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Voorwoord 
 

2019: Leuk, gezond en toekomstgericht! 

Wasko kan terugkijken op een uitdagend en mooi jaar. In 2019 zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van 

Wasko. Er is door iedereen hard gewerkt, er zijn diverse initiatieven gestart en er zijn vele mooie ambities bepaald voor de 

nabije toekomst.  

 

Naast de dagelijkse opvang van duizenden kinderen, de opening van een aantal nieuwe locaties, de steeds nauwere en 

betere samenwerking met de scholen, de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, en de toepassing van de nieuwe IKK-

wetgeving, zijn de twee belangrijkste onderwerpen toch wel het gezamenlijk opstellen van het Koersplan van Wasko voor 

2019 – 2020 en het gestructureerd op een hoger niveau brengen van de basis van Wasko. Alles met als doel om nu én in 

de toekomst een leuke, gezonde en toekomstgerichte kinderopvangorganisatie te zijn én te blijven! 

 

De economie heeft in 2019 op volle toeren gedraaid met als gevolg een toegenomen vraag naar kinderopvang en een 

krappe arbeidsmarkt. 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 vier gemeentes waar we actief zijn, 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 ruim drie decennia.  

In 2019 zijn we, nog meer dan in andere jaren, bezig geweest om alle collega’s zich maximaal te laten ontwikkelen en hun 

kennis, kunde en passie optimaal in te kunnen zetten. ‘Samen zelf doen’ stond en staat voorop. Wasko is als stichting 

immers van ons allemaal en samen kunnen we ervoor zorgen dat we er zo goed mogelijk zijn voor kinderen, ouders en 

collega’s, nu én in de toekomst. Onze organisatie staat of valt met goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers met 

een grote passie voor kinderen. Dat is dagelijks zichtbaar op al onze locaties. Hulde aan alle medewerkers! Dank voor 

ieders inzet, mede namens alle kinderen, ouders, samenwerkingspartners en gemeentes. 

 

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 vier gemeentes: Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht en 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 zonder winstoogmerk. Maatschappelijke 

kinderopvangorganisaties investeren voortdurend in de kwaliteit van de opvang. Eventueel 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 Natuur 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. Deze 

gelden nog steeds tot op de dag van vandaag. 

 

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 vervolgens 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 begin 2019 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. In 2019 is IKC Beatrix voortvarend doorontwikkeld tot een goed lopend Integraal Kindcentrum 

waarbinnen de betrokken partners heel goed samenwerken. 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 heeft dit geresulteerd 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. Dit past ook bij onze ambitie om er te zijn voor zo veel mogelijk kinderen 

en scholen in de Alblasserwaard. 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.  

Wasko probeert als maatschappelijke stichting zo veel mogelijk de continuïteit te waarborgen van peuterspeelzaalwerk. In 

de gemeente Molenlanden (per januari 2019 ontstaan uit de fusie tussen Molenwaard en Giessenlanden) is Wasko sinds 

januari 2018 de enige aanbieder van peuterspeelzalen en daarmee ook de gesprekspartner voor de gemeente.  

 

Vanaf begin 2019 is overal in Sliedrecht ingeregeld dat alle peuters zo veel mogelijk begeleid worden door twee vaste 

medewerkers. Dit was een nasleep van de fusie met SKA in 2017/2018. Bij alle medewerkers is ook de 3F taaltoets 

afgenomen door UvA.  

 

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. Wasko is een groot voorstander 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. 

 

Voor 2020 zal de uitdaging voor de peuterspeelgroepen in alle gemeentes met name komen te liggen in de uitbreiding van 

de VVE naar 16 uur per week. 

