


Voorwoord
In 2020 maakten we voor het eerst voor Hero kindercentra een jaaroverzicht. 
Na de hectische en leerzame tijd van onze fusie en in een tijd waarin het 
coronavirus veel bepaalde, was het goed om te kijken naar wat we toch 
met elkaar bereikt hadden. Ik sprak toen ook de hoop uit dat er meer tijd 
en rust zou komen om te bouwen met Hero kindercentra.

Ik had niet kunnen vermoeden dat dit jaar alles behalve meer tijd en rust 
zou brengen. Het coronavirus bleek te blijven. Het had veel impact op onze 
medewerkers, u en de kinderen. Gelukkig wisten we richtlijnen elke keer 
zodanig te integreren in de werkwijze dat een veilige opvang mogelijk bleef 
voor uw kinderen. 

Het werven van medewerkers was al een tijdje een uitdaging maar het 
personeelstekort heeft dit jaar voor echt grote zorgen geleid. Er is extra druk 
door afwezigheid van zieke medewerkers en medewerkers in quarantaine. 
We konden niet voorkomen dat hier en daar tijdelijk een groep dicht moest.

Dit realiserend kijk ik met nog meer trots en waardering naar al onze Hero’s 
die er samen voor hebben gezorgd dat er trainingen zijn geweest, nieuwe 
collega’s werden aangenomen en ingewerkt, interne processen werden 
verbeterd, nieuw beleid werd gemaakt, een groot aantal locaties werd 
opgefrist, gezamenlijke activiteiten voor de kinderen  werden uitgerold en 
projecten zoals de ‘groene buitenruimte’ werden opgestart. 
Hero kindercentra is inmiddels niet meer weg te denken uit Haarlem en 
Spaarndam. Hopelijk deelt u mijn mening als u dit jaaroverzicht doorleest.

Dank aan alle Hero collega’s, leden van de ondernemingsraad, leden van de 
Centrale Ouderraad, oudercommissies, schoolbesturen, schooldirecteuren 
en de Raad van Toezicht voor hun inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar. 
En natuurlijk aan de kinderen waarvoor we het allemaal 
graag doen en die ons zoveel plezier geven!

Maureen Posthumus
Directeur en bestuurder 
Hero kindercentra
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83 locaties

5869 kinderen

Onze Hero’s

10 
nieuwe BOL 
studenten 
startten bij Hero

45 
nieuwe 
pedagogisch 
medewerkers 
startten bij Hero

2 
nieuwe collega’s 
startten als 
clusterassistent 
en chauffeur

15 
nieuwe collega’s 
startten hun BBL 
opleiding bij Hero

15 
nieuwe 
activiteiten-
medewerkers
startten bij Hero

3 
nieuwe collega’s 
startten op het 
Servicekantoor

34 
collega’s 
waren 12,5 jaar 
in dienst

8 
collega’s 
waren 25 jaar 
in dienst

42 jubilarissen



03maart

 In maart werd een kamerdebat 
georganiseerd over Gratis Kinderopvang 
en onze directeur nam hieraan deel. 

 Tijdens de Nationale Complimenten dag in maart heeft 
Hero kindercentra aan collega’s, partners en de zorg fijne 
complimenten uitgedeeld.

01januari

Jij brengt plezier

Jij laat een 
ander groeien

Jouw superkracht is:
 samenwerken
  plezier maken
  aandacht geven
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jij bent een held!

Ik ga graag met 
jou op avontuur

 In januari is de opening van twee 
nieuwe peuteropvanglocaties aan 
de Duitslandlaan en Ramaerstraat.

 In januari moeten onze locaties vanwege de corona 
lockdown sluiten. Opnieuw bieden we noodopvang. In het 
belang van de ontwikkeling van de kinderen gaat de VVE 
peuteropvang per 11 januari open.

 Tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari delen we de 
Hero voorleessessie van Hakim met alle kinderen. 

 Tijdens de lockdown in januari volgen onze pedagogisch 
medewerkers digitale scholing.

 Hero bussen rijden door de Haarlemse straten.

02februari

 Op 8 februari mogen na de lockdown 
onze kinderdagverblijven en reguliere 
peuteropvang weer open.

 In februari was Hero kindercentra goed zichtbaar met 
posters en online advertenties om te laten zien dat we in 
de buurt zijn voor alle kinderen.

 In februari konden onze Hero’s heerlijk genieten van 
de sneeuw.

06juni

 In juni komt de Hero zomereditie van 
stadsglossy HRLM’tje uit met het thema 
‘Helden’.

