Actualisering koers en bestuurswissel bij KINDwijzer

De transities op vele sociale -, economische- en overheidsterreinen alsmede de wijzigingen binnen de branche en
het eigen ledenbestand vormen voor KINDwijzer aanleiding om de koers bij te stellen. De coöperatieve vereniging
blijft inhoudsgedreven op het terrein van kindontwikkeling, maar vormt zich om tot een netwerkplatform voor
kinderopvangaanbieders die het gedachtengoed van Kindcentra 2020 omarmen. Tegelijkertijd vindt er een
bestuurswissel plaats, waarbij mede-oprichter Peter Notten (Korein Groep) het voorzitterschap overdraagt aan
Eddy Brunekreeft (KION).
Het oorspronkelijke doel en de functie van de vereniging KINDwijzer staan door externe ontwikkelingen en
wijzigingen binnen het verband onder druk. De forse krimp in de markt maakt dat partijen in andere verhoudingen
tot elkaar zijn komen te staan. Overnames, fusie, harmonisatie peuterspeelzaalwerk, transitie jeugdzorg, integratie
basisonderwijs en ook faillissementen tekenen de sector de laatste jaren. Dit heeft ook consequenties gehad op de
samenstelling van KINDwijzer. Oorspronkelijk in 2006 gestart met tien leden, gegroeid tot veertien leden, is het
aantal leden inmiddels weer gereduceerd tot tien. Daarbij zijn ook de verschillen in omvang tussen de leden de
afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft effect op de evenwichtigheid en daarmee ook op de haal- en
brengverhoudingen.
Tegelijkertijd is de ontwikkeling van kindcentra aan de orde, waardoor de organisaties juist regionaal, in hun eigen
werkgebied, met andere partijen tot intensieve samenwerking moeten komen.
Kinderopvang is bovendien steeds meer een activiteit die in samenwerking met lokale spelers uit andere sectoren met name basisonderwijs, zorg en welzijn - wordt gerealiseerd.
Dit complexe geheel van ontwikkelingen heeft geleid tot een herijking van het doel en de ambitie van KINDwijzer.
De gemeenschappelijke visie en drijfveren van de KINDwijzer-leden om samen te werken zijn kindgericht:
 kinderopvang op een hoger plan brengen: 'kinderopvang is goed voor kinderen, ouders en samenleving',
 waarbij de kindontwikkeling het centrale thema is en de vorming van integrale kindcentra leidend.
De samenwerking die ook voor de toekomst wordt beoogd is en blijft daarmee sterk inhoudsgedreven.
KINDwijzer kent momenteel tien lidorganisaties uit de kinderopvangbranche. KINDwijzer nieuwe stijl beoogt het
bestuurlijk platform te verbreden door uitbreiding met nieuwe leden – met name met relatie naar basisonderwijs,
zorg en welzijn - en door duurzame relaties aan te gaan met kennisinstellingen. Het platform biedt de bestuurders
een landelijk perspectief, naast het lokale perspectief dat zij hebben als regionale spelers.
KINDwijzer nieuwe stijl profileert zich aldus als een landelijk netwerk van innovatieve en marktbepalende
maatschappelijke ondernemingen die in hun werkgebied bij uitstek partners zijn voor kindontwikkeling 0-16 jaar.
Door de kwaliteit van de leden biedt KINDwijzer hen een uitdagend en uitnodigend platform voor expertise,
innovatie en kennisdeling.
KINDwijzer kiest er uitdrukkelijk voor om niet in de belangenbehartigingsfunctie en verantwoordelijkheden in dezen
van de brancheorganisatie KO te treden.
Meer informatie
Voor nadere toelichting zie onderstaande bijlage. Bovendien kunt u over dit bericht contact opnemen met:
. Eddy Brunekreeft,
tel. 06 41 18 09 26
. Peter Notten,
tel. 06 53 40 56 11

BIJLAGE bij KINDwijzer-bericht

‘Actualisering koers en bestuurswissel bij KINDwijzer’

De ambitie van KINDwijzer
De gemeenschappelijke visie en drijfveren van de KINDwijzer-leden om samen te werken zijn kindgericht:
 kinderopvang op een hoger plan brengen: 'kinderopvang is goed voor kinderen, ouders en samenleving',
 waarbij de kindontwikkeling het centrale thema is en de vorming van kindcentra leidend is.
De samenwerking die ook voor de toekomst wordt beoogd is en blijft daarmee sterk inhoudsgedreven.
Een breder bestuurlijk platform
KINDwijzer kent momenteel tien lidorganisaties uit de kinderopvangbranche, te weten:
. Kibeo
. KindeRdam
. KION
. Korein Groep
. Ludens
. Sinne
. SKBNM
. SKA
. SK Den Helder / Texel
. SKH
KINDwijzer nieuwe stijl beoogt het platform te verbreden door uitbreiding met nieuwe leden - ook met relatie naar
basisonderwijs, zorg e/o welzijn - en door duurzame relaties aan te gaan met kennisinstellingen. Het platform biedt
de bestuurders een landelijk perspectief, naast het lokale perspectief dat zij hebben als regionale spelers.
KINDwijzer nieuwe stijl profileert zich aldus als een landelijk netwerk van innovatieve en marktbepalende
maatschappelijke ondernemingen die in hun werkgebied bij uitstek partners zijn voor kindontwikkeling 0-16 jaar.
Door de kwaliteit van de leden biedt KINDwijzer hen een uitdagend en uitnodigend platform voor expertise,
innovatie en kennisdeling. Naast het bestuurlijk platform kent KINDwijzer een expertisegroep Kindontwikkeling die
expertise deelt en innovaties initieert.
KINDwijzer is in de sector een sterke naam en wordt herkend en erkend als een belangrijk samenwerkingsverband in
het veld. KINDwijzer kiest er uitdrukkelijk voor om niet in de belangenbehartigingsfunctie en verantwoordelijkheden
in dezen van de brancheorganisatie KO te treden.
KINDwijzer neemt op deze wijze de maatschappelijke verantwoordelijkheid om:
 het belang van kindontwikkeling goed te agenderen en invulling te geven
 op alle niveaus; lokaal en landelijk
 vanuit het perspectief van het kind, ouder en samenleving (Samen Goed Voor Later)
 gevalideerd en gelegitimeerd door pedagogische kwaliteit
 en gevoed door voortdurende innovatie.
Dit betekent dat KINDwijzer de volgende vier kernfuncties vervult:
 uitwisseling en ontwikkeling van kennis op het gebied van pedagogische kwaliteit
 innovatie van kinderopvang: concept-, product- en procesinnovatie
 visievorming en ondersteuning op het gebied van de ontwikkeling van integrale kindcentra
 inhoudelijke behartiging van het gedachtegoed kindontwikkeling.
Besturing
KINDwijzer behoudt de rechtsvorm van een coöperatieve vereniging met de Algemene Leden Vergadering (ALV) als
besluitvormend orgaan en een onbezoldigd bestuur. De bestuurssamenstelling is als volgt:
Eddy Brunekreeft (KION), voorzitter, Marjan Terpstra (SKH), secretaris, Karin Dekker (Sinne), penningmeester.
Binnenkort wordt intern afscheid genomen van hun bestuurlijke voorgangers: voorzitter Peter Notten (Korein
Groep), penningmeester Annegreet van Dijk (SKA) en Ruth de Waal (SKBNM).
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