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Voorwoord 
 

2018: Ruimte om te groeien! 

Wasko kan terugkijken op een enerverend jaar. In 2018 is er veel gepresteerd en gebeurd. Naast de dagelijkse opvang van 

duizenden kinderen, de opening van een aantal nieuwe locaties, de samenwerking met de scholen, de ontwikkelingen op 

het gebied van kwaliteit, de nieuwe IKK-wetgeving, de integratie van de SKA-locaties, en het per eind augustus 2018 

aantrekken van een nieuwe directeur-bestuurder als opvolger van Mieke van der Linden, is het belangrijkste onderwerp 

toch wel de moeizame implementatie van IT-systemen geweest. Na een aantal flinke hobbels genomen te hebben, is er 

eind 2018 besloten om het deels over een andere IT-boeg te gooien, te stoppen met de implementatie van het 

aangeschafte kindplanningsysteem en vol te gaan voor een ander, beter en breed gedragen systeem. Dit gaf lucht en 

bracht nieuwe energie waarmee in 2019 vol doorgepakt kan worden.  

 

De economie draait inmiddels op volle toeren, de werkgelegenheid is toegenomen en de vraag naar kinderopvang ook. 

We hebben de afgelopen jaren laten zien dat Wasko dé organisatie is waar je je kind naar toe wilt brengen. En ondanks de 

toegenomen concurrentie van veelal kleine nieuwe aanbieders, is Wasko de veelgevraagde organisatie voor ouders en 

hun kinderen, maar ook voor de vijf gemeentes, de meeste scholen en veel andere organisaties die zich met het welzijn en 

de ontwikkeling van kinderen bezighouden. Wasko is diepgeworteld in de Alblasserwaard en dat al drie decennia. In 2018 

kon Wasko namelijk met trots haar 30e verjaardag vieren! 

Het einde van de crisis stelt ons weer voor nieuwe uitdagingen. Hoe blijven we als werkgever voldoende interessant voor 

onze bestaande en nieuwe medewerkers. Het zijn er inmiddels ruim 400 en dit aantal zal alleen maar toenemen. Daarom 

gaan we hard werken aan versterking van ons personeelsbeleid. Onze organisatie staat of valt met goed geschoolde en 

gemotiveerde medewerkers. Met een passie voor kinderen. Dat is dagelijks zichtbaar op al onze locaties. Hulde aan alle 

medewerkers. Dank voor ieders inzet, mede namens mijn voorganger Mieke van der Linden. 

 

Rogier Vegter 

directeur-bestuurder Wasko Kinderopvang 

  



 

1. Visie, beleid en ontwikkeling 
 

Wasko, de regionale organisatie voor kinderopvang 

Wasko is dé regionale kinderopvangorganisatie in de Alblasserwaard. Wasko heeft duizenden kinderen opgevangen in de 

leeftijd van 0-12 jaar in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse- tussenschoolse- en vakantieopvang. 

Wasko heeft meer dan 50 locaties verspreid over vijf gemeentes: Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht, Molenwaard en 

Giessenlanden (per 1 januari 2019 zullen Molenwaard en Giessenlanden fuseren tot de gemeente Molenlanden). 

In de meeste gevallen vind je Wasko bij de basisschool. Wasko werkt sinds jaar en dag samen met de scholen en vertaalt 

de levensovertuiging en pedagogische visie van de school in de kinderopvang. Zo wordt er gewerkt aan een integrale 

aanpak wat de kinderen ten goede komt.  

 
Stichting Wasko is een Maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Maatschappelijke kinderopvangorganisaties investeren 

voortdurend in de kwaliteit van de opvang. Gemaakte winst komt vanzelfsprekend ten goede aan investeringen in onder 

meer opleidingen van medewerkers, materialen, methodes en de inrichting van de ruimtes. Maatschappelijke 

kinderopvangorganisaties bieden opvang aan alle kinderen van 0 t/m 12 jaar en zorgen voor een doorgaande 

ontwikkellijn. Ieder kind heeft recht op optimale ontwikkeling. 

 

Waar staat Wasko voor 

De persoonlijke ontwikkeling van een kind gaat altijd door, ook vóór schooltijd of nadat de laatste schoolbel is gegaan. 

Wasko geeft kinderen ruimte om te groeien. We werken met een pedagogisch beleidsplan met daarin de uitgangspunten 

van pedagogisch verantwoorde opvang. Wasko heeft als doel om de persoonlijke ontwikkeling van kinderen te stimuleren 

in een ontspannen, veilige en gestructureerde omgeving. We willen kinderen nieuwsgierig maken, uitdagen, aanmoedigen 

en bevestiging en zelfvertrouwen geven. Bij Wasko kan elk kind zichzelf zijn.  

 

Wasko met de vijf O's 

Wasko met de vijf O's is de kern van ons werk. Daarbij kiezen we bewust voor een inhoudelijk pedagogische benadering. 

Wasko is nadrukkelijk geen oppas, maar een partner die ouders helpt en ondersteunt bij het opvoeden en grootbrengen 

van hun kind(eren). In onze visie noemen wij onszelf Wasko met de vijf O’s. De O’s staan hierbij voor onze pijlers: opvang, 

opvoeding, ontwikkeling, ontspanning en onderwijs. Deze laatste O staat voor onze samenwerking met de basisscholen. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om te groeien. Dat zij de wereld zelf kunnen ontdekken en hun 

talenten mogen ontwikkelen. Elk kind is uniek en ons aanbod is daarom ook divers: van liefdevolle dagopvang tot 

uitdagende peuteropvang, tot een Sport BSO, een Groene BSO en zelfs een Zwem BSO. 