 

Nieuwe locaties 

Wasko heeft in 2019 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 de locatie 

Den Hoek in Hoogblokland, gemeente Molenlanden, met drie opvangsoorten: Dagopvang, PSG en BSO. Daarnaast is er in 

Groot-Ammers, gemeente Molenlanden, een Sport BSO gestart op het terrein van VV Groot Ammers. In Alblasserdam 

kunnen de kinderen van Sport BSO Alblasserdam, mede dankzij de samenwerking met korfbalclub CKC Kinderdijk in 

Alblasserdam meer buiten sport- en spelactiviteiten doen. In de mei- en zomervakantie gaan de kinderen naar de 

korfbalclub in plaats van naar sporthal De Blokweer. In Papendrecht is in samenwerking met het Speciaal basisonderwijs 

(SPON) een BSO gestart voor kinderen van speciaal basisonderwijs locatie De Kameleon. Hiermee probeert Wasko nog 

meer en breder invulling te geven aan haar maatschappelijke rol en doelstelling om er te zijn voor alle kinderen in de 

Alblasserwaard. 

Als laatste mag de verhuizing in Papendrecht van Dagopvanglocatie In Kannen en Kruiken naar locatie De Wielen niet 

onbenoemd blijven. Door deze verhuizing is in 2019 een volwaardig IKC ontstaan op locatie De Wielen met dagopvang, 

peuteropvang en BSO. Een mooie en concrete stap qua invulling van ons IKC-partnerschap met Stichting OPOPS.  

 
Koersplan 2019-2020: leuk, gezond en toekomstgericht! 
Wasko heeft in 2019 een Koersplan opgesteld voor 2019 en 2020. Een dwarsdoorsnede van alle medewerkers binnen 

Wasko was hierbij betrokken. Het proces heeft geleid tot veel nieuwe inzichten, een grote betrokkenheid en veel begrip 

voor de kansen en uitdagingen waar Wasko voor staat. De ambitie van Wasko om een leuke, gezonde en 

toekomstgerichte organisatie te zijn en blijven voor kinderen, ouders, samenwerkingspartners én medewerkers is breed 

omarmd. Ieder team binnen Wasko is vervolgens aan de slag gegaan met deze ambities en heeft in lijn met deze ambities 

voor zichzelf een team- en/of locatie-specifiek ambitieplan opgesteld op één A4tje. Op deze wijze wordt binnen Wasko 

invulling gegeven aan iets waar wij sterk in geloven, namelijk ‘samen sturen’. Door het zelf vormgeven van ambities, 

stellen van doelen, bepalen van concrete acties en gedrag, en het aangeven van behoefte aan ondersteuning kan ieder 



 

team door ‘samen zelf doen’ de aanwezige kennis, kunde, passie en energie zo goed mogelijk benutten. Met als doel een 

leuke, gezonde en toekomstgerichte organisatie te zijn en blijven.  



 

2. Producten en diensten 
 

In 2019 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 2.000 uitgewerkte activiteiten voor onze BSO- locaties. In 2019 had Wasko, naast diverse ‘gewone’ BSO’s, ook 

een aantal ‘thema’ BSO’s: vier Sport BSO’s, twee zogenaamde zwem BSO’s, een Kook BSO, en een Natuur 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 aan de 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. 

 
Productaanpassingen en openingstijden 
In de 2e helft van 2019 is een analyse gedaan naar de diverse opvangsoorten, maatwerkproducten en openingstijden van 

de diverse locaties. De uitkomsten daarvan zijn besproken met de Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en alle 

Oudercommissies. Gevolg is dat er vanaf januari 2020 standaard verruimde openingstijden zullen worden ingevoerd op 

alle locaties voor alle ouders en dat er na een overgangsperiode in 2020 per januari 2021 een aantal flexibele/ 

maatwerkproducten zal worden uitgefaseerd.  



 

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.   

 

Wet- en regelgeving per 1-1-2019 

Per 1 januari 2019 gingen de volgende belangrijke wetwijzigingen in: 

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

2. Invoering pedagogisch beleidsmedewerker en coaches 

 

De voorbereidingen zijn in 2018 gestart en de wijzingen zijn zonder problemen ingevoerd.  

