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Maatschappelijk 
& inclusief
Het ontwikkelrecht van élk kind en 
de keuzevrijheid van elke ouder, zijn 
belangrijker dan ooit. Onze kwalitatief 
hoogstaande kinderopvangbranche 
bleek de afgelopen twee coronajaren 
van vitaal belang te zijn. Ons werk wordt 
hogelijk gewaardeerd. En ik dank daarom 
al onze 9.000 betrokken medewerkers 
en al onze samenwerkingspartners voor 
hun tomeloze inzet bij de dagelijkse en 
professionele opvang van bijna  
70.000 kinderen.

Medewerkers met stip op 1
Net als in 2020 was in 2021 de corona-
pandemie van grote invloed op de samen-
leving en de kinderopvang. We mochten 
werkende ouders weer ondersteunen  
in hun essentiële beroepen en kinderen 
helpen bij een mooie start en de verdere 
stappen in hun ontwikkeling. Vorig jaar 
spraken we op deze plek onze dank uit  
naar de medewerkers voor hun moed en  
inzet in zware tijden en het nemen van 
 verant woordelijkheid. Dit herhalen we graag.  
Het versoepelen en weer aanscherpen van de 
regels door de overheid vroeg veel aanpassings-
vermogen van ons allemaal. En naast alle uitdagingen 
die de coronamaatregelen veroorzaakten, hebben we 
allemaal last gehad van de al bestaande personeels-
krapte, verergerd door ziekte en quarantaine.  
En steeds stonden onze medewerkers er weer:  
voor de kinderen en de ouders, maar ook voor elkaar. 
Maar ook steeds vaker bevonden onze medewerkers 
zich in een spagaat tussen de regels en het welzijn van 
de kinderen. De werk- en regeldruk ging en gaat ten 
koste van het werkplezier. De kinderopvang werd voor 
het eerst in 20 jaar geconfronteerd met stakingen.  

Voorwoord van de directie

We hebben hun hartenkreet gehoord en vertaald in 
concrete verbeteracties. Onze medewerkers zijn ons 
belangrijkste kapitaal. We kunnen en mogen hen niet 
verder onder druk zetten. Daarom staan ze bij Partou 
met stip op 1.
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Partou pleit ervoor om met  
de sector een onafhankelijk  

en meetbaar kwaliteitskader  
te realiseren.

Betaalbare kinderopvang 
in regeerakkoord
Begin 2021 viel het kabinet als gevolg van de kinder-
opvangtoeslagaffaire en een klein jaar later 
 presenteerden de nieuwe bewindspersonen een 
 coalitieakkoord. Hierin staat opgenomen dat kinder-
opvang voor bijna iedereen voor het overgrote deel 
vergoed moet worden, via een simpeler systeem dan 
dat we nu kennen. Dat is goed nieuws voor ouders.  
Als grootste kinderopvangorganisatie van Nederland 
vinden wij het hierbij onze plicht om de kwaliteit en 
professionaliteit van de Nederlandse kinderopvang  
in dit verandertraject te blijven bewaken.  
Daarnaast blijven we het kabinet wijzen op het feit  
dat ook met de nieuwe investeringen helaas nog 
steeds niet alle kinderen toegang hebben tot  
de kinderopvang. Dit is een gemiste kans om 
 kansengelijkheid al vanaf jonge leeftijd te vergroten.

Overal en voor iedereen
Partou staat midden in de samenleving. Onze kwali-
tatief hoogwaardige kinderopvang is overal en voor 
iedereen. Ook juist daar waar kinderen en de samen-
leving er het meeste baat bij hebben, zoals in achter-
standswijken of kleine kernen. En voor kinderen met 
een VE-indicatie, zorgkinderen en kinderen van 
 vluchtelingen die bij ons komen. Zo dragen we bij  
aan kansengelijkheid. 

De kinderopvang is een soort mini-maatschappij,  
waar kinderen kunnen oefenen met alles wat ze nodig 
hebben om mee te doen in een democratische samen-
leving. We helpen kinderen om met plezier en met 
respect om te gaan met ieders gewoontes, karakter-
eigenschappen, wensen, voorkeuren en omstandig-
heden. Om mét elkaar te praten in plaats van over 
elkaar. Zo helpen we de kinderen onze diverse wereld 
te ontdekken.