 

Missie en visie 

In het in 2015 gemaakte ondernemingsplan ‘Ruimte om te groeien’ zijn de missie en visie van Wasko geformuleerd. 

 

De missie van Wasko is: 

Ruimte om te groeien 
Voor kinderen op basis van de vijf O’s: Ontwikkeling, Ontspanning, Opvoeding en dit alles in een uitdagende en veilige 

Opvangomgeving in samenwerking met ouders, het Onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven                                            

&            

Voor ouders in werk, studie en persoonlijke ontwikkeling zodat werk en gezin gecombineerd kunnen worden. 

De visie van Wasko is: 

Wasko levert in de Alblasserwaard een wezenlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kinderen en hun ouders. Door 

professionele opvang met kwaliteit en optimale klantgerichtheid bieden wij kinderen een omgeving waarin zij zich kunnen 

ontwikkelen en hebben ouders de ruimte om te studeren en/of te werken of zich op andere wijze in te zetten in de 

maatschappij.   



 

Wasko richt de aandacht op scholen en gemeenten, op diverse maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Wij doen 

dat met de blik naar buiten, flexibel en vernieuwend én als betrouwbare samenwerkingspartner. Wij bieden kwaliteit, een 

optimale pedagogische aanpak en een sprankelend activiteitenprogramma.  

Medewerkers bieden wij een uitdagende en energieke werkomgeving: een positieve, open sfeer én een organisatie 

waarbinnen ook zij de ruimte krijgen voor groei; door ontwikkeling en scholing. 

Nasleep fusies 2017 

In januari 2017 is Wasko gefuseerd met Stichting peuterspeelzalen de Waarden. De Waarden en Wasko vormden al een 

personele unie, maar in het kader van de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang, is besloten beide 

stichtingen samen te voegen en alleen nog de cao-kinderopvang toe te passen. 

Op 1 april 2017 is Wasko gefuseerd met Stichting Kindercentra Alblasserwaard, een vergelijkbare kinderopvangorganisatie 

in hetzelfde werkgebied. Deze fusie creëerde veel kansen voor verdere groei en ontwikkeling van de locaties. In 2017 is 

veel aandacht besteed aan de integratie van de verschillende SKA-administraties (financiën, klanten en personeel) in de 

Wasko organisatie. Het gelijktrekken van de verschillende werkwijzen in kwaliteit, pedagogiek, P&O en marketing & 

publiciteit bleek echter een zeer intensief proces dat nog tot eind 2018 door is gelopen. 

 

Samenwerking Onderwijs 

In 2017 is door OPOPS (Openbaar Onderwijs Papendrecht) en Wasko een visiedocument gemaakt waarin wordt 

beschreven hoe de IKC (Integrale Kind Centra) ontwikkeling er voor alle OPOPS-scholen in Papendrecht en Sliedrecht de 

komende jaren uit kan gaan zien. Daarnaast is bepaald hoe dit door beide partijen in een verdere samenwerking 

vormgegeven kan worden. In de loop van 2018 is hierover verder gesproken en zijn afspraken gemaakt om in 2019 

concreet de eerste (Integrale) Kind Centra te starten. 

Ook is samen met de christelijke basisschool Koningin Beatrix in Papendrecht een visiedocument gemaakt om tot een IKC 

te komen. IKC Beatrix is officieel in september 2018 van start gegaan, door middel van een feestelijke opening door 

wethouder de Ruijter. Binnen het gefuseerde christelijke onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (VCOPS) bedient Wasko 3 

scholen en zijn er voor de andere scholen nog 2 kinderopvangpartners actief. 

Met het openbaar onderwijs in Alblasserdam komt de samenwerking en vorming van (Integrale) Kind Centra op heel 

organische wijze van de grond. Begin 2019 zal dit resulteren in het ondertekenen van een officiële IKC-

samenwerkingsovereenkomst tussen Wasko en de Stichting Openbaar onderwijs Alblasserdam (SOBA). Het christelijk 

onderwijs in Alblasserdam wordt deels door PIT bediend (Onderwijs en Kinderopvang in een organisatie). De op zichzelf 

staande christelijke basisschool het Kompas heeft in 2017 aangegeven met Wasko verder samen te willen werken 

(peuterspeelzaal en de start van een inpandige BSO). Dit heeft geresulteerd in de opening van een inpandige BSO in 

september 2018. 

Met de reformatorische basisschool Bij de Hand in Sliedrecht is een samenwerkingsovereenkomst getekend om de 

peuteropvang uit te voeren in een nauwe samenwerking met de school. 

Op alle andere scholen waar Wasko diensten aanbiedt in de vorm van peuteropvang of BSO’s, is sprake van samenwerking 

zonder dat er specifieke IKC-doelen aan verbonden zijn. Soms is sprake van een brede school, soms een niet gedefinieerde 

samenwerking. Dit is meestal in Molenwaard en Giessenlanden. 

 

Veel verschillende scholen en schoolkoepels zien in Wasko steeds meer een samenwerkingspartner die aan kan sluiten bij 

het profiel van de school. We zijn daar trots op. Tegelijkertijd is het een hele kunst om de samenwerking met de scholen 

daadwerkelijk gestalte te geven. Er is geen blauwdruk voor het proces en/of het einddoel. Daarbij is vanuit de overheid de 

wet- en regelgeving vaak nog een belemmering. Denk hierbij aan huisvesting, het uitlenen van personeel, of de 

beperkingen van de Wet Kinderopvang en Kinderopvangtoeslag waarbij alleen de kinderen van werkende en studerende 

ouders voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Ook is er nog geen gezamenlijke cao voor IKC-medewerkers. 