De eerste wijziging heeft in sommige gevallen geleid tot een andere samenstelling van de groepen en er zijn meer 

babygroepen gevormd. De verwachtte wachtlijsten zijn mede hierdoor uitgebleven. Door de wetswijziging kunnen de 

medewerkers meer tijd en aandacht besteden aan de jongste kinderen.  

 

Conform wetgeving zijn alle pedagogisch medewerkers in 2019 gecoacht door pedagogisch coaches. De coaching wordt 

positief ervaren. De meerwaarde wordt ervaren op alle niveaus in de organisatie. Ook de GGD-inspecteurs hebben Wasko 

gecomplimenteerd met de kwaliteit van de coaching. Door het vertrek van 2 pedagogisch coaches heeft het team 

Pedagogiek & Kwaliteit te maken gehad met onderbezetting. De wettelijk verplichte uren zijn grotendeels ingezet op het 

coachen van de pedagogisch medewerkers en minder op het ontwikkelen van beleid. In 2020 zal er meer aandacht zijn 

voor het verder ontwikkelen van het pedagogisch beleid.  

 

Wet- en regelgeving 2019 -2023 

In 2019 is gestart met de voorbereidingen voor de wetwijzigingen die 1 januari 2023 ingaan. Het betreft de volgende 

wetwijzingen: 

1. Invoering minimum taalniveau 

2. Aanvullende scholingseis voor werken met baby’s 

 

Ad. 1: Voor 1 januari 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers minimaal 3F of B2 voor mondelinge vaardigheden 

hebben. Geïnventariseerd is hoeveel medewerkers geschoold moeten worden en er heeft een oriëntatie plaats gevonden 

op aanbieders van toetsing en scholing. De verdere uitwerking volgt in 2020. 

 

Ad. 2: Voor 1 januari 2023 moeten alle medewerkers die met baby’s werken specifiek geschoold worden. Dit geldt ook 

voor medewerkers met een tijdelijk contract en voor invallers. Wasko is in 2019 gestart om de eerste groep medewerkers 

op te leiden. De opleiding bestaat uit een digitaal gedeelte, drie bijeenkomsten en ‘coaching on the job’. Er is voor 

gekozen om dit laatste gedeelte door de eigen pedagogisch coaches te laten verzorgen. Zowel financieel als kwalitatief 

heeft dit voordelen. De training is enthousiast ontvangen. In de komende jaren worden de overige medewerkers 

geschoold.  

 

GGD 

In 2019 heeft de GGD tien keer de gemeente geadviseerd om tot handhaving over te gaan (in 2018 zeven keer).  

Deze adviezen zijn niet overgenomen door de gemeentes. Onze toelichting of verbetermaatregelen waren afdoende.  

Sinds juni 2019 heeft de GGD de mogelijkheid om een organisatie een herstelaanbod aan te bieden. Een herstelaanbod 

houdt in dat houders van kindopvangcentra de gelegenheid krijgen om binnen de onderzoeksperiode geconstateerde 

overtredingen op te heffen. Het vervangt de oude overleg en overredingsmogelijkheid. In 2019 heeft de GGD Wasko acht 

keer een herstelaanbod gedaan. Wasko heeft alle keren gebruik gemaakt van het herstelaanbod, waarmee de 

tekortkoming werd opgelost. 

 



 

De geconstateerde tekortkomingen (zowel handhavingen als herstelaanbod) waren divers qua oorzaak. In de meeste 

gevallen betrof het zaken die in de praktijk op orde waren maar (volgens de inspecteur) onvoldoende of onjuist 

beschreven stonden.  

 

De oude overleg- en overredingsmogelijkheid werd als prettiger ervaren dan het herstelaanbod. Het leidt tot extra werk 

(aanlevering documenten). In tegenstelling tot de oude overleg- en overredingsmogelijkheid, wordt een herstelaanbod 

gepubliceerd. Het feit dat de tekortkoming een jaarlang gepubliceerd wordt terwijl het (vaak papieren) ‘probleem’ vaak 

ter plekke opgelost werd, wordt soms als onrechtvaardig ervaren.  

