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Voorwoord  
Het is onze missie om elke dag samen met de kinderen het avontuur aan te gaan op weg naar de beste 

versie van zichzelf. Onze kernwaarden Avontuur, Plezier, Leren en Aandacht zijn belangrijk voor ons 

en geven richting aan ons beleid en manier van werken. We zien het als onze maatschappelijke 

opdracht om een ontwikkelplek te bieden aan elk kind in Haarlem en Spaarndam. Dit laatste was in 

2021 uitdagend.  

 

In 2020 kregen we geheel onverwacht te maken kregen met covid 19 en was er veel crisismanagement 

nodig. In 2021 speelde covid ook nog een grote rol in onze bedrijfsvoering door perioden van sluiting 

tijdens de lockdown, hoge besmettingscijfers, sluitingen op locaties en wisselende protocollen. 

Crisismanagement maakte plaats voor een meer dagelijkse bedrijfsvoering door onze ervaring met het 

onderwerp. In 2021 speelde de personeelskrapte een steeds grotere rol en zorgde voor de werkende 

collega’s voor een hogere werkdruk. Vanuit de FNV zijn er in de augustus en september landelijke 

stakingsdagen georganiseerd die ook met dit thema te maken hadden.  

 

We hebben als organisatie veel aandacht voor het welbevinden en de ontwikkeling van onze collega’s. 

Zij zorgen voor de kwalitatief hoogwaardige opvang, die we graag willen bieden. We zijn trots op de 

veerkracht en betrokkenheid, die onze collega’s laten zien. Zij staan er elke dag om de kinderen een 

fantastische dag te bezorgen en hen voor te bereiden op het zelfstandig burgerschap. We zijn blij dat 

we voor nieuwe collega’s een leerplek kunnen bieden.  

 

We zijn trots op de doorontwikkeling van het ontwikkelingsgericht werken en ons activiteiten aanbod, 

waarbij we samenwerkingen hebben met o.a. diverse sport en cultuurorganisaties, zodat we de kinderen 

een afwisselend aanbod kunnen doen en hen op die manier kunnen helpen om hun talent te ontdekken 

en ontwikkelen.  

 

Doordat werkende ouders niet altijd meer vanzelfsprekend terecht konden bij de kinderopvang bleek in 

heel de maatschappij het grote belang dat kinderopvang heeft voor ouders en voor kinderen om 

achterstanden in het onderwijs te voorkomen. De uitgangspunten in het coalitieakkoord dat 15 

december is opgesteld, doen hier ook recht aan; beter toegankelijke kinderopvang en als stip op de 

horizon een recht voor alle kinderen.  

 

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid vormt de peuteropvang met op veel locatie een VE-

aanbod, een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Ook de kinderen, die net wat meer aandacht 

nodig hebben, bieden we een plekje op de peuteropvang+ of op de BSO+. Iedereen hoort erbij en mag 

er zijn! Extra aandacht vraagt de toename van het aantal zorgpeuters en zorg BSO-kinderen.  

 

We hechten veel belang aan de doorgaande lijn met het onderwijs en zien het onderwijs als belangrijke 

samenwerkingspartner in zowel Integrale kind centra (IKC) als los van Integrale kind centra.  

 

Ik heb het vertrouwen dat we het samen doen en dat we samen met onze fantastische collega’s en onze 

samenwerkingspartners onze ambitie waar kunnen maken. Onze financiële basis blijft sterk en geeft 

alle mogelijkheden waar nodig te investeren in de toekomst.  

 

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 in het jaar 2021. 

 

 

Maureen Posthumus 

Directeur en bestuurder Hero kindercentra 
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Inleiding 

Stichting Hero Kindercentra is per 1 juli 2020 voortgekomen uit de fusie tussen de SKOS en 

Kinderopvang Haarlem. Het doel van Stichting Hero kindercentra, zoals in de statuten opgenomen luidt: 

“Begeleiding van de aan ons toevertrouwde kinderen van 0 tot einde basisschool”. Als stichting zijn we 

dagelijks bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

In dit bestuursverslag laten we zien hoe we dat doen en met wie. De missie en kernwaarden geven aan 

alle medewerkers een duidelijke leidraad.  

Hero kindercentra; dé plek voor kinderopvang in Haarlem en Spaarndam 

De SKOS en Kinderopvang Haarlem zijn vanaf 1 juli 2020 juridisch samen verdergegaan als één 

organisatie. Door de krachten te bundelen zijn we ook in de toekomst in staat om de állerbeste kinder- 

en buitenschoolse opvang te bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarnaast zijn we er voor de ouders 

én vinden we het belangrijk een complete en geschikte samenwerkingspartner te zijn voor onderwijs en 

gemeente. 

Met meer dan 80 opvanglocaties bieden we ieder kind in Haarlem en Spaarndam passende opvang in 

de buurt. Vanuit een lange historie, groot lokaal netwerk en gedegen pedagogische kennis kan er snel 

ingespeeld worden op ontwikkelingen. We zijn een stichting zonder winstoogmerk met een 

maatschappelijk doel. Het bieden van kinderopvang met hoogwaardige pedagogische kwaliteit staat 

voorop en ieder kind staat daarbij centraal. 

Waar staan we voor? 

