KO neemt toe.
Binnen het sociale domein zijn er nog veel
‘open eindjes’.

SPO is (ook op
landelijk niveau) een
ambassadeur voor
het werk wat we
doen.

De beleidsambtenaar van Overbetuwe is
deskundig en betrokken.
De huidige wethouder is coöperatief.
Onze democratie zorgt elke 4 jaar voor een
andere politieke wind.
De politiek laat zich leiden door korte termijn
keuzes. Het is nog niet voldoende
doorgedrongen dat voorschoolse voorzieningen
kunnen bijdragen aan het oplossen van de
stevige problemen in de jeugdzorg.
Er zijn korte lijnen met Sociaal Werk Nederland.
Zo nu en dan heeft de directeur-bestuurder
overleg op landelijk niveau, momenteel gaat
dat met name over de invoering van 640 uur
VVE.

SPO heeft als zelfstandig
ondernemer een stevige positie in
het sociale domein.
De wijze waarop wij het verschil
maken wordt gezien door
stakeholders.
Medewerkers hanteren de juiste
taal in het naar buiten brengen
van onze missie, onze toewijding
en onze drijfveren.
Er is een goed ontwikkelde
marketingstrategie ingezet om de
merknaam aan de man te
brengen.
SPO is in voortdurende dialoog
met de politiek om ze blijvend
helder te maken dat het
inhoudelijk en financieel de
moeite loont om te investeren in
voorschoolse voorzieningen en
educatieve peuterspeelzalen.

SPO wordt landelijk
gezien als voorloper
op het gebied van
peuterspeelzaalwerk
en VVE.

SPO ‘vermarkt’ op gezette tijden
haar expertise en opgebouwde
ervaringen. SPO is een voorbeeld
voor veel organisaties in de
directe omgeving en in het land.

Uit studies blijkt dat interventies op jonge leeftijd kosteneffectiever zijn dan interventies op latere leeftijd.
Carneiro en Heckman (2003) hebben dat uitgewerkt in
een model dat in nevenstaande figuur is samengevat.
Hierin wordt duidelijk gemaakt dat hoe vroeger in het
leven wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van
kinderen, hoe groter de opbrengst is. Er is dus niet alleen
een belang voor individuele kinderen en hun ouders maar
ook een maatschappelijk economisch belang aan
vroegsignalering.
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Risicoanalyse
SPO is volop in ontwikkeling. De ambities zijn groot evenals de toewijding van directie,
management en medewerkers. Onderstaand brengen we in beeld welke risico’s we zien bij
het ten uitvoer brengen van onze ambities. We maken daarbij gebruik van het 7 S-model van
McKinsey.

Integrale benadering
Uit het model wordt duidelijk dat er geen eenduidige manier van slagen is, maar ook
dat sturing op de diverse terreinen wel degelijk mogelijk is. De benadering van elk
van de 7 factoren beïnvloed ook de andere 6 en moet deze daarom ook
ondersteunen. Op deze manier worden alle factoren, en daarmee de gehele
organisatie, versterkt. Belangrijk is dus dat er samenhang is tussen alle factoren.

Sterk bij SPO
Significante waarden
In samenspraak met medewerkers significante
waarden vastgesteld: Aandacht, vertrouwen,
verbinding en ontwikkeling
Alles wat we doen is terug te voeren naar deze
waarden

Minder sterk/zwak bij SPO
Cultuur is gebaseerd op een lange historie en
het samensmelten van voorheen losse
peuterspeelzalen. Door harmonisatie en
wisseling van directie/MT gaat de cultuur
veranderen. Dit vraagt veel tijd, communicatie,
toewijding en geduld.
Wanneer strategie en cultuur met elkaar botsen
dan wint cultuur. Bij 70% van de
veranderingsprocessen gaat het fout vanwege
de cultuur. Niets weerspiegelt meer een
groepscultuur dan de conversaties die we met
elkaar hebben of juist niet hebben.
Bij SPO wordt veel ‘over’ elkaar gepraat en nog
veel te weinig MET elkaar.
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Structuur
Platte organisatie
MT wordt steeds sterker
Verspreid over de gemeente
PSZ

Systemen
Procedures zijn bij kantoorpersoneel goed
ingesleten
Veel ervaring bij de gebruikers

Stijl van management
Gericht op vertrouwen en eigen
verantwoordelijkheid
Kaders voor mandaat zijn nu redelijk helder
Open communicatie
Uniformiteit neemt toe waardoor
onduidelijkheden afnemen
Laagdrempelig
Staf
Veel ervaring en deskundigheid
Autonoom en betrokken
Trots op wat ze doen en bereiken
Loyaal aan locaties en collega’s
Behoudend en kritisch
Sleutelvaardigheden
Structuur in aanbod
Laagdrempelig
Korte lijnen met ouders
Expert op gebied van VVE
Kleinschalig en wijkgericht
Strategie
Visie en missie steeds beter omschreven.
Concurrentieloos ondernemen
Trouw zijn aan eigen uitgangspunten
Gericht op educatie en ontwikkeling
Nieuwe diensten ontwikkelen waarvan de
meerwaarde in Overbetuwe merkbaar en
meetbaar is

Manager bedient 14 locaties in 21 uur
Taken en verantwoordelijkheden nog te weinig
afgebakend / Grijze gebieden in wie doet wat
We zijn duur en financieel kwetsbaar
Veel kleine locaties met soms beperkte
openingstijden > duur
Verouderde systemen worden momenteel
vervangen > gaan ze werken?
Geen goed marketingbeleid
Gebruik sociale media is niet effectief
georganiseerd
Veel kennis van de systemen bij slechts enkele
personen
Locaties vragen veel verschillende stijlen van
leiding: van sturend naar
autonomieversterkend
Vraagt om stevige skills bij managers
Veel wantrouwen bij medewerkers ook door de
wisselingen die er zijn
Cultuurverandering vraagt een lange adem

Gemiddelde leeftijd is hoog
Hoog ziekteverzuim
Wantrouwen jegens centraal kantoor
Behoudend en niet snel gericht op verandering

Conjunctuurgevoelig > ouders vragen om aanvullend op een PSZ – dagopvang
Diversiteit minder goed mogelijk door
aanbodgerichte uitgangspunten

Lastig om medewerkers te maken tot
ambassadeurs van onze missie
KO biedt steeds meer peuterwerk en is een
geduchte concurrent
Stroeve en langdurige processen om te komen
tot nieuwe diensten (subsidieafhankelijkheid,
belangenverstrengeling)

.
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