 

 

 



 

Ontwikkelingen Peuterspeelzalen in de verschillende gemeentes 

Peuterspeelzalen vallen sinds 1 januari 2018 onder de Wet kinderopvang. Hiermee gelden voor peuterspeelzalen dezelfde 

kwaliteitseisen als voor kinderopvang en is er recht op kinderopvangtoeslag. Voor ouders die niet in aanmerking komen 

voor kinderopvangtoeslag is een (gemeentelijk) gesubsidieerde plaats beschikbaar.  

Peuterspeelzalen Kiekeboe in Brandwijk en Peutervreugd in Oud-Alblas zijn eind 2017 overgenomen door Wasko. Dit op 

verzoek van de directies van Kiekeboe en Peutervreugd. In januari 2018 zijn beide locaties officieel onder de Wasko-vlag 

van start gegaan. Door deze overnames waarborgt Wasko continuïteit van peuterspeelwerk in beide dorpen. Wasko is met 

deze overnames vanaf 2018 de enige aanbieder van peuterspeelzaalwerk in Molenwaard en daarmee ook de 

gesprekspartner voor de gemeente. Molenwaard en Giessenlanden zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot de gemeente 

Molenlanden. 

 

In 2017 is besloten om de naam peuterspeelzaalwerk te vervangen door peuteropvang op peuterspeelgroepen.  

Als gevolg van de fusie met SKA zijn in 2017 en 2018 in Sliedrecht aanpassingen doorgevoerd in de inzet van het 

personeel, waardoor alle peuters op de dagdelen die zij gebruik maken van de peuterspeelgroep, zo veel mogelijk 

begeleid worden door twee vaste medewerkers. Bij alle medewerkers is de 3F taaltoets afgenomen door UvA. Op één 

medewerker na heeft iedereen het vereiste taalniveau. De betreffende medewerker zal opnieuw de opleiding moeten 

doen en de toets moeten afleggen. 

 

Binnen verschillende gemeenten zijn medewerkers geschoold in het werken met het observatiemodel “Kijk”.  

Bij het bieden van een kwalitatief goed aanbod voor kinderen van 0 tot 4 jaar hoort het gestructureerd en systematisch 

volgen van de ontwikkeling van kinderen. In de wet IKK staat beschreven dat pedagogisch medewerkers ieder kind in 

beeld hebben en de ontwikkeling van deze kinderen planmatig volgen en registreren. Dit is de reden dat Wasko een groot 

voorstander is van het volgen van kinderen door middel van een ontwikkelingsvolgsysteem, in plaats van het toetsen van 

kinderen omdat toetsen een momentopname betreft. Bovendien helpt een kindvolgsysteem om een goede doorgaande 

lijn te creëren tussen voorschool en basisschool. 

 

Nieuwe BSO-locaties 

Wasko heeft in 2018 een aantal nieuwe locaties geopend, verspreid over 3 gemeentes. Wasko wil graag bijdragen aan de 

leefbaarheid van de kleinere dorpskernen in de gemeente Molenlanden. Als gevolg daarvan zijn we gestart met BSO 

Kiekeboe in Brandwijk. Daarnaast is er in samenwerking met de Christelijke basisschool Het Kompas in Alblasserdam een 

inpandige BSO gestart. Als laatste heeft Wasko Sport BSO De Basis opgezet in Sliedrecht. Mede hierdoor probeert Wasko 

invulling te geven aan haar maatschappelijke doelstelling om bewegen bij kinderen te stimuleren en ondersteunen.  

  



 

2. Producten en diensten 
 

In 2018 bestond het aanbod van Wasko uit de onderstaande producten en diensten: 

 

Dagopvang 

De kinderdagverblijven van Wasko bieden professionele opvang aan, aan kinderen van 0-4 jaar, alle werkdagen van de 

week van 7.30 – 18.00 uur. We hebben een aantal locaties met flexgroepen. In deze groepen krijgen de ouders de 

mogelijkheid om de vooraf ingekochte uren binnen een maand flexibel in te zetten. Ook ontbijten op de dagopvang 

behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt er bij voldoende animo verlengde opvang op de locaties aangeboden: 

opvang van 07.00 uur tot 18.30 uur.  

In de dagopvang zijn medewerkers geschoold in het werken met een VVE-methode. Op deze manier komen alle 

ontwikkelingsgebieden structureel aan bod. Een aantal locaties heeft een voorleescoördinator. Zo krijgt (voor)lezen een 

vaste plaats in de dagplanning. 

 

Voorschoolse –, tussenschoolse (eventueel met Wasko lunch) en buitenschoolse opvang  
Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn 52 weken per jaar welkom, alle schooldagen van de week. Er worden veel activiteiten 

aangeboden zoals sport, drama, zang en creatieve activiteiten. Bij de BSO is het activiteitenaanbod cruciaal. Wasko zorgt 

voor een goed, uitdagend en divers activiteitenaanbod. Dat doen we onder meer samen met maatschappelijke partners. 

Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking met kinderboerderij Papenhoeve, Landwinkel De Fruitheerlijkheid en 

Zwembad Blokweer. Wasko profileert zich met een professioneel sport- en/of cultuuraanbod, om zo goed te kunnen 

concurreren met de opkomende commerciële concurrenten. Wasko werkt met DoenKids; een onlinebibliotheek met meer 

dan 1.800 uitgewerkte activiteiten voor onze BSO- locaties. In 2018 had Wasko, naast diverse ‘gewone’ BSO’s, ook een 

aantal ‘thema’ BSO’s: drie Sport BSO’s, twee zogenaamde zwem BSO’s, twee Kook BSO’s, een Natuur BSO en een Groene 

BSO. Ook op locatie De Boerderij wordt aandacht besteed aan de ‘natuurlijke/landelijke’ omgeving. Wasko werkt 

daarnaast ook nog met cultuur coördinatoren, zodat cultuur een vaste plek krijgt in het activiteitenaanbod. 

 

Vakantieopvang 

Tijdens alle schoolvakanties van het basisonderwijs biedt Wasko vakantieopvang. Mede door DoenKids! zijn de 

vakantieprogramma’s meer gevarieerd, actiever en dus aantrekkelijker dan in eerdere jaren. Vakantieopvang bestaat ook 

steeds vaker uit een bezoek aan een van de Sport- of Natuur BSO’s. 

 

Peuterspeelgroepen 

Vanaf twee jaar kunnen kinderen twee vaste dagdelen naar de peuterspeelgroep. Voor kinderen die een extra steuntje in 

de rug nodig hebben, bieden we Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Deze kinderen gaan vier vaste dagdelen naar 

de peuterspeelgroep en krijgen daar een VVE-programma aangeboden. 

 

 

  



 

3. Kwaliteit en pedagogiek 
 

In de kinderopvang zijn kwaliteit en pedagogiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vaardigheden van de 

pedagogisch medewerker in de omgang met de kinderen en ouders, zijn bepalend voor de kwaliteit.   

 

GGD-toezicht 

In 2018 heeft de GGD zeven keer de gemeente geadviseerd om tot handhaving over te gaan. Deze adviezen zijn niet 

overgenomen door de gemeente. Vijf keer was onze toelichting voldoende, een keer hebben we een waarschuwing 

ontvangen en een keer bleek na een her-inspectie alles op orde te zijn. 

De geconstateerde tekortkomingen zijn divers qua oorzaak. Het ging om incidenten met als uitzondering het ontbreken 

van voldoende oudercommissieleden. Dit is een structureel probleem waar veel kinderopvangorganisatie mee worstelen. 

Door hoor -en wederhoor toe te passen, hebben we in 2018 diverse keren van de GGD de kans gekregen om een 

handhaving te voorkomen. In de loop van 2019 verdwijnt deze mogelijkheid. Het delen van de bevindingen van de GGD is 

hierdoor nog belangrijker geworden zodat voorkomen wordt dat op een volgende locatie eenzelfde soort bevinding 

gedaan wordt. Door middel van het introduceren van een “GGD verbeterbord” gaan we hier in 2019 mee aan de slag.   

 

In 2016 zijn er acht tekortkomingen geconstateerd, in 2017 rond de 50. Het merendeel van de tekortkomingen werden 

toen bij voormalige SKA-locaties geconstateerd. Door de genomen maatregelingen is het aantal tekortkomingen nu weer 

op het niveau van 2016. Qua handhavingen is er geen verschil meer tussen de voormalige SKA-locaties en de overige 

locaties. Vergeleken met andere kinderopvang organisaties is het aantal geconstateerde tekortkomingen bij Wasko laag. 

 

Interne audit 

Eind 2017 heeft er een interne audit plaatsgevonden. De GGD-inspecties waren de aanleiding om bij de interne audit te 

concentreren op de voormalige SKA-locaties. Veertien, met name voormalige SKA-locaties, zijn toen geaudit. De conclusie 

was dat een half jaar na de overname nog veel zaken niet op orde waren. De audit resultaten zijn begin 2018 besproken 

en hebben geleid tot diverse verbeteracties in 2018. De GGD-inspecties bevestigen dat de verbeteracties succesvol zijn 

opgepakt.  

 

Pedagogiek 

Door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn de eisen die gesteld worden aan de pedagogisch medewerkers 

veranderd. Een belangrijke verandering is dat van de pedagogisch medewerkers verwacht wordt dat zij hun (pedagogisch-) 

handelen kunnen uitleggen. De GGD-inspecties hebben dit jaar hierop ingezoomd. Het pedagogisch klimaat wordt door 

hen structureel positief gewaardeerd. Veel aandacht is uitgegaan naar scholing van de pedagogisch medewerkers. De 

resultaten van de opleidingen zijn nog niet altijd goed zichtbaar op de werkvloer. In 2019 dient meer aandacht te komen 

voor de implementatie en borging.  

 

In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de wetswijzigingen die 1 januari 2019 zijn ingegaan: 

 

1. Wijziging beroepskracht-kind-ratio (BKR) voor baby’s  

2. Wijziging BKR-kinderen gecombineerde opvang 

3. Invoering pedagogisch beleidsmedewerker en coaches 

 

De eerste wijziging heeft op sommige locaties geleid tot een andere verdeling van de kinderen en het ontstaan van meer 

babygroepen. De derde wijziging heeft geleid tot het aannemen van een pedagogisch beleidsmedewerker en drie 

pedagogisch coaches.  Zij zijn begonnen in het vierde kwartaal van 2018 en de eerste signalen zijn zeer positief. Door de 

aanwezigheid van de coaches op de groepen worden zorgkinderen en verbetermogelijkheden eerder gesignaleerd. De 

taakverdeling tussen de coaches en de teamleiders zal in 2019 duidelijk worden. De pedagogisch coaches gaan de 

pedagogisch medewerkers helpen om de theorie verkregen tijdens scholingen, te vertalen naar de praktijk. 