 

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

In 2019 hebben we vaker een reactie van de gemeentes gehad op het advies tot handhaving dan voorgaande jaren. Het 

lijkt erop dat zij dit proces nu monitoren. 

De GGD heeft bevestigd dat Wasko haar zaken op het gebied van pedagogiek en kwaliteit goed op orde heeft. Het 

zogenoemde inschattingsrisico is laag/matig. 

 

Interne audit 

In 2019 zijn 14 locaties geaudit, daarnaast zijn er steekproeven gehouden. 

Belangrijkste conclusie: 

Een goede implementatie van nieuwe beleidsafspraken en het regelmatig herhalen van gemaakte afspraken blijft 

belangrijk. Zo bleken sommige nieuwe afspraken niet bij alle medewerkers bekend en oude afspraken soms weggezakt. 

Ook kwam naar voren dat de kennis soms wel aanwezig is maar dat er niet naar gehandeld wordt. Voorbeelden hiervan 

waren dat medewerkers weten dat ze personeelsplanning moeten bellen als er te veel mensen ingeroosterd zijn, maar dit 

niet doen. 

Leidinggevenden hebben de aandachtspunten met hun teams opgepakt. 

 

Pedagogiek 

Jarenlang stond in bijna alle pedagogisch beleidsplannen van kindcentra dat het kind centraal staat. Het accent lag op het 

stimuleren van de individuele ontwikkeling van het kind. Binnen Wasko verschuiven we het accent naar ‘het kind centraal 

in de groep’, waarbij de focus komt te liggen op het stimuleren van de sociale vaardigheden. Samen plezier maken, samen 

leren werken, samen gezond opgroeien, wordt ons motto. Dit doen we vanuit de overtuiging dat niet de slimste, knapste 

of rijkste mensen het gelukkigst zijn, maar mensen met vrienden en een sociaal netwerk. In 2020 zal met de pedagogisch 

medewerkers deze visie verder uitgewerkt worden.  

 

  



 

4. Financien, bedrijfsvoering en ICT   
 

Financien 

Qua omzetgroei heeft Wasko in 2019 een mooie ontwikkeling laten zien. De omzet steeg van 11,9 miljoen euro eind 2018 

tot 12,9 miljoen euro eind 2019. Deze ontwikkeling weerspiegelt ook de positieve ontwikkeling van de Nederlandse 

economie en de kinderopvangbranche. Door een sterke focus op het verbeteren van interne processen, inzicht in kosten 

en heronderhandelen van onder meer huurcontracten heeft Wasko op kostengebied mooie stappen kunnen zetten in 

2019. Gevolg van de omzet- en kostenontwikkeling was een verbeterde liquiditeit en een bescheiden maar welkom 

positief financieel resultaat dat heeft bijgedragen aan de benodigde versterking van het eigen vermogen van Wasko. 

Hiermee werd een negatieve trend doorbroken en heeft Wasko een lastige periode achter zich gelaten.  

Het beheersen van de personeelskosten is ook in 2019 een uitdaging gebleken. Naast een nog niet optimale 

personeelsplanning spelen de krappe arbeidsmarkt, tezamen met afvloeiingskosten, benodigde inhuur van tijdelijke 

krachten vanwege onder meer langdurige ziekte, en de in dienst genomen pedagogisch coaches die vanwege de Wet IKK 

verplicht zijn per 1 januari 2019, daar een belangrijke rol in.  

Aandachtspunt voor Wasko blijft het risico dat 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 de 

woonkernen in de Alblasserwaard in goed overleg met de betrokken gemeenten.  

Binnen Wasko wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten. Eventuele overschotten van liquide middelen 

worden in de vorm van banktegoeden aangehouden. 