Het is onze missie om elke dag samen met de kinderen het avontuur aan te gaan op weg naar de beste 

versie van zichzelf. Onze kernwaarden Avontuur, Plezier, Leren en Aandacht zijn belangrijk voor ons 

en geven richting aan ons beleid en manier van werken. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid 

hebben wij ook aandacht voor de wereld om ons heen en dragen we bij aan een duurzame groene 

wereld waarin kinderen gezond kunnen groeien. 

Voor wie zijn we er? 

Wij zijn altijd in de buurt voor ieder kind van 0 tot 13 jaar in Haarlem en Spaarndam. Voor (VVE) 

peuteropvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Met hart voor ons vak laten we kinderen 

ontdekken en medewerkers ontwikkelen. Op weg naar de beste versie van zichzelf. 

We voeren onze missie uit in samenwerking met andere organen zoals de Raad van toezicht, de 

Ondernemingsraad, de Centrale Ouderraad en de oudercommissies. De jaarverslagen van de Raad 

van toezicht en de Centrale Ouderraad hebben we opgenomen in dit bestuursverslag. 
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Besturingsmodel 

Het besturingsmodel van Hero kindercentra in 2021 zag er zo uit:  
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Ontwikkelingen 2021 

Ook in 2021 was het corona virus nog volop van invloed op onze bedrijfsvoering. De overheid grijpt net 

als in 2020 in door maatregelen af te kondigen die de verspreiding van het virus zoveel mogelijk moet 

beperken. Voor de kinderopvang houdt dit in dat alle locaties moeten sluiten in de periode van 16 

december 2020 tot 7 februari 2021 voor de dagopvang en van 16 december 2020 tot 18 april 2021 voor 

de BSO. Daarnaast is er wederom een periode van sluiting voor de BSO van 21 december 2021 tot 10 

januari 2022. In deze periode biedt Hero kindercentra met een aantal locaties alleen noodopvang voor 

ouders die werken in een cruciaal beroep. Kosten van de kinderopvang tot aan het maximaal te 

vergoeden uurtarief worden vanuit de overheid vergoed. Het deel boven het maximum vergoedt Hero 

kindercentra zelf aan haar klanten.  

 

Markt 

Kinderopvang wordt vanuit de Overheid ondersteund door kinderopvangtoeslag beschikbaar te stellen 

voor werkende ouders en subsidie via de gemeente beschikbaar te stellen voor VVE-peuteropvang.  

De vraag naar kinderopvang was gegroeid naar het punt dat de vraag het aanbod oversteeg in Haarlem. 

In de loop van 2020 merkten we dat door Corona een gedeelte van de ouders plaatsingen opzegden, 

terughoudend waren om te starten met de opvang of andere oplossingen zochten voor de opvang van 

hun oudere kind(eren). In 2021 is te zien dat met name de vraag naar BSO is afgenomen op locaties 

waar veel oudere BSO-kinderen waren geplaatst. Het werkeloosheid cijfer is in het algemeen laag en 

de vraag naar kinderdagopvang en peuteropvang is niet afgenomen.  

Personeel 

Inmiddels is er al enige jaren krapte op de arbeidsmarkt. In 2021 is dit extreem ver opgelopen. De 

landelijke vacaturegraad in de kinderopvang was in het vierde kwartaal van 2020 al dubbel zo hoog als 

het gemiddelde in Nederland. In 2021 is het aantal openstaande is de krapte op de arbeidsmarkt verder 

opgelopen zoals te zien is in onderstaande grafiek.    

 

 

Vanaf september 2020 is de functie activiteitenmedewerker (tijdelijk) ontwikkeld om medewerkers op 

locaties te ondersteunen. In 2021 is hier de functie van locatieondersteuner, die zich richt op 

huishoudelijke taken, bijgekomen.  Deze collega’s worden boven de formatie ingezet, om de 

pedagogisch medewerkers op de groepen extra te ondersteunen.  
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Huisvesting 

In 2021 is er samengewerkt met het bureau VKZ dat is gespecialiseerd in huisvesting en vastgoed met 

kennis van onderwijs en kinderopvang. Daarnaast zijn op een aantal locaties look en feel projecten 

uitgevoerd om de locaties een Hero huisstijl te geven en in te richten conform de laatste pedagogische 

inzichten. Ook zijn we bezig met de vergroening van buitenruimtes.  

Wetgeving  

Er is in 2021 geen nieuwe wetgeving ingegaan. Gedurende het jaar zijn vanuit de overheid, RIVM en 

GGD wel regelmatig nieuwe protocollen en beslisbomen gemaakt in verband met Corona. Dit gaat 

bijvoorbeeld om het houden van afstand, het weren van ouders en anderen in de locatie, het weigeren 

van medewerkers en kinderen met bepaalde verschijnselen, het creëren van vaste groepen op de BSO 

die aansluiten op de schoolindeling, sluiting en bijvoorbeeld quarantaine richtlijnen.  

(Pedagogische) Kwaliteit  

Het jaar 2021 stond voor de afdeling Pedagogiek, Kwaliteit en Innovatie in het teken van het verder 

invoeren en borgen van het beleid van Hero kindercentra en het ondersteunen in tijden van crisis. Door 

Corona en de personeelskrapte was er sprake van minder continuïteit van de medewerkers en daarmee 

stond de pedagogische kwaliteit op de locaties onder druk.  

De pedagogisch coaches werken met video interactie begeleiding en coaching on-the-job. Door de wijze 

van werken krijgen de locaties en de medewerkers meer zicht op het eigen pedagogisch functioneren. 