De kinderopvangsector zelf is ook een hybride en 
diverse sector. Alle partijen samen, commercieel  
of stichting, dagopvang of gastouder, maken dat  
de kinderopvang in Nederland op het gebied van 
kwaliteit en toegankelijkheid tot de beste van Europa 
behoort. Met de ambities van het kabinet om kinder-
opvang bijna gratis te maken, zal de vraag naar opvang 
verder toenemen. Alle spelers zijn nodig om de sector 
te laten functioneren en om elkaar te inspireren de lat 
steeds hoger te leggen als het om kwaliteit gaat. 
Zodat kinderen de best denkbare start krijgen. 

Roep om onafhankelijk 
meetbaar kwaliteitskader
Over de kwaliteit van de kinderopvang mag geen 
misverstand bestaan. Hoogwaardige en breed  
toegankelijke kinderopvang is té belangrijk voor de 
komende generaties. Daarom pleit Partou voor een 
nog méér gedegen en nog méér onafhankelijk en 
meetbaar kwaliteitskader en zal zich inspannen 
 partijen bij elkaar te brengen om dit in gezamenlijkheid 
te realiseren. Zodat kansengelijkheid al begint op heel 
jonge leeftijd in de kinderopvang. En alle ouders met 
vertrouwen hun kinderen bij de kinderopvang kunnen 
achterlaten waardoor zij zelf kunnen werken of een 
opleiding kunnen volgen. Vele sectoren kampen met 
personeelstekorten en toegankelijke, hoogwaardige  
en betaalbare kinderopvang is, denken wij, onderdeel 
van de oplossing. 

Jeanine Lemmens,
Algemeen directeur
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2021 in beeld

02 03 04 05 0601

Lockdown/sluiting
16 december 2020  
t/m 7 februari 2021 voor de kdv

16 december 2020  
t/m 18 april 2021 voor de bso

20 t/m 30 januari
Nationale voorleesdagen  
Alternatief programma voor thuis

15 t/m 19 maart
Recycling week

29 maart t/m 2 april
Media Ukkie-dagen

Overname 
Pido Kinderopvang
Haren

Lockdownactiviteiten
Voor de bso-kinderen 
hebben we een leuke bingo 
en winterquiz voor thuis.

Voorjaarsvakantie 
Knallende kleurenkermis 
Doeboek voor thuis

Omdat we helaas de bso-kinderen  
nog niet mogen opvangen tijdens de 
voorjaarsvakantie (met uitzondering  
van de noodopvang), hebben we van 
het thema ‘knallende kleurenkermis’  
een activiteitenprogramma voor  
thuis gemaakt.

Meivakantie
Speurneuzen en detectives
Er komt een melding binnen 
bij de politie. Het alarm in het 
museum gaat af! Wanneer de 
politie bij het museum aankomt, 
lijkt er geen spoor meer te 
bekennen van de dieven.  
Tot een oplettende detective 
toch iets ziet bewegen.  
Hij roept alle kinddetectives 
op om mee te helpen.

5 t/m 9 april
Vriendjesweek

Overname 
De Zonnestraaltjes
Bleiswijk

17 t/m 28 mei
Smaaksafari Biet
Op Smaaksafari naar de biet.  
Het Smaaksafari-programma zit vol 
met activiteiten om alle zintuigen te 
prikkelen: van ontdekken, proeven, 
koken en verhalen verzinnen tot samen 
spelen. Spelenderwijs maken de kinderen 
kennis met deze gezonde groente.

26 mei
Dag van de stagiaires

10 t/m 14 mei
Kinderkrachtweek
Een gezellige week waarin kinderen 
het voor het zeggen hebben.
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07 08 09 10 11 12

Zomervakantie
Game mania
Deze zomer komen games tot 
leven. Niet achter de computer, 
maar in de realiteit.

28 juni t/m 2 juli
Modderweek

Natuurbus
Onze Natuurbus brengt  
bso’s een dag naar de natuur.  
In de zomer- en herfst-
vakantie kunnen de 
kinderen klauteren over 
boomstammen, speuren naar 
kriebelbeestjes, stoere hutten 
bouwen en andere mooie 
natuurervaringen opdoen.

Herfstvakantie
Rocking Robots
De kinderen maken een 
tijdreis en gaan op bezoek bij 
Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, 
Thomas Edison en Steve Jobs!

Natuurbus
De natuurbus rijdt weer.