 

Bedrijfsvoering en ICT 

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

performance van nieuwe IT-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 kindplanningssysteem en begin 2019 is een grondig onderzoek naar een nieuw 

planningssysteem opgestart. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor en de implementatie van een gedragen en 

gedegen getest nieuw kindplanningssysteem Nanny4All in de tweede helft van 2019. De implementatie hiervan loopt naar 

verwachting door tot het derde kwartaal van 2020. Na een aantal belangrijke verbeteringen van de leverancier eind 2018 

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

 

  



 

5. PERSONEEL  EN ORGANISATIE 
 

Ontwikkelingen in 2019 

Het op peil krijgen van de flexpool en het vervullen van de ontstane vacatures heeft ook in 2019 de nodige aandacht van 

de organisatie gevraagd.  De arbeidsmarkt werkte niet mee. Mede om deze reden is ervoor gekozen om een recruiter aan 

te trekken, zodat de werving & selectie met focus en de juiste expertise kan plaatsvinden. Naast de aanname van de 

recruiter, is binnen het Servicebureau de ingezette professionaliseringslag ondersteund door het aantrekken van extra 

expertise.  

 

Evenals in 2018 blijkt het Quebble personeelsplanningssysteem nog steeds niet optimaal te werken. Er is echter wel een 

verbetering ten opzichte van 2018, omdat de grootste problemen wel zijn overwonnen. Inmiddels kunnen medewerkers 

beter met Quebble werken, waardoor de vragen afnemen en mogelijkheden beter benut worden. Qua personeelsplanning 

zijn het met name de beperkte inzetmogelijkheden van de invalpool die veel tijd vragen. 

 

Aantal medewerkers 

In lijn met de groei van de omzet is ook het aantal medewerkers van Wasko toegenomen in 2019. Het aantal nam overall 

toe met 15 tot een totaal van 448 medewerkers (incl. stagiaires en vrijwilligers). De instroom betrof in totaal 60 

medewerkers. 

De flexpool was eind 2019 een stuk kleiner dan gewenst en omvatte 20 medewerkers. Gedurende 2019 zijn 17 

medewerkers vanuit de flexpool naar een vaste locatie overgeplaatst. 

Evenals in andere jaren investeren wij in stagiaires. In totaal hadden we in 2019 32 stagiaires, waarvan er 14 gedurende 

het jaar hun stage hadden afgerond. We hebben daarnaast een tweetal BBL’ers in een leren-werktraject aangenomen. 

Omdat we zien dat de huidige arbeidsmarkt ons het lastig maakt om medewerkers aan te trekken, hebben we het besluit 

genomen om een verkort BBL-traject voor Wasko te onderzoeken. De verkenningen in samenwerking met SKG hebben in 

dit jaar aangevangen met als doel in 2020 een klas van 18 leerlingen te starten.  

Scholing 

Ruimte om te groeien blijft de missie van Wasko. Dit geldt ook voor onze eigen medewerkers. In 2019 hebben we 

voornamelijk geïnvesteerd in opbrengstgericht werken, VVE-trainingen en is een start met de opleiding Babyspecialist 

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

Er is in 2019 een vergelijkbaar bedrag aan scholing uitgegeven ten opzichte van 2018, omdat een aantal trainingen geen 

doorgang heeft gevonden.   

 

Verzuim 

In de branche Kinderopvang ligt het landelijk gemiddelde in 2019 in Q1 op 5,8%, Q2 op 5,2% en in Q3 op 5,0%. Binnen 

Wasko ligt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over geheel 2019 met 5,18% lager dan het branche gemiddelde van 

deze 3 kwartalen. In 2019 zijn er aan het eind van het jaar nog 23 gevallen van langdurig verzuim. Hiermee is het aantal 

flink gedaald ten opzichte van 2018 (33 langdurig verzuim). Het verzuim is veelal privé gerelateerd. Ook in 2020 zal er 

intensief aandacht zijn voor langdurig verzuim, waarbij onze arbodienst ons begeleid.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
De organisatie ziet er in 2019 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 en digitale media. Vrijwel alle ingezonden 

persberichten worden overgenomen. Ook zijn Wasko-medewerkers tijdens festivals/evenementen gefilmd en/of 

geïnterviewd voor lokale nieuwsmedia zoals tv en/of radio. Dit genereert veel gratis publiciteit. 