Daarbij worden medewerkers ondersteund in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid om de 

vaardigheden verder te ontwikkelen. Door de situatie van personeelskrapte op de locatie konden de 

pedagogisch coaches hun werkzaamheden niet altijd vormgeven zoals gebruikelijk en hebben zij de 

werkwijze aangepast aan de behoefte van de locatie.  

Door Corona waren er steeds veranderende maatregelen vanuit de overheid. Dat vergde veel flexibiliteit 

van de medewerkers. Tijdens de lockdown hebben de pedagogisch medewerkers thuis pedagogische 

zelfstudiemodules gedaan die de afdeling PKI ontwikkeld heeft. Bij de heropening van de locaties, 

hebben de pedagogisch medewerkers extra aandacht gehad voor de emotionele veiligheid van de 

kinderen. Ze werden daarbij ondersteund door de pedagogisch coaches.  

In 2021 zijn geen audits gehouden op de locaties zoals gebruikelijk. Wel zijn alle clustermanagers 

bezocht door de inhoudelijk manager kwaliteit en pedagogiek om bepaalde processen en werkwijzen 

gezamenlijk na te lopen.  

In 2021 hebben alle medewerkers van onze kinderdagverblijven een training Uk en Puk- light 

aangeboden gekregen. Dit ontwikkelingsgerichte programma biedt ontwikkelingsgerichte activiteiten 

aan in verschillende thema’s. Op de VE-Peuteropvanglocaties werkten we al met dit programma. 

De GGD heeft in 2021 inspecties door laten gaan. De uitgebreide “streng aan de poort” inspecties die 

aangekondigd waren vanwege de fusie, had de GGD vanwege corona uitgesteld tot 2021. Doordat 

medewerkers regelmatig thuis moesten blijven wegens besmettingen, om getest te worden of vanwege 

quarantainemaatregelen, konden we niet altijd voldoen aan het “vaste gezichten criterium” of had een 

invalkracht bijvoorbeeld geen VVE-certificaat. Ook werd er incidenteel afgeweken van de beroepskracht 

kind ratio (BKR). Hero kindercentra heeft in verband hiermee rapporten met onvoldoendes en 

handhavingsadvies gekregen. Het kwam ook regelmatig voor dat een medewerker van de “stichting 

Hero kindercentra peuteropvang” met VOG gekoppeld aan deze stichting werd ingezet voor de ”stichting 

Hero kinderopvang” op vice versa waardoor de medewerker niet met het VOG stond gekoppeld aan de 

juiste stichting. Ook dit leverde onvoldoendes op in rapporten indien de koppeling niet gereed was voor 

de inzet. Daar dit geen invloed heeft op de veiligheid en kwaliteit hebben we inzet op deze wijze wel 

laten plaatsvinden. Het alternatief was een medewerker te weinig en eventueel sluiting van een groep. 

In 2022 is een project gestart om alle medewerkers te koppelen aan alle stichtingen.  
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Samenwerkingen, onderwijs en andere partijen 

In 2021 is frequent afstemmingsoverleg geweest van de bestuurder met de gemeente en de bestuurders 

van de grote onderwijskoepels van Haarlem. In 2021 hebben de clustermanagers wederom vanwege 

de corona maatregelen veel afgestemd met de directies van de scholen.  In het kader van School in de 

Wijk (SIDW) hebben we intensief samengewerkt met de Wereld Kindertheater en Tripple Treat Haarlem 

voor een binnen en buitenschools aanbod in Schalkwijk. 

De samenwerking met SportSupport en de Wereldmuziekschool is gecontinueerd. De opleiding van het 

CIOS is betrokken bij het ontwikkelen van de sportprofielen voor de buitenschoolse sport locaties. Met 

het NME, Natuur en Milieu Educatie Haarlem, werkten we samen bij het ontwikkelen van de 

natuurprofielen voor de buitenschoolse opvang en de peuteropvang. Met de Ontdekplek Haarlem 

ontwikkelde we een aanbod rond techniek voor de buitenschoolse opvang.  

In 2021 heeft het samenwerkingsconvenant met Nova vervolg gekregen in commissies en 

bestuurdersbijeenkomsten. Hero kindercentra speelt een grote rol in dit convenant omdat zij graag 

betrokken wil blijven bij de invulling van de opleiding van pedagogisch medewerkers en bijdragen aan 

de kwaliteit hiervan. Daarnaast is dit convenant ook van belang voor het verkrijgen van stagiaires, deze 

te begeleiden naar vak volwassenheid en te binden aan de organisatie in de toekomst. Afgelopen jaar 

was er, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, wederom veel nadruk op instroom van studenten en 

aanpassing van de studie aan de eisen van het werkveld.   

Hero kindercentra heeft deelgenomen in de commissie ‘samen opleiden’ die als opdracht heeft om 

ontwikkelingen en wensen vanuit het werkveld te integreren in de opleiding en mee te denken met 

ontwikkelingen in het onderwijs. De commissie heeft een aantal successen behaald. Er is een nieuwe 

opleiding ontwikkeld; ‘Pedagogisch medewerker kind en Educatie’, een opleiding die zowel kwalificeert 

voor de functie van pedagogisch medewerker als die van onderwijsassistent en die aansluit bij de 

ontwikkeling van IKC.  