 

4. Financien, bedrijfsvoering en ICT   
 

Financien 

Qua omzetgroei heeft Wasko in 2018 een mooie ontwikkeling laten zien. De omzet steeg van 11,0 miljoen euro eind 2017 

tot 11,9 miljoen euro eind 2018. Deze ontwikkeling weerspiegelt ook de positieve ontwikkeling van de Nederlandse 

economie en de kinderopvangbranche. Door een nog forsere toename van de kosten is het uiteindelijke resultaat 

significant achtergebleven ten opzichte van het begrote resultaat. De kostentoename wordt met name veroorzaakt door 

personeelskosten en huisvestingskosten. Naast onvoorziene personeelskosten, afvloeiingskosten, en benodigde inhuur 

van tijdelijke krachten vanwege onder meer langdurige ziekte, is er vooruit geïnvesteerd in onder meer het vroegtijdig 

werven en in dienst nemen van pedagogisch coaches die vanwege de Wet IKK verplicht zijn per 1 januari 2019. De 

huisvestingskosten namen onder meer toe door de opening van nieuwe locaties, stijging van de energie- en 

schoonmaakkosten en het inlopen van achterstallig onderhoud van met name oud-SKA-locaties. 

Per 1 januari 2018 zijn nog twee zelfstandige peuterspeelzalen overgenomen. Daarmee is het gehele werkgebied van 

Wasko gedekt en wordt er in nagenoeg de gehele Alblasserwaard kinderopvang door Wasko aangeboden. 

Het risico bestaat dat de versnippering van het aantal locaties leidt tot een lagere efficiency in de bedrijfsvoering en de 

kindbezetting. Dit fenomeen is het gevolg van de maatschappelijke rol die Wasko inneemt in goed overleg met de 

betrokken gemeenten.  

Binnen Wasko wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten. Overschotten van liquide middelen worden in de 

vorm van banktegoeden aangehouden. 

 

Bedrijfsvoering en ICT 

In het voorjaar van 2017 is de personeelsplanning gestart met een nieuw softwareprogramma Quebble. Een programma 

waarmee de personeelsplanning gerealiseerd kan worden en de hele urenadministratie van medewerkers is geregeld. Dit 

systeem is gekoppeld aan het financiële systeem Afas. In het najaar van 2017 is gestart met de implementatie van 

Quebble kindplanning. Dit programma moest een programma, dat bijna 15 jaar in gebruik is geweest, gaan vervangen. 

Naast het vervangen zou hiermee ook zes losse administraties samengevoegd moeten worden tot één en zou het een 

integraal onderdeel met de personeelsplanning worden waardoor er een direct inzicht ontstaat op het gebied van 

beroepskracht-kindratio. Na de invoering zou als laatste een nieuw ouderportaal beschikbaar komen en een 

communicatie platform met ouders. 

Gedurende de tweede helft van 2017 en geheel 2018 is veel tijd, geld en energie gaan zitten in de implementatie en 

performance van de nieuwe systemen. De stabiliteit van de systemen, de betrouwbaarheid van de output van de 

systemen en de ondersteuning vanuit de leverancier waren van dermate niveau dat Wasko genoodzaakt was om eind 

2018 het contract voor Quebble Kindplanning te laten ontbinden en te stoppen met de implementatie. Er is 

teruggegrepen op het oude kindplanningsysteem en een grondig onderzoek naar een nieuw planningssysteem is 

opgestart. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot de implementatie van een gedragen en gedegen getest nieuw 

kindplanningsysteem in de tweede helft van 2019. Na een aantal belangrijke verbeteringen van de leverancier eind 2018 

bij Quebble Personeelsplanning is de performance acceptabel en wordt dit systeem aangehouden. 

Begin 2018 is de nieuwe Wasko website gelanceerd. Onder meer de stijl, uitstraling en indeling zijn aangepast. 

 

Op facilitair gebied heeft vanaf medio 2017 de integratie plaatsgevonden van de SKA-locaties na de fusie. Deze locaties 

lieten in meer of meerdere mate achterstallig onderhoud zien. In 2018 is op diverse locaties een opfrisbeurt uitgevoerd. 

 

  



 

5. PERSONEEL  EN ORGANISATIE 
 

Ontwikkelingen in 2018 

Met het oog op de vereisten van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) per 1 januari 2019, heeft Wasko reeds 

in 2018 een aantal maatregelen genomen. Zo zijn er in 2018 al drie pedagogisch coaches en een pedagogisch 

beleidsmedewerker aangenomen. Daarnaast is extra energie gestoken in het werven van nieuwe medewerkers om te 

kunnen voldoen aan de te verwachten extra behoefte aan medewerkers als gevolg van de verscherpte Beroepskracht Kind 

Ratio (BKR) voor baby’s. Tezamen met het op peil krijgen van de flexpool, het aanstellen van een P&O manager en het 

aannemen van een facilitair medewerker voor het centraal managen van alle facilitaire zaken voor de ca. 50 vestigingen, 

heeft dit mede gezorgd voor een significante toename van de personeelskosten en vanzelfsprekend een druk jaar voor de 

collega’s van P&O.  