 

2. Social media – Facebook blijft een belangrijke rol spelen, hoewel het bereik minder groot lijkt te worden door het 

nieuwe algoritme van Facebook. We proberen zo veel als mogelijk diverse berichten te posten die het Wasko-verhaal 

vertellen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 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. Ook 

schenken we regelmatig aandacht aan maatschappelijke onderwerpen, vitaliteit en gezondheid. 

 

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 in gebruik. 

 

Om potentiële collega’s het Wasko-verhaal te vertellen is de Facebook-pagina en Instagram account in 2018 opgezet. 

Steeds meer medewerkers delen de vacatures in 2019 via hun eigen Facebook account.  

 

In 2020 wordt het social media beleid aangepast zodat de ‘online conversaties’ geen monoloog meer zijn maar een 

dialoog. 

 

De meeste bezoekers op LinkedIn in 2019 waren potentiële kandidaten.  

 

3. Wasko komt naar je toe - Wasko was het afgelopen jaar wederom zichtbaar aanwezig bij de Fokveedag in Molenlanden 

en het Havenfestival in Alblasserdam. Wat ooit begon als een kleinschalig iets tijdens het Havenfestival is uitgegroeid tot 

een leuk en uitdagend kinderplein in alle gemeenten van ons werkgebied.  

In 2019 heeft Wasko wederom met twee teams meegedaan met de vlottenrace in Alblasserdam om te laten zien dat 

Wasko de leukste, energiekste, gekste kinderopvang in de regio is. Verder helpt Wasko al jaren Sinterklaas een handje in 

zijn pop-up werkplaats in Papendrecht. Dit jaar stond Wasko voor het eerst met een kinderplein op het Baggerfestival in 

Sliedrecht in tegenstelling tot andere jaren waarin Wasko slechts een informatiekraam had. Niet alleen komt Wasko naar 

je toe om kinderen en ouders te laten zien hoe leuk Wasko is … we laten ook potentiële medewerkers zien wat we doen 

en hoe leuk het werken bij Wasko nu eigenlijk is. Daarnaast denken we mee met onze (toekomstige) klanten door de 

Wasko-caravan niet alleen als speeddate-instrument te gebruiken maar ook als baby-verzorgingscaravan. Hier is 

ontzettend positief op gereageerd. Door mee te doen aan dit soort evenementen die lokaal druk bezocht worden en 

enorm gewaardeerd, tonen we ook onze maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeenten.  

 

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

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

bord bij de lokale speeltuinvereniging, sponsoring van een lokaal sportief evenement of een aansprekende advertentie in 

het programmaboekje van de Oranjevereniging. Ook zijn we gestart met het online adverteren op Alblasserdamsnieuws.nl 

door middel van klikbare banieren. Een Natuur BSO-banier, een Sport BSO en een algemene banier. Door er op te klikken 

kom je of op de desbetreffende pagina van de Natuur- of Sport BSO of op de home page.  

 



 

Zichtbaarheid en huisstijl 

Alle nieuwe locaties krijgen sowieso een Wasko-logobord aan de buitenzijde van de locatie. Ook zijn er locaties waarbij 

gekozen wordt voor een gezamenlijk bord waarbij zowel het logo van de school als van Wasko wordt gebruikt. Ook binnen 

wordt steeds gekeken hoe we de zichtbaarheid van Wasko kunnen verbeteren. Veel medewerkers dragen Wasko-kleding 

of een Wasko-badge met hun naam. Het Wasko-Kootje wordt steeds vaker op verschillende manier geïntegreerd in de 

huisstijl. Ook de tarieven-kaarten op de website zijn vernieuwd, kleurrijker en overzichtelijker.  