 
 
Merk, merkbelofte en zichtbaarheid 

In- en externe communicatie 

Hero kindercentra is niet meer weg te denken uit Haarlem. Vanaf de lancering van de gefuseerde 

organisatie en de nieuwe naam wordt er vanuit marketing structureel ingezet op multimediale 

campagnes voor naamsbekendheid en werving. Hero kindercentra stuurt op media-aandacht door het 

versturen van persberichten en deelt berichten via de eigen social mediakanalen. De campagne in 2020 

en 2021 was met name gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van Hero kindercentra en 

het benoemen van de kernwaarden. In 2021 lag ook focus op het werven van nieuwe medewerkers 

zodat het personeelstekort zoveel mogelijk beperkt werd. De naamsbekendheid- en de 

wervingscampagnes hebben elkaar versterkt. Hero kindercentra is na 1,5 jaar al zeer bekend onder 

Haarlemmers binnen de doelgroep, zo bleek uit het naamsbekendheidonderzoek dat in juni 2021 is 

uitgevoerd. Hero kindercentra stond op dat moment met 57% geholpen naamsbekendheid. Een goede 

prestatie voor zo’n jonge naam.  

Het jaar rond golden maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De 

communicatie hierover richting medewerkers en ouders is vanuit het Servicekantoor gecoördineerd en 

uitgevoerd. Elke ontwikkeling is met ouders gedeeld via het ouderportaal en medewerkers kregen een 

bericht op de privémail om zodoende het bereik zo groot mogelijk te houden. Daarnaast werden er 

nieuwsbrieven vanuit de locaties en vanuit de organisatie verstuurd om medewerkers en ouders op de 

hoogte te houden van ontwikkelingen in de kinderopvang en binnen Hero kindercentra.  

Promotie/ sponsoring 

Naast adverteren kiest Hero kindercentra er als maatschappelijke organisatie voor om passende 

evenementen en goede doelen te steunen. Ook daarmee creëert Hero kindercentra zichtbaarheid bij 

de doelgroep, draagt het bij aan de naamsbekendheid en genereert het een positieve associatie. Door 
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Corona vonden veel evenementen helaas wederom in 2021 niet plaats. Slechts een gedeelte van de 

plannen voor Bevrijdingspop, Grachtenloop en Halve van Haarlem zijn uitgevoerd. Voor de events die 

wegens maatregelen niet door konden gaan, zijn alternatieven bedacht die alsnog voor exposure 

hebben gezorgd voor Hero. Ook is er continue sponsoring bij een aantal sportclubs en doen we mee 

aan initiatieven zoals ‘het Beterboek’ en ‘Stop Kinderarmoede’. In het najaar van 2021 is er een speciale 

gesponsorde Hero editie verschenen van het HRLM’tje. 

Klanttevredenheid 

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 

kindercentra met een gemiddeld cijfer van 7,8. Ouders zijn bijzonder tevreden over het enthousiasme, 

de deskundigheid en liefdevolle inzet van de pedagogisch medewerkers. In een bijzonder jaar waarin 

de opvang door de coronamaatregelen een deel van het jaar anders was georganiseerd dan normaal 

zijn we trots op onze medewerkers die dit mogelijk maken. De aanhoudende coronamaatregelen, 

ziekteverzuim, quarantaineproblematiek en personeelskrapte hebben ervoor gezorgd dat sluiting niet 

altijd te voorkomen was. We hebben waar mogelijk zoveel mogelijk vaste gezichten ingezet op de 

groepen, maar de inzet van invallers was vaak noodzakelijk. Omdat continuïteit en vaste gezichten op 

de groepen van grote waarde is voor ouders zien we dit terug in een kleine daling van de tevredenheid 

ten opzichte van het jaar ervoor. 

De NPS score is in 2021 iets gedaald van 23 naar 21. Het aantal promotors (raden Hero aan) is bijna 3 

keer zo groot als het aantal criticasters (zijn kritisch over Hero). Zeker gezien de huidige roerige tijden 

is het fijn om te zien dat Hero een grote groep ambassadeurs heeft. De NPS score van de BSO is enorm 

gestegen ten opzichte van 2020 van -3 naar 9,25 in 2021.  

Uiteraard is minder positieve feedback even welkom bij Hero kindercentra. Als we een opmerking of 

klacht ontvangen behandelen we deze met zorg en aandacht en nemen we eventuele 

verbetersuggesties ter harte. De Geschillencommissie Kinderopvang maakte bekend dat Hero 

kindercentra ook in 2021 klachtenvrij is gebleven. 

Duurzaamheid 

Als maatschappelijke organisatie hebben we continu aandacht voor samenwerkingen, facilitaire 

oplossingen en beleid gericht op duurzaamheid. Zo gaan we samenwerkingen aan met partners die ook 

een maatschappelijk doel hebben zoals Sportsupport, de Wereldmuziekschool en het 

samenwerkingsverband School in de Wijk.  

Bij het herinrichten van locaties naar de Hero look & feel wordt gekeken naar optimaal hergebruik van 

bestaande materialen en spullen. Meubels die bij de ene locatie niet meer nodig zijn, kunnen vaak op 

een andere locatie zeer gewenst zijn. In 2020 is de eerste aanzet gemaakt voor een interne marktplaats 

om uitruil en hergebruik van spullen te ondersteuning. 