3 oktober
Grootouderdag

4 t/m 8 oktober
Week tegen eenzaamheid

25 t/m 29 oktober
Smaaksafari Broccoli

16 september
Dag van de PM’er

20 t/m 24 september
Sport- en beweegweek 
en Bso-battle

27 september t/m 1 oktober
Week Tegen Pesten

30 september
Opening trainingslocatie 
Partou Academie 

11 november
Grote Award show van het UNICEF 
Kinderrechten filmfestival
Wekenlang waren verschillende 
bso's druk met het maken 
kinderrechtenfilms. Wekelijks is 
een nieuwe video in première 
gegaan. Ook is er een kerstfilm 
gemaakt! K3-zangeres Klaasje 
reikte de Oscars uit voor 
beste acteerprestaties.

Lockdown/sluiting  
bso
20 december 2021  
t/m 9 januari 2022

November, december
Workshop Mediapaspoort
In de periode tussen de herfst-
vakantie en de kerstvakantie 
werken de kinderen wekelijks 
aan verschillende opdrachten 
en voeren activiteiten uit 
rondom mediawijsheid.

Overname 
Kinderdag verblijf Otje
Weesp

Overname 
Zoete Lieve Gerritje
Rosmalen en 
Den Dungen
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Het huidige Partou is ontstaan in januari 2020, vanuit  
de fusie tussen KidsFoundation en Partou. Vanaf dit 
moment gingen twee grote merken uit de Nederlandse 
kinderopvang, Smallsteps en Partou, verder als één 
organisatie onder de naam Partou. De rebranding van 
de Smallsteps-locaties zal medio 2022 zijn afgerond. 
Naast Partou heeft KidsFoundation nog twee merken: 
Koningskinderen met zeven locaties in 't Gooi en  
Just Childcare, een aanbieder met 65 locaties voor 
hoogwaardige dagopvang in het Verenigd Koninkrijk. 
Samen zijn we een sterke organisatie.

Overal
Partou staat midden in de samenleving. Onze kwalita-
tief hoogwaardige kinderopvang is overal en voor 
iedereen. Onze locaties zijn verspreid over Nederland, 
bevinden zich in zowel grote steden als kleine kernen 

Partou staat voor professionele, veilige én inclusieve kinderopvang, 
die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Partou is de grootste 
kinderopvangorganisatie van Nederland. Op ruim 700 locaties bieden 
wij dagopvang voor 0-4-jarigen en/of buitenschoolse opvang voor 
4-13-jarigen. In 2021 gingen bijna 67.000 kinderen naar een van onze 
kinderdagverblijven of locaties voor buitenschoolse opvang.

voor de voorbereiding op de overstap naar school. 
Daarnaast bieden we verschillende bso-concepten.  
In scholen, bij scholen en ook juist apart van de school. 
Veel bso's hebben een specifiek accent, zoals sport  
of cultuur. Alle bso's bieden in de vakanties (thema-)
programma's voor de kinderen. We zijn er trots op dat 
kinderen in de vakantie graag bij ons komen vanwege 
ons aanbod. We zijn een allround aanbieder en zijn er 
voor alle kinderen.

Partou staat midden  
in de samenleving.

en in wijken met relatief lage of juist hoge inkomens. 
We hebben kleine en grote locaties, locaties waar 
alleen dagopvang of buitenschoolse opvang wordt 
geboden en locaties waar dit wordt gecombineerd. 
We wonen en werken samen met het onderwijs in 
integrale kindcentra, maar je vindt ons ook zelfstandig 
in de wijk. Ouders kunnen zo kiezen voor een opvang 
die bij hen past.

Voor iedereen
Wij vinden het belangrijk dat we kunnen bijdragen aan 
de ontwikkeling van alle kinderen. Daarom bieden we 
op veel van onze kinderdagverblijven voorschoolse 
educatie (VE) aan, een programma voor kinderen met 
een (risico op) taalachterstand. Ook hebben we kinder-
dagverblijven waar we alleen peuteropvang bieden 
voor kinderen van 2-4 jaar. Hier is vaak extra aandacht 

Overal en voor iedereen
Profiel
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Utrecht e.o.85

89 Den Haag-Leiden

91
Rotterdam e.o.

78 Zuid

92 Amsterdam

87 Noord

117 Oost

Locaties

714 locaties  
(kdv/bso)