 

Wasko online en mobiel 

De website richt zich voornamelijk op potentiële klanten. Gedurende het jaar is bekeken hoe we de website kunnen 

optimaliseren zodra de Ouder App live gaat. Naar verwachting is dat medio 2020.  

 

Samenwerking scholen/IKC’s 

De School met de Bijbel Het Kompas in Alblasserdam organiseert samen met Wasko haar open dag. Onze afdeling 

Marketing & Communicatie wordt jaarlijks gevraagd advertenties en advertorials te maken. Op die manier waarborgen we 

onze individuele en gezamenlijke identiteit. Zo laten we zien wie we zijn.  

 

 

  



 

 

7. Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht (RvT) is in 2019 zes 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 onder meer 

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

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

onderwijsorganisaties. Tevens is het Koersplan 2019-2020 uitgebreid aan de orde gekomen. 

 

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 (destijds) directeur-bestuurder Mieke van der Linden als adviseur. Begin 2018 

heeft de selectie plaatsgevonden. Dit heeft in april 2018 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. Medio 2019 is de heer Hans de 

Boer om persoonlijke redenen weer afgetreden. Daarnaast is medio 2019 de heer Sloot afgetreden i.v.m. het aflopen 

van zijn derde termijn als lid. Derhalve bestaat de RvT vanaf medio 2019 uit vier personen. 

 

De RvT had in 2019 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 Locatiemanagers over locatie specifieke onderwerpen. 

Er zijn bij Wasko ruim 25 oudercommissies. 

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

van ouderraadpleging ontwikkeld. Daarnaast is eind 2019 de ‘digitale oudercommissie’ geïntroduceerd bij Wasko. Via deze 

moderne vorm van oudervertegenwoordiging kunnen ouders ‘op afstand’ zonder verplichte fysieke bijeenkomsten toch 

hun waardevolle rol vervullen middels het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het beoordelen van voorstellen 

van Wasko. Een tiental ouders heeft zich hiervoor opgegeven, waardoor meerdere locaties nu op deze wijze 

vertegenwoordigd worden.  

 

In 2019 zijn alle oudercommissies 2 keer uitgenodigd door de directeur-bestuurder voor bijeenkomsten over Wasko brede 

onderwerpen zoals tariefstelling, openingstijden, 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 2019 maakten per bijeenkomst zo’n 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 
Hieronder geeft de ondernemingsraad, bestaand uit zeven leden, een weergave van de onderwerpen waar zij zich in 2019 

mee bezig heeft gehouden. 

 

‘We hebben instemming- en adviesstukken besproken en daar onze mening over gegeven, leidend hierbij was het 

medewerkers- en organisatiebelang. De volgende aanvragen hebben we behandeld: uitbreiding en verhuizing locatie 

Hoog Blokland, verhuizing en omzetting identiteit Groene BSO naar Sport BSO in Groot Ammers, start van BSO in de 

speciaal basisonderwijslocatie De Kameleon in Papendrecht, verhuizing DOV in Kannen en Kruiken naar IKC De Wielen, de 

conceptbegroting, Nanny4all, (her)invoering verlofregeling, verruiming openingstijden, openen standalone DOV ’t 

Kruispunt in Nieuw-Lekkerland. 

 
De OR heeft op 13 en 14 mei een digitale verkiezing gehouden, de opkomst was bijzonder hoog. 65,85% van de 

medewerkers heeft gestemd. Dit beschouwen wij als een groot compliment. We willen alle collega’s bedanken voor het 

stemmen. Wij namen afscheid van twee OR-leden, en bedanken hen voor hun inzet voor de OR. Twee nieuwe OR-leden 

komen ons versterken.  