Daarnaast wordt bij verbouwingen en onderhoud aan panden de afweging gemaakt om 

duurzaamheidsmaatregelen te nemen om energieverbruik terug te brengen. Ook kleine maatregelen 

nemen we waar mogelijk, zoals afvalscheiding op het servicekantoor. Op gebied van inkoop wordt het 

duurzaamheidsaspect als kwalitatief criteria opgenomen in de leverancierselectie.   
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Ontwikkelingen toekomst  

In 2022 blijven we ons als organisatie ontwikkelen. Dit betekent dat we actief de samenwerking met de 

scholen blijven opzoeken om de doorgaande lijn met de scholen optimaal neer te zetten. We zien de 

Integrale Kind Centra (IKC) als een mooie manier om met elkaar een wijkfunctie in te nemen en samen 

met de ouders rondom het kind te staan. Deze IKC’s zijn voor ons overigens geen voorwaarde voor een 

goede samenwerking.   

Er ligt een strategische uitdaging om in de tijd van de arbeidstekorten, de kwaliteit van de kinderopvang 

op goed niveau te houden. Continuïteit van medewerkers is voor de kwaliteit van kinderopvang van 

groot belang. Er zijn maatregelen om de werkdruk van de medewerkers te verlichten door hen te 

ondersteunen in het werk op de groep o.a. door het creëren van tijdelijke functies.  

 

Het binden en boeien van onze medewerkers, duurzame inzetbaarheid en het aantrekken van nieuwe 

collega’s blijft in 2022 een belangrijk thema. We bieden onze collega’s veel aan op het gebied van leren 

en ontwikkelen en we hebben veel aandacht voor de vitaliteit van de medewerkers. De te ontwikkelen 

Hero Academy gaat hierbij faciliteren. Onze gesprekken met het onderwijs over mogelijke combinatie 

functies hebben tot nu toe weinig opgeleverd, maar gaan we ook in 2022 opnieuw voeren. De 

draagkracht van onze medewerkers is bepalend voor de service die we aan bieden aan de ouders en 

kinderen. 

Ook hebben we ambitie om onze pedagogische kwaliteit continu te ontwikkelen. Het inzetten van Uk & 

Puk light op de dagverblijven is daar een voorbeeld van. Samen met samenwerkingspartners 

(waaronder schoolbesturen, Jeugdzorg en de gemeente) buigen we ons over het bieden van een goede 

ontwikkelplek voor de zorgpeuters en zorg BSO-kinderen.  

De huidige ontwikkelingen vragen om een evaluatie van de organisatie indeling. Een organisatie 

indeling, die past bij de ambities waar we als organisatie voor staan. 

We verwachten dat ook in 2022 Corona een rol speelt en een effect heeft op de organisatie en op 

onze collega’s. Gezien het beroep dat wordt gedaan op het personeel, met aanpassing van 

protocollen en onzekerheden, is ook de ondersteuning en vitaliteit van het personeel een 

aandachtspunt in 2022.  

Strategie is leidend 

Het doel om in de tweede helft van 2021 te starten met het opstellen van een nieuwe strategie voor de 

jaren 2022-2025 is niet behaald. Het te volgen proces en de aanpak is wel besproken binnen het MT. 

Door de lange kabinetsformatie is pas in december 2021 het regeerakkoord vastgesteld. Dit 

regeerakkoord geeft input voor de strategie.   

 

Door de richting van ideeën bij de politieke partijen en het regeerakkoord ten aanzien van “gratis 

kinderopvang” zijn er wel veranderingen te voorzien die invloed hebben op de strategie voor de 

toekomst. Daarnaast heeft de krappe arbeidsmarkt, die naar verwachting meer dan 5 jaar zal duren 

invloed op de toekomstige strategie.  

 

Mocht het tekort aan personeel structurele sluiting van locaties nodig maken, zullen we hierbij kijken 

naar de bezetting en naar de werkvorm. Sluiting zal zich niet uitsluitend richten op één vorm van opvang. 

Hero zal ook niet direct de minder winstgevende locaties sluiten. Hero kindercentra vindt het van belang 

om in heel Haarlem aanwezig te zijn. Ook bij sluiting streven we, indien relevant, naar behoud van de 

huisvesting om op langere tijd voldoende capaciteit tot onze beschikking te houden. Door de beperkte 

huisvestingsmogelijkheden, ontwikkelingen op langere termijn en stelselwijzigingen behouden we graag 

onze capaciteit voor de langere termijn.  
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Jaarverslag Raad van toezicht  

Inleiding 

De Raad van Toezicht (hierna: RvT) is volgens de statuten van Hero kindercentra (hierna HERO) belast 

met het interne toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT staat 

het bestuur met raad ter zijde. 

 

Het jaar 2021 is wederom gedomineerd door aanhoudende Covid. De noodopvang werd in het voorjaar 

vervangen door normale openingen. Door ziekte en een gespannen arbeidsmarkt heeft dit soms tot 

sluiting van groepen geleid. 

 

De RvT heeft het bestuur met raad en daad gesteund. Natuurlijk met behoud van haar toezichthoudende 

taak. Bestuur en management van Hero hebben laten zien de Covid-crisis de baas te kunnen. De Raad 

complimenteert de organisatie met de onder moeilijke omstandigheden behaalde resultaten en in het 

bijzonder met de toewijding aan ouder en kind. We hopen dat we in 2022 Covid achter ons kunnen laten 

en kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van Hero. 