8

* exclusief stagiaires en vacatures

** inclusief peuteropvang

Kinderen

66.508

Locaties

714 

Kinderdagverblijven** (kdv)

209

Buitenschoolse opvang (bso)

227

Combinaties kdv** en bso

278

Kinderdagverblijven met 
voorschoolse educatie (VE)

37%

Aanwezigheid in wijken 
met lage inkomens

30%

Klanttevredenheid
bso kdv  

7,6 8,0 

Medewerkers*

8.795

Regio's

Marktaandeel 
kindplaatsen

8%

Kindplaatsen

48.162
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Bijdrage SDG’s p. 37
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Generaties verder brengen

Ontwikkeling staat bij ons centraal.

Partou levert met professionele 
kinderopvang een belangrijke bijdrage 
aan een betere samenleving met sociale 
en zelfbewuste kinderen en ouders die 
participeren in de maatschappij. 

Kinderen zijn de toekomst. Niet zo gek dus dat we bij 
Partou overtuigd zijn van het belang van een zo goed 
mogelijke ontwikkeling van het kind. Professionele en 
toegankelijke kinderopvang draagt in belangrijke mate 
bij aan het creëren van een sociale, inclusieve en 
zelfbewuste nieuwe generatie en is essentieel voor 
welzijn en welvaart1. 

Eerste levensfase van elk kind
Goede vroege vorming biedt meer perspectief op 
betere opleidingsmogelijkheden, gelijkere arbeids-
kansen en een actief sociaal burgerschap2,3,4. In de 
eerste levensfase van elk kind (0-13 jaar) vormen zich 
de bouwstenen voor het verdere leven. De eerste  
jaren zijn cruciaal voor de motorische, cognitieve  
en sociaal-emotionele ontwikkeling en voor het over-
brengen van democratische waarden en het bevorde-
ren van sociale inclusiviteit en creatieve expressiviteit. 
Eigenschappen die tegenwoordig zo nodig zijn in onze 
samenleving. Bij Partou stimuleren we kinderen zich  
te ontwikkelen tot een compleet mens en waardevol 
lid van de samenleving. We leren ze over respect,  

Als grote organisatie spelen wij zo een belangrijke rol 
in het leven van veel gezinnen en voor verschillende 
generaties. We staan immers midden in de samen-
leving. Onze kwalitatief hoogwaardige kinderopvang is 
‘overal’ en ‘voor iedereen’. Zo brengen we generaties 
verder en dragen we met trots bij aan een betere 
samenleving voor jong en oud.

Missie en visie

inlevingsvermogen en diversiteit. Ook duurzaamheid 
en aandacht voor onze ecologische footprint zijn niet 
meer weg te denken thema’s.

Samenleving
Maar het gaat om meer. Als de kinderen in goede 
handen zijn, hebben ouders de ruimte bij te dragen 
aan de samenleving. Door te werken, te studeren, 
vrijwilliger te zijn of door bijvoorbeeld mantelzorg te 
leveren. Het Nederlandse kinderopvangstelsel richt 
zich nu nog voornamelijk op werkende en studerende 
ouders. Ons streven voor de sector is om de kinder-
opvang breder toegankelijk te maken, zodat wij 
 kunnen bijdragen aan de toekomst van alle kinderen  
en hun ouders. Hoe? Dat lees je terug in het hoofdstuk  
Wat we willen voor de sector.

Grote rol
Ontwikkeling staat bij ons centraal, van het kind en  
van ouders, maar zeker ook van onze medewerkers. 
We geloven in een leven lang leren. Duurzame inzet-
baarheid is belangrijk voor Partou. 
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Professioneler  
door ouders de hoogst mogelijke  kwaliteit in 

 deskundigheid, veiligheid en betrokkenheid te 
bieden voor hun kinderen. Door te investeren in 
interne en externe kennisontwikkeling, zodat we 

nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van  
kinderen. En door het vergroten van het werk-

geluk van onze medewerkers, door de op 
ontwikkeling gerichte cultuur die betrokken-

heid,  zorgzaamheid, deskundigheid en 
eigenheid stimuleert.

Toegankelijker
door gebruikers een aanbod  

te  bieden dat is afgestemd op hun behoefte.  
Dit doen we door te  differentiëren naar locatie, 

doelgroep en aanbod, en de ouder ervaring  
te optimaliseren. En door samen met onze 
branche genoten te  streven naar betaalbare 

kinderopvang voor alle kinderen.