 In juni vragen we willekeurige Haarlemmers of Hero kinder- 
centra bekend voor hen is. Wat blijkt, binnen een jaar 
weten al heel veel mensen wie we zijn! 

 Tijdens Modderdag op 29 juni staat ook het NK tegel-
wippen centraal en planten onze locaties groeipapier 
om tot vergroening van de pleinen te komen. 

04april

 De metamorfoses van locaties gaan door 
en in april is KDV Crommelinstraat aan de 
beurt.

 Op 19 april mogen na de lockdown onze BSO’s weer open.

05mei

 In mei besteden we al veel aandacht aan 
het werven van nieuwe medewerkers en 
plaatsen veel advertenties.

 Op 5 mei is er een digitale versie van Bevrijdingspop en
als sponsor maken wij een speciale Bevrijdingspop 
Bingo-editie voor alle kinderen.



09september

 Eindelijk mogen we in september samen 
komen en feestvieren bij Rapa Nui met 
onze collega’s.07juli

 In juli start Hero met het schrijven van 
blogs over wat kinderen beweegt om 
onze pedagogische kennis te delen.

 Op 8 juli tekende Hero kindercentra voor het Integraal Kind 
Centrum Wijde Wereld met Spaarnesant.

 In juli organiseert de FNV de eerste staking in kinderopvang 
sinds twintig jaar.

 Op 15 juli tekenden zorgcentrum Sint Jacob en Hero kinder- 
centra voor een kinderdagverblijf in het nieuw te bouwen 
Hof van Jacob.

08augustus

 Hero kindercentra sponsort het jaarlijkse 
kinderfeest in augustus, Stuif Stuif met het 
StuifTheater.

 De zomervakantie biedt altijd weer tijd voor leuke 
activiteiten voor jong en oud.

 De metamorfoses van locaties gaan door en in augustus is 
Kindercentrum Nieuwe Gracht aan de beurt. 

12december

 In december komt de Hero wintereditie 
van de stadsglossy HRML’tje uit met het 
thema ‘Waarom niet?!’

 Onze locaties staan in het teken van december gezelligheid.

 Half december opent de nieuwe bioscoop Filmkoepel waar 
onze commercial draait. 

 Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn alle locaties gesloten.

10oktober

 Medewerkers kunnen in oktober 
overzichtelijk informatie vinden op het 
nieuwe Hero intranet.

 In oktober luidt de kinderopvang de noodklok over het 
personeelstekort en stuurt een brandbrief naar de minister.

 Onze Cluster-assistenten hebben op 13 oktober een 
geslaagde trainingsdag bij Villa Westend.

11november

 Op 25 november vond het webinar 
‘Werken en leren’ plaats in het Nova 
College voor potentiële medewerkers.

 Start van pilot ‘groeifiets’ bij peuteropvang Frieslandlaan.

 In november start het project groene buitenruimtes en KDV 
Tempeliersstraat en Kindercentrum Nieuwe Gracht zijn als 
eerste aan de beurt.

 Op 25 september is de Hero familiy walk met vele 
enthousiaste deelnemers. 

 Alle ouders gaan over op de ouderapp van Konnect. 

 In september start Hero kindercentra, in het kader van 
vitaliteit voor de medewerkers met de RunAcademy.

 Het landelijk personeelstekort treft ook Hero kindercentra 
en hier en daar moet een locatie incidenteel sluiten.
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Klanttevredenheid
Hero kindercentra is dé plek waar kinderen op avontuur gaan, 
zich veilig en gezien voelen, plezier beleven en zich ontwikkelen 
tot de beste versie van zichzelf. Om ons te blijven ontwikkelen, 
vragen we de ouders regelmatig feedback te geven via een 
continue klanttevredenheidsonderzoek dat uitgevoerd wordt 
door VerbeterMeter. In 2021 waarderen ouders Hero kinder-
centra met een gemiddeld cijfer van

Ouders PO Kaulbachstraat

‘Het hart van deze locatie bestaat uit twee geweldige dames, 

Chantal en Alicia. Zij zorgen er voor dat onze kinderen iedere 

dag met veel plezier naar de opvang gaan.’ 

’Ga zo door!’

Ouders BSO t Hoenstraat

‘Een plek met voldoende ruimte, gevarieerd aanbod aan activiteiten, 

zeer enthousiaste medewerkers, genoeg andere kinderen en een plek 

waar de kinderen zich veilig voelen.’ ‘Mensen die er met de kinderen 

werken zetten zich vol enthousiasme in voor de kids.’

‘Enthousiaste medewerkers!’