 

De beoogde efficiencyslag door het gebruik van Quebble Personeelsplanning laat nog op zich wachten. Dit heeft met 

name te maken met de verschillende kinderziektes die we tegenkomen. Hierdoor is veel tijd besteed aan het uitzoeken en 

beantwoorden van vragen van medewerkers. De leverancier is heel 2018 druk bezig geweest met het doorvoeren van 

verbeteringen. Helaas heeft dit lang geduurd en voor veel extra druk en werk bij de collega’s van Personeelsplanning 

gezorgd. Er is goede hoop dat in de eerste helft van 2019 de problemen overwonnen zullen zijn. 

 

Aantal medewerkers 

In lijn met de groei van de omzet is ook het aantal medewerkers van Wasko toegenomen in 2018. In totaal nam het aantal 

toe met 15 medewerkers tot een totaal van 433 medewerkers (incl. stagiaires en vrijwilligers). 

De flexpool was eind 2018 op het gewenste niveau en omvatte 46 medewerkers, een toename van 21 medewerkers t.o.v. 

begin 2018. 

Omdat de markt van de kinderopvang weer is aangetrokken en wij willen investeren in goede medewerkers, hebben wij in 

2018 ook weer intensief gewerkt met stagiaires. Het aantal stagiaires bedroeg in 2018 38 en lag daarmee 6 hoger dan in 

2017. Een welkome groei, die hopelijk leidt tot meerdere toekomstige vaste medewerkers. 

Scholing 

Ruimte om te groeien blijft de missie van Wasko. Dit geldt ook voor onze eigen medewerkers. In 2018 hebben we 

voornamelijk geïnvesteerd in opbrengstgericht werken, VVE-trainingen en coaching rondom zelfsturing. Daarnaast gaat 

altijd een flink gedeelte van het budget naar de trainingen EHBO en BHV. 

Er is in 2018 in totaal aan Wasko ca. 10% meer aan scholing en coaching gefactureerd dan in 2017.  

 

Verzuim 

In de branche Kinderopvang is het verzuimpercentage in de eerste helft van 2018 gestegen van 4,7% over heel 2017 tot 

5,8% medio 2018. Belangrijkste oorzaak was een lange griepgolf in het eerste kwartaal. De cijfers over heel 2018 zijn 

helaas nog niet bekend. Voor Wasko zagen we in 2018 een significante daling ten opzichte van 2017 van het gemiddelde 

verzuim. In 2018 is het gemiddelde verzuimpercentage 3,88%, ten opzichte van 4,96% in 2017. Wat opvalt in 2018 is dat 

het langdurig verzuim relatief hoog is. In 2018 zijn er 33 gevallen van langdurig verzuim geweest. Het verzuim is met name 

privé gerelateerd. Veelal gaat het om uitval vanwege sociaal-emotionele redenen. In 2019 gaan we meer aandacht 

besteden aan langdurig verzuim en het trainen van leidinggevenden op het herkennen van mogelijke uitval.  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

De organisatie ziet er in 2018 als volgt uit: 
 

 
 

 

  



 

6. Marketing en publiciteit 
 

 

Boeien, binden en behouden 

Klantbehoud is en blijft van essentieel belang. Wasko moet creatief blijven om niet alleen klanten te boeien en te binden 

maar ook medewerkers, partners en gemeenten. Hieronder een opsomming van de belangrijkste activiteiten. 

 

1. Media - Wasko was vaak in de publieke belangstelling in de geschreven pers. Vrijwel alle ingezonden persberichten 

worden overgenomen. Dit genereert veel gratis publiciteit. 

 

2. Social media – Facebook blijft een belangrijke rol spelen. Het bereik blijft hoog. Wekelijks plaatsen we diverse 

nieuwsberichten over activiteiten op de locaties. Daarnaast is er een vaste rubriek met Tante Kootje, de personificatie van 

de enorme schat aan pedagogische kennis die binnen onze kinderopvanglocaties aanwezig is.  

Vooral onder jongeren is Instagram heel populair, waar diezelfde doelgroep juist op Facebook en Twitter afhaakt. Om 

deze doelgroep potentiële klanten te boeien is een Wasko Instagram account aangemaakt in de tweede helft van 2017 en 

worden daar nu ook regelmatig berichten geplaatst.   

 

3. Wasko komt naar je toe - Wasko was het afgelopen jaar zichtbaar aanwezig bij o.a. het Late Summer Fair in Sliedrecht, 

de Fokveedag in Nieuwpoort en het Havenfestival in Alblasserdam. Wasko zag kansen om een leuk en uitdagend 

kinderplein te creëren tijdens het Havenfestival. Dit is net als in 2017 succesvol ontvangen en krijgt op verzoek van het 

Havenfestival wederom een vervolg in 2019. Het unieke concept zal ook een vervolg vinden bij andere evenementen. 

In 2018 heeft Wasko wederom meegedaan met de vlottenrace in Alblasserdam om te laten zien dat Wasko de leukste, 

energiekste, gekste kinderopvang in de regio is. Dit jaar met twee teams. Een team namens de Sport BSO en een team 

namens de Natuur BSO. Verder helpt Wasko al jaren Sinterklaas een handje in zijn werkplaats Papendrecht. In 2018 is het 

concept in een iets ander jasje gestoken in de Pop-Up tent in samenwerking met de Tafelronde van Papendrecht en de 

winkeliersvereniging. Niet alleen komt Wasko naar je toe om kinderen en ouders te laten zien hoe leuk Wasko is… we 

hebben tijdens het Havenfestival ook een speeddate evenement georganiseerd om nieuwe medewerkers te werven en 

om te laten zien hoe leuk werken bij Wasko nu eigenlijk is. 