 

Toezichtvisie  

De RvT ziet erop toe dat HERO goede kinderopvang realiseert, overeenkomstig de missie van Stichting. 

De Raad ziet erop toe dat HERO haar maatschappelijke opdracht en doelstellingen realiseert. 

Daarnaast houdt de RvT toezicht op de besturing van HERO en staat het bestuur met raad terzijde.  

 

De RvT acht een goed en onafhankelijk toezicht met name van belang voor:  

• De realisering van een evenwichtig beleid en een goed functionerend bestuur;  

• De waarborging van een goede kwaliteit van dienstverlening waar kinderen recht op hebben;  

• De waarborging van de belangen van ouders en kinderen;  

• De waarborging van de belangen van medewerkers;  

• De bevordering (bewaking) van de maatschappelijke doelen van HERO; 

• De waarborging van de continuïteit van de organisatie. 

 

Met deze toezichtvisie verwoordt de RvT tevens dat wij voldoen aan de eisen die de wetgeving en de 

branchecode stellen aan het toezicht. Alhoewel de RvT dit als vanzelfsprekend beschouwt, vinden wij 

het van belang om dit in onze visie op te nemen. De RvT beschouwt de toezichtvisie als een leidraad 

voor haar handelen die haar de ruimte biedt om op een goede wijze de rol als toezichthouder te 

vervullen. 

 

Naleving Governancecode Kinderopvang 

De naleving van de Governancecode is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RvT en het 

bestuur. De bepalingen van de Governancecode worden nageleefd. 

 

We onderschrijven de maatschappelijk missie en ambities van HERO 

Onze visie op toezicht sluit aan bij de missie en ambities, zoals verwoord in het strategisch beleidsplan 

van HERO. De RvT is zich ervan bewust dat HERO midden in de samenleving opereert. Een 

samenleving waar niet ieder kind dezelfde start krijgt of dezelfde kansen heeft. De RvT ziet het als de 

maatschappelijke opgave van HERO om binnen haar werkgebied ieder kind zoveel als mogelijk de kans 

te geven mee te profiteren van de diensten van HERO. Deze maatschappelijke inslag moet in balans 

zijn met de continuïteit en de financiële gezondheid van de organisatie. RvT zal daarom het 

maatschappelijk belang enerzijds en de continuïteit van de organisatie anderzijds altijd goed afwegen. 
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Onze doelgroepen 

Tot de belanghebbenden, wier belangen de RvT bij de uitvoering van onze werkzaamheden weegt, 

rekent zij de kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners. Met kinderen worden alle 

kinderen bedoeld die woonachtig in ons servicegebied en tussen 0 en 12 jaar oud zijn. Onze 

maatschappelijke inslag maakt dat Hero er voor alle kinderen wil zijn. Voor ouders geldt hetzelfde. Alle 

ouders die een beroep willen doen op onze diensten binnen het werkgebied behoren tot onze doelgroep. 

Niet alleen de ouders die ‘klant’ zijn.  

 

Met medewerkers wordt iedereen bedoeld die een arbeidscontract heeft met de stichting. De 

samenwerkingspartners waarover de RvT zich met name buigt zijn de partners waarmee de stichting 

haar krachten kan bundelen om een toegevoegde waarde te creëren voor kinderen, ouders en 

medewerkers. In praktijk gaat het daarom vaak over scholen, schoolbesturen en directeuren. Alsmede 

de lokale politiek/bestuur.  

 

De RvT heeft de volgende vier taken 

• Toezicht.  

De RvT houdt toezicht op alles wat volgens wet- en regelgeving tot haar taken behoort en wat 

zij formeel moet goedkeuren of vaststellen. Vanuit deze toezichthoudende rol kan de RvT 

aanwijzingen geven. Daarnaast houdt de RvT toezicht op alles wat zij van belang vindt voor het 

doel van haar toezicht. 

• Werkgever.  

De RvT vervult de rol van werkgever. De RvT benoemt de Raad van Bestuur, steunt en 

beoordeelt deze en is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste beloning. De RvT heeft 

een remuneratie commissie benoemd die minimaal een keer per jaar een evaluatiegesprek met 

de Raad van Bestuur (haar leden) heeft en hier een verslag van maakt.  

• Klankbord.  

De RvT treedt op als klankbord voor de Raad van Bestuur. De RvT doet dat expliciet, door het 

stellen van vragen of het geven van advies op eigen initiatief of als het RvB daarom vraagt. Een 

advies is niet bindend, het is geen aanwijzing of opdracht. Indien de RvT een dringend of 

zwaarwegend advies uitbrengt, maken maakt zij dat uitdrukkelijk kenbaar door de RvB te vragen 

een standpunt in te nemen en haar te informeren over wat er met het advies wordt gedaan. 

Andersom kan de RvB de RvT als klankbord gebruiken door overwegingen, scenario’s, pro’s 

en contra’s ter discussie of ter overweging aan de RvT voor te leggen. 

• Netwerker.  

Deze vierde rol is minder primair als de eerste drie rollen. Deze rol bestaat uit het beschikbaar 

stellen van het netwerk van de RvT-leden en het koppelen ervan aan HERO. Op deze wijze 

kan de kennis en het bestuurlijk netwerk van het RvB worden vergroot.  

 

Deze bovengenoemde vier taken staan niet los van elkaar. Zij versterken elkaar. Zij maken alle vier 

onderdeel uit van de hoofdtaak van de RvT, namelijk het houden van toezicht. 