Waardevoller
door nog meer waarde te creëren voor kinderen, 

ouders en onze medewerkers. En ook voor  
de samenleving. Dit doen we in lijn met ons 

waardecreatie model op pagina 8 en door onder 
andere bij te dragen aan de realisatie van  

de Sustainable Development Goals  
van de VN.

Best gewaardeerde kinderopvang
Partou wil de best gewaardeerde 
kinderopvang zijn. Best gewaardeerd 
door kinderen, ouders, medewerkers  
en samenwerkingspartners. Hier zetten 
we ons elke dag voor in. 

voor hun kinderen. Door te investeren in interne en 
externe kennisontwikkeling, zodat we nog meer bij-
dragen aan de ontwikkeling van kinderen en de ouder- 
en kindbeleving. En door het vergroten van het werk-
geluk van onze medewerkers, door te werken aan een 
op ontwikkeling gerichte cultuur die betrokkenheid, 
zorgzaamheid, deskundigheid en eigenheid stimuleert. 

We streven naar brede toegankelijkheid door te 
 differentiëren naar locatie, doelgroep en aanbod.  
En door samen met onze branchegenoten te streven 
naar betaalbare kinderopvang voor alle kinderen.  

Ambitie

We spannen ons elke dag weer in om onze kinder-
opvang waardevoller te maken. We blijven professio-
naliseren om ouders de hoogst mogelijke kwaliteit in 
deskundigheid, veiligheid en betrokkenheid te bieden 

We dragen bij aan klimaatbewustzijn en aan de reali-
satie van de SDG’s, de Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties.

Waarde creëren we voor én met onze collega's,  
de kinderen, hun ouders, scholen, overheden en 
onze partners. En daarmee ook voor de samenleving.  
Door elkaar te stimuleren, van elkaar te leren en  
met elkaar te delen. Alleen zo worden en blijven  
we de best gewaardeerde kinderopvang. 
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Partou brengt generaties verder. Als aanbieder van kinderopvang vervullen 
we een belangrijke maatschappelijke opdracht. We staan aan de wieg van 
de ontwikkeling van tienduizenden kinderen en dragen bij aan een sociale, 
zelfbewuste en inclusieve nieuwe generatie.

Wij staan letterlijk midden in de samenleving. Als grote 
kinderopvangorganisatie zijn we een vertrouwd 
gezicht in vele buurten en wijken, voor vele ouders en 
kinderen. Met onze kindercentra bieden we een plek 
dichtbij waar we samen zorgen, samen spelen en 

Een belangrijke 
 maatschappelijke  
opdracht 

Opvangen en bijdragen in  
de ontwikkeling van kinderen
Het opvangen en bijdragen in de ontwik-

keling van kinderen is onze belangrijkste activiteit.  
Op onze kindercentra stimuleren onze pedagogisch 
professionals tienduizenden kinderen om zich vanaf  
het eerste levensjaar motorisch, sociaal-emotioneel  
en cognitief te ontplooien. Elk kind naar eigen kunnen. 
Niet iedere organisatie kan claimen het fundament  
te leggen voor de ontwikkeling van zoveel mensen.

We bieden groepsopvang voor kinderen van 0-13 jaar. 
Groepsopvang en sociaal leren - leren van en met 
elkaar - dragen bij aan de ontwikkeling van het kind. 
Vroegtijdig onderling contact tussen kinderen helpt te 
ontdekken wat andere leefwijzen en omgangsvormen 
kunnen zijn.

Onze opvang bestaat uit zowel dagopvang van 
0-4 jaar als buitenschoolse opvang van 4-13 jaar.  
Binnen de dagopvang hebben we locaties die alleen 
peuteropvang bieden voor kinderen vanaf 2/2,5 jaar. 

Ons domein

Opvangen en bijdragen 
in de ontwikkeling  

van kinderen

Hoogwaardige  
voorschoolse  

educatie

Ontzorgen  
van ouders

Onze kernactiviteiten

samen groeien. Bijna negenduizend betrokken peda-
gogisch professionals bezorgen kinderen een ontwik-
kelrijke dag op onze meer dan zevenhonderd locaties 
door het hele land. Zij spelen een belangrijke rol in het 
leven van veel gezinnen. 
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Onze buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse, 
naschoolse en vakantieopvang. Naast de buiten-
schoolse opvang verzorgen we op verzoek van scholen 
ook het overblijven (tussenschoolse opvang).