 

4. Sponsoring en advertenties - de kracht van Wasko zit in de pedagogisch medewerkers en teamleiders die geworteld zijn 

in de samenleving. In een aantal gevallen is het daarom belangrijk kleinschalig te sponsoren door middel van een bord bij 

de lokale speeltuinvereniging of een aansprekende advertentie in het programmaboekje van de Oranjevereniging. 

 

Zichtbaarheid 

Alle nieuwe locaties krijgen een Wasko-logobord. De al bestaande Wasko-‘bewegwijzering’ in en op scholen is op een 

aantal locaties verbeterd. Ook dragen steeds meer medewerkers Wasko-kleding. Daarnaast zorgen de parkeerbordjes bij 

het hoofdkantoor van Wasko voor een glimlach op het gezicht van de bezoekers. Er is in de loop van 2017 een nieuw 

wagenpark aangeschaft (lease) met een frisse uitstraling, die zeker is opgevallen in de regio. Verder zorgde de BSO-fiets 

van de Natuur BSO voor veel bekijks in Alblasserdam. Deze wordt echter sinds het vreselijke ongeluk met de Stint in Den 

Bosch in september 2018 niet meer gebruikt, evenals de twee Stints van Wasko.  

Meer scholen kiezen voor een gezamenlijk logobord. Een aantal scholen kiest voor een logo-bord met zowel het logo van 

de school als van Wasko. Drie scholen hebben gekozen voor een logo waarbij het Wasko-logo geïntegreerd werd (Het 

Palet en Maasplein in Alblasserdam en de Joh. Calvijnschool in Sliedrecht). 

 

Wasko online en mobiel 

In 2017 is een start gemaakt met het verbeteren van de website. Deze heeft zich doorgezet in 2018. De website richt zich 

voornamelijk op potentiële klanten. Bestaande klanten zullen meer gebruik maken van het ouderportaal en de ouder app. 

Deze komen naar verwachting eind 2019 beschikbaar.   



 

7. Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht (RvT) is in 2018 zeven keer in overleg bij elkaar geweest. Ter voorbereiding van deze 

bijeenkomsten heeft de voorzitter van de RvT overleg met de directeur-bestuurder. In het reguliere overleg nam de RvT 

via managementrapportages kennis van personele ontwikkelingen, ziekteverzuimcijfers, de kwaliteitszorg, financiën, 

huisvesting en het verloop van de contacten met de belangrijke stakeholders als gemeentebesturen en 

onderwijsorganisaties. 

 

Met het oog op het aftreden van drie leden van de RvT in anderhalf jaar tijd, is eind 2017 besloten in één keer drie 

nieuwe leden te werven en dit uit te besteden aan een professioneel werving & selectiebureau. Dhr. Sloof en Dhr. 

Paans vormden de selectiecommissie met directeur-bestuurder Mieke van der Linden als adviseur. Begin 2018 heeft de 

selectie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot het aantreden van de volgende drie nieuwe Raad van Toezicht leden: 

Mevrouw Els Kooijmans, de heer Robert Snel en de heer Hans de Boer. 

 

Naast regulier overleg heeft de Raad van Toezicht zich ook beziggehouden met de opvolging van directeur-bestuurder 

Mieke van der Linden. Na een periode van ruim vier jaar heeft zij eind augustus 2018 afscheid genomen van Wasko. Zij 

is per eind augustus 2018 opgevolgd door Rogier Vegter. Tijdens de selectieprocedure zijn naast de RvT eveneens het 

MT van Wasko en de Ondernemingsraad nauw betrokken. 

 

De RvT had in 2018 de volgende samenstelling: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties  Benoemd per Herbenoeming 

1 

Herbenoeming 

2 

Lidmaatschap tot en 

met uiterlijk 

De heer mr. 

L.V. Sloot, 

CPL 

Advocaat, partner bij 

Clingendael Advocaten te 

Den Haag 

Bestuurslid Stichting 

(i.o.) ’t Web te 

Bleiswijk; 

Voorzitter Commissie 

Geschil en Beroep 

Oxfam Novib. 

Juni 2007 Juni 2011 Juni 2015 Beëindiging juni 2019  

De heer Drs. 

D.F. Sloof 

 

Director financial 

management KPMG 

Management Consulting 

Bestuurslid 

Basketbalvereniging 

Flush ‘72 

Januari 2016 

Voorzitter 

sinds januari 

2018 

Januari 2020 Januari 2024 Beëindiging Januari 2028 

De heer 

A.J.P.A.Paans 

  April 2017 April 2021 April 2025 April 2029 

Mevr. Drs. 

E.J.M. 

Kooijmans-
Schuurmans 

 

Bestuurder van een 

onderwijs en 

kinderopvangorganisatie 
in regio Bergen op Zoom 

 April 2018 April 2022 April 2026 April 2030 

Dhr. R. Snel Algemeen directeur Boba 

Autismegroep GGZ 

Voorzitter Stichting 

Promotie Papendrecht 

Spreker bij Tollenaar & 

Tollenaar 

April 2018 April 2022 April 2026 April 2030 

Dhr. H.R. 

den Boer 

 

Strategisch adviseur 

Campusontwikkeling 

Universiteit Amsterdam 

 April 2018 April 2022 April 2026 April 2030 



 

8. Medezeggenschap  

Oudercommissies 

Oudercommissies hebben 2 tot 4 keer per jaar vergaderingen met teamleiders over locatie specifieke onderwerpen. Er zijn 

bij Wasko ongeveer 20 oudercommissies. 