  

Samenstelling RvT 

Begin 2022 treden Jos Vis en Frits van Temmen vanwege het aflopen van hun tweede termijn af. 

Werving van nieuwe leden is eind 2021 gestart en inmiddels succesvol afgerond. Rob de Wilde heeft 

aangegeven terug te treden na het aflopen van de eerste termijn in april 2022. Invulling van deze 

vacature heeft de RvT in beraad. De raad heeft positief beslist over de tweede termijn van Kees 

Vreugdenhil als voorzitter van de raad.  
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De bezetting in 2021 was 

 

Naam:     Kees Vreugdenhil 

Functie in RvT:    Voorzitter en lid remuneratiecommissie 

Benoemd per:    11 december 2017 

Herbenoemd per:  11 dec 2021 

Benoemd tot:    11 december 2025 

 

Naam:     Jos Vis 

Functie in RvT:    Secretaris en lid remuneratiecommissie 

Benoemd per:    14 februari 2013 

Herbenoemd per:  14 februari 2018 

Benoemd tot:    14 februari 2022 

 

Naam:    Frits van Temmen 

Functie in RvT:    Lid, voorzitter auditcommissie 

Benoemd per:    14 februari 2013 

Herbenoemd per:  14 februari 2018 

Benoemd tot:    14 februari 2022 

 

Naam:     Rob de Wilde  

Functie in RvT:  Lid 

Benoemd per:    19 april 2018 

Benoemd tot:   19 april 2022 (Rob ziet af van een tweede termijn)   

 

Naam:     Fred de Ruyter  

Functie in RvT:  Lid  

Benoemd per:    1 april 2016 

Herbenoemd per:  1 april 2020 

Benoemd tot:   1 april 2024   

 

Naam:     Diane Kerbert  

Functie in RvT:  Lid en lid auditcommissie 

Benoemd per:    7 juni 2016 

Herbenoemd per:  7 juli 2020 

Benoemd tot:   7 juni 2024  

 

Onafhankelijkheid  

De onafhankelijkheid en het kritisch vermogen van RvT-leden is van evident belang. De leden hebben 

geen persoonlijk belang in HERO of de door hen in standgehouden onderneming. Er is geen 

arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek tussen de 

RvT-leden en de stichting. De leden van de RvT ontvangen geen persoonlijke financiële vergoedingen 

van HERO anders dan de vergoeding voor de als lid van de RvT verrichte werkzaamheden. Zowel in 

de statuten als in het reglement van de RvT zijn bepalingen opgenomen over de onafhankelijkheid van 

de leden van de RvT. In 2021 is niets gebleken van een tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor 

HERO en/of voor het betreffende lid van de RvT. 

 

Honorering 

De RvT onderscheidt binnen de RvT twee type functies die qua functiezwaarte (verantwoordelijkheid 

en tijdbelasting) van elkaar verschillen: de voorzitter en een lid van de RvT. De verschillen in deze 

functies worden in de hoogte van de honorering tot uitdrukking gebracht. De honorering van alle leden 

valt binnen de Adviesregeling honorering toezichthouders in de kinderopvang 2014. 
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Werkzaamheden  

De vergaderingen van de RvT worden voorbereid door de voorzitter van de RvT en de bestuurder(s). 

Hiervoor hebben zij onderling frequent contact. Tijdens dit vooroverleg worden tevens al die 

onderwerpen besproken die op dat moment actueel en relevant zijn voor HERO.  

 

In overleg met de bestuurder heeft de RvT onderzoek in laten stellen naar de topstructuur van de 

organisatie. Aanleiding hiervoor was de achterblijvende aandacht voor strategisch handelen door te 

zware belasting van de bestuurder. 

De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn in december 2021 met de RvT, bestuurder en MT besproken. 

Afspraken worden begin 2022 uitgewerkt en geïmplementeerd. 

 

De RvT is in 2021 vijf keer in zijn geheel bijeengekomen en een zesde keer om het rapport over de 

topstructuur te bespreken. Belangrijke onderwerpen zijn daarbij de maatregelen rond Covid, het 

aanhoudende personeelstekort en de invulling van de topstructuur geweest. Dit werd over het algemeen 

gedaan in de vijf formele vergaderingen, en waar nodig daarbuiten. 

 

Jaarlijkse presentaties over de ontwikkelingen in de werkvelden van de MT leden blijken nuttig te zijn 

bij het vormgeven van het werk van de RvT. Ook is besloten tot het voeren van “tweegesprekken” tussen 

Leden van de RvT en het MT. 

 

Het managementteam samen met het bestuur van HERO heeft een knappe prestatie geleverd. De RvT 

kan ondanks de omstandigheden met voldoening op het jaar 2021 terugkijken. 

 

In 2021 is door een vertegenwoordiging van de RvT een keer overleg gevoerd met een 

vertegenwoordiging van de OR en de COR en heeft er tussentijds een aantal keren een informeel 

(voor)overleg plaatsgevonden om binnen de RvT van gedachten te wisselen over de lopende 

onderwerpen.  

 

Commissies 

De RvT kent twee commissies: de auditcommissie en de selectie en remuneratiecommissie. 