We werken nauw samen met veel scholen om een 
doorgaande ontwikkellijn van opvang en onderwijs te 
ondersteunen. We bereiden peuters voor op de over-
stap naar de basisschool. En vaak zijn onze bso’s in of 
nabij een school gehuisvest. De meest vergaande vorm 
van samenwerking met onderwijs vindt plaats in onze 
integrale kindcentra (IKC's), waar kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang en onderwijs onder één dak 
zijn gehuisvest en een integraal programma aanbieden. 

Hoogwaardige 
voorschoolse educatie
Alle kinderen hebben recht op een goede 

start op de basisschool. Wij vinden het belangrijk  
om jonge kinderen met een risico op taal- en leer-
achterstand te begeleiden en te ondersteunen.  
Voor hen bieden we in opdracht van gemeenten 
 hoogwaardige voorschoolse educatie (VE) op onze 
dagopvang. Dit doen we op onze reguliere kinderdag-
verblijven en op locaties voor peuteropvang. 

Op de voorschoolgroepen werken we met speciale 
programma’s waar de betrokken pedagogisch mede-
werkers extra voor zijn opgeleid. Wij ondersteunen de 
kinderen in hun emotionele ontwikkeling en verkleinen 
de risico’s op een taal- en leerachterstand. Voor de 
stimulering van de taalontwikkeling en de woorden-
schat wordt er bijvoorbeeld samen gezongen, gepraat 
en gelezen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
ligt de focus op samen spelen, elkaar helpen en dingen 
oplossen, om zo het zelfvertrouwen te stimuleren.

Onze pedagogisch medewerkers op de voorschool 
worden intern op hun kennis en kunde gecoacht door 
onze VE-coaches en zorgcoördinatoren. Hierdoor 
kunnen onze medewerkers ook de juiste ondersteuning 
bieden aan de meest kwetsbare kinderen. Zowel 
kinderen met als zonder VE-indicatie zijn welkom op 
onze voorschool. Kinderen profiteren het meest van 
het voorschoolse aanbod als zij deel uitmaken van een 
gemengde groep.

Op alle locaties en voor alle opvangvormen bieden we 
activiteiten passend bij de leeftijdsgroep. De bso’s 
bieden bovendien, zelfstandig of in samenwerking met 
een nabijgelegen collega-bso, speciale vakantie-
programma's en -activiteiten aan tijdens schoolvakan-
ties. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de 
zelfstandigheid van kinderen en laten ze zoveel moge-
lijk participeren en zelf beslissen wat ze gaan doen. 
Daarnaast leren ze de kinderen sociaal te zijn en begrip 
te hebben voor de ander. 

Ook stimuleren we een gezonde, actieve leefstijl. 
Gezonde voeding, veel beweging en lekker naar 
 buiten, ook wanneer het regent of koud is, is goed 
voor iedereen. 
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Met het voorschoolse aanbod creëren we een ononder-
broken ontwikkelingsgang van kinderen naar het 
onderwijs en zorgen we, in samenwerking met de 
school en de ouders, voor een soepele overstap van 
het kind naar de basisschool. 

Ontzorgen van ouders
Onze derde belangrijke kernactiviteit is het 
ontzorgen van ouders. We ontzorgen 

ouders door hun kinderen een vertrouwde, veilige plek 
te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen, zodat 
ouders met een gerust hart kunnen werken of stude-
ren. Een plek die voldoet aan wet- en regelgeving en 
waar we kinderen iets extra’s bieden: vriendjes, unieke 
belevenissen en nieuwe uitdagingen. We ontzorgen 
ouders ook met keuzepakketten met opvanguren voor 
dagopvang en buitenschoolse opvang, zodat zij een 
aanbod kunnen kiezen dat bij hen past. We bieden 
diensten die per locatie kunnen verschillen, zoals 
warme maaltijden, zwemlessen, bijles, sport- en muziek-
lessen, kapper en vervoer van en naar scholen. Het 
locatiespecifieke aanbod is gebaseerd op de lokale 
behoeften van ouders.