 

Net zoals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer scholing gevolgd voor ondernemingsraadsleden. Hierbij worden 

we geholpen met voor ons soms lastige vraagstukken, het schrijven van instemmings- en adviesstukken en er wordt 

aandacht besteed aan teambuilding e.d.  

 

We willen zowel medewerkers als de organisatie bedanken voor het gestelde vertrouwen.  

We kijken uit naar een goed 2020 en zetten ons met veel plezier hiervoor in.’ 

 
 

 

  



 

9. Blik op 2020 
 

Koersplan 2019-2020: samen sturen op ‘leuk, gezond en toekomstgericht’ 

De ambitie van Wasko om een leuke, gezonde en toekomstgerichte organisatie te zijn en blijven voor kinderen, ouders, 

samenwerkingspartners én medewerkers is breed omarmd. De prioriteiten en acties voor 2020 m.b.t. deze ambities zijn 

bepaald in het Koersplan. Ieder team binnen Wasko is aan de slag gegaan met de ambities van Wasko en heeft in lijn met 

deze ambities voor zichzelf een team- en/of locatie-specifiek ambitieplan opgesteld voor 2020. Op deze wijze wordt 

binnen Wasko invulling gegeven aan iets waar wij sterk in geloven, namelijk ‘samen sturen’. In 2020 zullen de eerste 

resultaten hiervan zichtbaar, voelbaar en merkbaar moeten gaan worden, zowel bij kinderen, ouders, 

samenwerkingspartners als ook bij medewerkers. 

 

IKC-vorming 

In 2020 zal de in de afgelopen jaren ingezette ontwikkeling van IKC’s worden doorgetrokken. Concrete invulling van de 

eerder gesloten IKC-overeenkomsten met OPOPS en SOBA zal steeds verder plaats vinden, per school in het best passende 

tempo en de best passende vorm. 

 

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.  

 

Maatschappelijke rol 

In 2020 wil Wasko haar maatschappelijke rol en doelstelling nog meer invulling proberen te geven middels initiatieven in 

lijn met de opening in 2019 van de BSO voor Speciaal Basisonderwijs, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld stimuleren 

van vitaliteit, gezondheid en ‘vroeg signalering’ van armoede. 

 

Corona crisis en recessie 

Tijdens het opstellen en controleren van de jaarcijfers 2019 en het schrijven van dit verslag is de Corona crisis in volle 

hevigheid losgebarsten. Een bijna onwerkelijke gebeurtenis die een enorme impact heeft in de hele wereld. Het menselijk 

leed is enorm.  

Over de economische impact is op het moment van schrijven alleen te zeggen dat deze naar verwachting heel groot zal 

zijn. Algemeen wordt aangenomen dat de wereld en Nederland in een recessie zullen belanden. De duur en diepte van de 

recessie zal de tijd moeten uitwijzen. Met de ervaring van de vorige economisch crisis nog vers in het geheugen, weten we 

dat de impact hiervan op de kinderopvangorganisaties significant zal zijn. Recessie leidt tot werkloosheid van ouders, 

werkloosheid van ouders leidt tot opzeggingen van opvang van kinderen bij kinderopvangorganisaties, en deze 

opzeggingen leiden tot omzetdaling met alle gevolgen van dien.  

Wasko is zich vanaf de eerste week van de ‘intelligente lock down’ in Nederland op 16 maart 2020 aan het voorbereiden 

op een eventuele recessie. Scenario’s zijn opgesteld en mogelijke acties om bedrijfseconomische maatregelen te nemen 

zijn in kaart gebracht. Een aantal daarvan is ook reeds in gang gezet, eendachtig het credo ‘regeren is vooruitzien’.  

Op basis van de resultaten in de eerste maanden van 2020 en de vooruitzichten op basis van de huidige economische 

informatie en inzichten verwachten we dat Wasko minimaal een neutraal resultaat moet kunnen behalen over 2020. 