 

Auditcommissie 

De auditcommissie is een vaste commissie van de RvT. Deze commissie ondersteunt en adviseert de 

RvT bij het uitvoeren van verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht op de interne controle en 

risicobeheersing, de naleving van richtlijnen en voorschriften van relevante externe toezichthoudende 

instanties en overige stakeholders en relevante gedragscodes, de controle door en de relatie met de 

externe accountant, de informatieverschaffing ten behoeve van financiële planning, voortgang en 

verantwoording van resultaten (zowel intern als extern) en andere aspecten binnen de planning en 

control-cyclus en de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 

De auditcommissie bestond in 2021 uit Frits van Temmen (voorzitter) en Diane Kerbert. De 

auditcommissie is meerdere keren bij elkaar gekomen dit jaar en tijdens deze overleggen zijn onder 

andere de volgende zaken besproken: jaarrekening 2021, het accountantsverslag, de meer-jaren 

businesscase en de begroting 2022 en verder. 

 

Selectie en remuneratiecommissie 

De RvT kent een remuneratiecommissie die bestaat uit de voorzitter en secretaris van de RvT. Naast 

de taken als toezichthouder en adviseur, heeft de RvT de taak van werkgever van het bestuur van 

HERO. De remuneratiecommissie voert uitdien hoofde jaarlijks een functioneringsgesprek met de 

bestuurder. Dit is ook in 2021 gebeurd. 
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Belonings- en beoordelingsbeleid 

De beloning van het bestuur is opgenomen in de jaarrekening 2021 en past binnen de CAO 

Kinderopvang. 

 

Goedkeuring jaarrekening 

Op 15 juni 2022 hebben de auditcommissie van de RvT en de bestuurder de jaarrekening en de 

uitgebrachte accountantsverklaring van Horlings besproken in bijzijn van de externe accountant en de 

Financieel manager.  

 

Op 23 juni 2022 heeft de gehele RvT en de bestuurder het bestuursverslag en de jaarrekening 2021 

besproken in bijzijn van de Financieel manager. Tevens heeft de RvT met instemming kennisgenomen 

van het accountantsverslag over de jaarrekening. 

  

Met in achtneming van afdelingen 2 tot en met 6, 8, 10, 11, 13 en 16 van titel 9 van boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek, stelt de RvB de jaarrekening op. De RvT stelt vast dat het bestuur deze 

verantwoordelijkheid heeft genomen en keurt, conform artikel 14 van de statuten de jaarrekening 2021 

goed en verleent aan het bestuur decharge voor het gevoerde beleid, voor zover dat beleid blijkt uit de 

jaarstukken. 

 

De RvT dankt het bestuur, het MT, de medewerkers, de ondernemingsraad en de centrale ouderraad 

voor hun grote inzet en betrokkenheid.  

 

Haarlem, mei 2022 

 

C.H.P. Vreugdenhil, voorzitter 

K. Bakker (benoemd per 14 februari 2022) 

D. Kerbert 

A. Leeijen (benoemd per 14 februari 2022) 

F.E. de Ruijter 
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Jaarverslag OR 
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Jaarverslag COR 2021 

De Centrale Ouder Raad (COR) heeft het afgelopen jaar meerdere adviezen gegeven aan HERO. 

Daarnaast is de dialoog met de Raad van Bestuur wederzijds open en transparant gebleven en 

koppelt de COR informatie terug aan de OC’s over ontwikkelingen. Tevens heeft de COR 1 keer met 

de Raad van Toezicht gesproken.  

 

In het afgelopen jaar speelde Corona en de daarmee gepaard gaande uitdagingen opnieuw een grote 

rol voor vele ouders binnen HERO. Hierbij was HERO voor een grote mate afhankelijk van richtlijnen 

en opdrachten vanuit de overheid, die vaak korte tijdslijnen kenden qua implementatie. Zowel voor de 

ouders, kinderen als ook de pedagogisch medewerkers op de groepen was dit uitdagend. Hierbij 

willen wij graag onze dank uitspreken naar de medewerkers van HERO die in deze lastige tijd alsnog 

voor een goede opvang hebben kunnen zorgen.  

 

In 2021 hebben wij met HERO verschillende keren gesproken over de personeelsbezetting op de 

locaties. Wij zien dat er op verschillende manieren hard wordt gewerkt om de bezetting op niveau te 

houden voor de komende periode. Door de krapte op de arbeidsmarkt en specifiek voor pedagogisch 

medewerkers is dit ons inziens een grote uitdaging voor de komende jaren. Dit zal dan ook een van 

onze voornaamste aandachtspunt blijven in de 2022.  
  
Ons doel is om het belang van de ouders en kinderen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Wij 

benaderen de OC’s hiervoor voor input en beoordelen welke aspecten OC overstijgend zijn waarover 

de COR advies geeft aan HERO. Het afgelopen jaar resulteerde dit in de volgende onderwerpen 

waarbij de COR betrokken is geweest: 
  

1. Tarieven 2022; 
2. Pedagogisch plan; 

3. Protocol Informatievoorziening ouders; 

4. Protocol Klanttevredenheid 

5. Protocol Film & Video 
  

Haarlem, 24 maart 2022 

 

De Centrale Ouder Raad 
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Dit jaarverslag is een uitgave van: 

 

Hero kindercentra 

Friezenstraat 1 

2033 EA Haarlem 

T  023 512 39 20 

E  info@herokindercentra.nl  

W  www.herokindercentra.nl  

 
© 2022 Stichting Hero kindercentra, Haarlem 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Hero kindercentra. 
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