Wanneer ouders daar behoefte aan hebben, dan zijn 
onze pedagogisch professionals er om te sparren over 
de ontwikkeling van hun kind en delen we tips over 
kindontwikkeling. Zo zijn we voor veel gezinnen een 
partner in de opvoeding. Dat is onze basis en ons 
bestaansrecht.

Onze kernwaarden geven ons houvast bij alles wat we doen. Met onze 
kernwaarden slaan we een brug van onze ambitie naar ons gedrag.

Waar staan wij voor?

Kernwaarden
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Betrokken
Draag positief bij in  

je werk, aan je team en  
voor de samenleving

Zorg zaam
Zorg voor jezelf, 
voor elkaar en 
de omgeving

Ontwikkel gericht
Ga voor groei en  

heb aandacht voor  
elke stap

Deskundig
Koester je passie voor 
je vak en deel het  
met anderen

Eigenwijs
Vertrouw je  

eigen  inzichten  
en creativiteit en  

waardeer die ook van 
een ander



Onze  strategische pijlers
Generaties verder brengen kan alleen als je de allerbeste kinderopvang biedt 
aan zo veel mogelijk kinderen. De best gewaardeerde kinderopvang zijn, 
vraagt om focus. Onze strategische pijlers helpen ons bij de realisatie van 
onze missie en ambitie. We richten ons op het vergroten van werkgeluk, een 
uitmuntende uitvoering, gezonde groei, een voortrekker zijn in kennis en kunde 
en maatschappelijke en inclusieve dienstverlening.

Vergroten van werkgeluk
In de kinderopvang zijn medewerkers cruciaal 

voor de kwaliteit van dienstverlening en kinderopvang. 
Zonder hen kunnen we onze missie nooit waarmaken. 
Elke individuele medewerker draagt bij aan het ge -
zamenlijke succes om generaties verder te brengen.  
En om de best gewaardeerde kinderopvang te kunnen 
bieden, is het belangrijk om de aller zorgzaamste peda-
gogisch professionals langdurig aan ons te binden. 
Om aan de strenge voorwaarden rond competenties 
en gedrag te voldoen, is niet alleen deskundigheid 
nodig, maar ook betrokkenheid, gedrevenheid en een 
liefdevolle benadering en passie voor het jonge kind. 
Wij geloven dat dit alleen kan als je het naar je zin hebt 
op je werk, als je werkgeluk ervaart. In 2021 zetten wij 
het vergroten van werkgeluk voor onze medewerkers 
daarom met stip op één. Want als gevolg van de grote 
krapte op de arbeidsmarkt en de pandemie is de 
werkdrukbeleving van onze medewerkers verhoogd.

Door het werkgeluk te vergroten wil Partou zich als 
werkgever onderscheiden. We geven ruimte aan 
talent, expertise en intuïtie. Elke medewerker brengt 
met zijn unieke ‘ik’ wat extra's en dat waarderen we. 
Iedere medewerker krijgt de kans zich te ontwikkelen 
met kennis en ervaring. Met kennis door een uitgebreid 
intern opleidingsprogramma en met ervaring door 
onder meer intensieve coaching op de werkvloer. 

Daarnaast krijgen we, door steeds vaker in gesprek te 
gaan met onze medewerkers en via ons medewerkers-
betrokkenheidsonderzoek, inzicht in de ervaringen van 
onze medewerkers en in hoe we als werkgever kunnen 
bijdragen aan hun werkgeluk en vitaliteit. 

Strategie

Vergroten  
van  

werkgeluk

Voortrekker  
in kennis  
en kunde

Maatschappelijk 
en inclusief

Uitmuntende 
uitvoering

Gezonde  
groei

14 Inhoud Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021 



We zijn een lerende organisatie 
en verbeteren onszelf continu.

Uitmuntende uitvoering
We streven ernaar ons werk zonder meer 

goed te doen en altijd een stapje extra te zetten.  
We zijn een lerende organisatie en verbeteren onszelf 
continu. GGD-scores, klant- en medewerkerstevreden-
heidscijfers geven ons inzicht in kansen om de kwaliteit 
van onze dienstverlening te verbeteren. Dit geldt  
ook voor inzichten uit verschillende onderzoeken van 
onze afdeling Monitoring, Wetenschap en Kwaliteit. 
Ook onze dashboards met KPI's over onder andere 
medewerkersbetrokkenheid, kwaliteit en veiligheid, 
laten zien waar verbetermogelijkheden zijn.  
Op locatieniveau, lokaal, regionaal en organisatie-
breed. 