Op de locaties die geen oudercommissies hebben en minder dan 50 kinderen opvangen, hebben we een alternatieve vorm 

van ouderraadpleging ontwikkeld. 

In 2018 zijn alle oudercommissies 3 keer uitgenodigd door de directeur-bestuurder voor Wasko brede onderwerpen zoals 

tariefstelling, pedagogisch beleidsplan en Wet IKK. Een gedeelte van deze avonden wordt interactief ingevuld zodat er veel 

informatie wordt opgehaald (bijv. voedingsbeleid, aanbod activiteiten, vakantie-invulling). In 2018 maakten per 

bijeenkomst zo’n 5 tot 10 ouders hiervan gebruik. Oudercommissies delegeren deze avonden meestal aan een of twee 

ouders. Bij Wasko-ouders is er geen belangstelling voor een zogenaamde gebruikersraad. 

 
Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad heeft een aantal instemming- en adviesstukken besproken en daar haar mening over gegeven. 
Hierbij was leidend het medewerkers- en organisatiebelang.  De OR heeft advies uitgebracht ten aanzien van de 
aanvragen met betrekking tot de Sport BSO Sliedrecht, de aanschaf van I-pads, de samenwerkingsovereenkomst Wasko-
OPOPS, het scholingsplan 2018, de start BSO Het Kompas, de conceptbegroting, de splitsing van locaties de Speeltrommel 
en Dribbel Papendrecht. Verder is de OR nauw betrokken geweest bij de aanstelling van de nieuwe directeur-bestuurder.  
 
Er zijn geen aanpassingen geweest in de samenstelling van de OR.  
 
Net zoals voorgaande jaren heeft de OR weer scholing gekregen voor ondernemingsraadleden. Met name lastige 
vraagstukken en teambuilding kwamen aan bod.  
 
De OR wil zowel medewerkers als de organisatie bedanken voor het gestelde vertrouwen. Zij kijkt uit naar een goed 2019 
en zet zich met veel plezier hiervoor in. 
 

 

 

 
 

  



 

9. Blik op 2019 
 

Nieuw ondernemingsplan 

Wasko zal medio 2019 een nieuw ondernemingsplan maken voor 2019 en 2020. De nadruk zal komen te liggen op het 

weer op orde brengen van de basis. Door de fusie met SKA en groei van Wasko is er behoefte aan het versterken van de 

operationele, financiële en beleidsmatige structuur en processen en het verbeteren van de managementinformatie. Van 

daaruit kan Wasko zich vervolgens weer door-ontwikkelen. In lijn met het voorgaande verwachten wij voor 2019 een 

herstel van het financiële rendement, bij een licht stijgende omzet. 

 

IKC-vorming 

In 2019 zal de in 2018 voorzichtig ingezette ontwikkeling van IKC’s worden doorgetrokken. Nieuwe IKC-overeenkomsten 

liggen in het verschiet en concrete invulling van de eerder gesloten IKC-overeenkomst met OPOPS zal plaats moeten gaan 

vinden. 

 

Regelgeving overheid versus ondernemerschap 

De overheid staat niet stil met het uitrollen van veel nieuwe wetgeving over onze sector. Of het nu gaat om de Wet IKK, de 

AVG, of de uitbreiding van het aantal VVE-uren, er komt telkens weer veel nieuwe regelgeving op ons af. Ook de GGD lijkt 

in haar aanpak meer in details te schieten dan het voorheen deed. Het is een hele kunst om de organisatie “licht” in te 

richten als het gaat om bureaucratie en controlemechanismes als de overheid een tegengestelde beweging lijkt te maken. 

De regeldruk mag het ondernemerschap, de klantgerichtheid en de kwaliteit niet in de weg staan. 

 

Groei in de kinderopvang, voldoende personeel? 

Wasko legt in 2019 een stevig accent op een actief en toekomstbestendig P&O-beleid. De afdeling P&O draait op volle 

toeren met de werving en selectie van personeel, het vullen van de flexpool, het plaatsen van stagiaires, het roosteren van 

personeel, en het uitvoeren van alle scholingsactiviteiten. Bijzonder belangrijk is dat Wasko zich goed profileert als 

aantrekkelijke werkgever in een gebied waar personeelsschaarste een aandachtspunt is. Wasko zal om die reden ook niet 

oneindig kunnen uitbreiden. 

 

Samen zelf doen 

Het is onze visie om medewerkers veel ruimte te geven, met een duidelijk houvast in de vorm van heldere kaders. Eigen 

initiatief, meer verantwoordelijkheden, minder aan een leidinggevende hoeven vragen. Samen zelf doen, waardoor de 

kennis, kunde, ervaring en passie van de medewerkers optimaal tot hun recht komen. En Wasko zich continue blijft 

verbeteren. Door successen met elkaar te delen, van elkaar te leren en samen verbeterpunten op te pakken. Het kan en 

het mag. En het is ook nodig. Want het is onze overtuiging dat het werk leuker wordt voor de medewerkers en we de 

klanten beter bedienen als je als medewerker meer te zeggen hebt. In 2019 zetten we in op het ons eigen maken van 

‘samen zelf doen’. Door samen sturen bereiken dat Wasko leuker, gezonder en toekomstgerichter wordt. Voor de 

kinderen, medewerkers en de organisatie zelf. 

 