De continue professionalisering van onze organisatie is 
een voorwaarde om de kwaliteit van de kinderopvang 
structureel te verbeteren. Hiervoor investeren we 
voortdurend in de locaties, opleidingen van onze 
medewerkers en ondersteunende systemen.  
We streven naar vergaande ondersteuning van  
de locaties door ons servicekantoor en het verder 
verbeteren van de werkprocessen in onze backoffice. 
Dit om de medewerkers van de locaties nog beter  
van dienst te zijn. Zij moeten immers kunnen  
ver trouwen op diepgaande expertise van onze  
staf afdelingen. Zo kunnen ze zich volledig richten  
op het bieden van hoogwaardige opvang, zorg  
en  kindontwikkeling.

Gezonde groei
Met groei creëren we waarde. We bereiken 

op die manier nog meer kinderen met kwalitatief 
hoogwaardige kinderopvang. Gezonde groei draagt 
ook bij aan het verder vergroten van de weerbaarheid 
van ons bedrijf en het aantrekken van talent. Dankzij 
onze schaalgrootte kunnen we onze locaties ontzorgen 
met onze backoffice en diepgaande expertise ontwik-
kelen op onze stafafdelingen. Hierdoor zijn we een 
aantrekkelijke werkgever voor talent, kunnen we een 
kwalitatief hoogstaand en uitgebreid activiteitenaan-
bod bieden voor kinderen van elke leeftijdsgroep en 
een gevarieerd opleidingsaanbod voor medewerkers.

Partou is continu op zoek naar kansen om de kwaliteit 
te verbeteren. Die kwaliteit vinden we ook bij andere 
aanbieders. Door het overnemen en integreren daar-
van halen we deze kwaliteit in huis. 

Om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren en ons 
bereik te vergroten, streven we de komende jaren 
verdere organische groei na. Dat doen we vooral door 
meer ouders voor langere tijd aan onze organisatie te 
binden. Om dit te bereiken, investeren we in onze 
dienstverlening. We ontwikkelen nieuwe concepten 
die bijdragen aan kindontwikkeling en die ons tegelij-
kertijd een onderscheidende marktpositie opleveren. 
Daarnaast optimaliseren we continu onze ‘footprint’ 
van locaties. Dat doen we aan de hand van ontwikke-
lingen in de samenleving (vraag en aanbod, demo-
grafische ontwikkelingen, inclusief behoud van 
 voorzieningen in kleine kernen, meer IKC’s).  
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Het bieden van  
hoog waardige kinderopvang

is een belangrijke  
maatschappelijke opdracht. 

Voor groei is een goede relatie met gemeenten, 
 scholen en schoolbesturen belangrijk. We investeren 
daarom ook in ons netwerk. Ook sluiten we acquisities 
niet uit. Door de combinatie van autonome groei en 
overnames werken we aan kinderopvang ‘overal en 
voor iedereen’ en creëren we waarde voor de samen-
leving. In Nederland, maar ook daarbuiten.

Maatschappelijk en inclusief
Wij zien het bieden van hoogwaardige kin-

deropvang als een maatschappelijke opdracht. We 
staan aan de wieg van een tolerante, inclusieve nieuwe 
generatie. Daarom is het fijn dat je ons overal vindt. 
Ook juist daar waar kinderen en de samenleving er het 
meeste baat bij hebben, zoals in achterstandswijken  
of kleine kernen. We bieden het specifieke VE- 
programma aan voor kinderen met een taalachter-
stand. En we werken met zorgcoördinatoren die in ge-
zet worden bij specifieke sociale en/of medische 
indicatoren die gesignaleerd worden bij kinderen.  
Te denken valt aan verwaarlozing, mishandeling of 
bijvoorbeeld ontwikkelachterstanden.

Partou streeft naar het creëren van het meest pas-
sende aanbod dat aansluit bij de behoeften en wensen 
van de ouders. Zowel vanuit het belang van de ouders 
(vrijheid van keuze) als de samenleving (diversiteit en 
inclusiviteit). We willen passende opvang bieden voor 
verschillende leeftijdsgroepen. Dit stelt eisen aan onze 
inrichting, de benadering van kinderen door pedago-
gisch medewerkers en aan ons activiteitenaanbod. 
Ook willen we beter inspelen op de behoefte aan 

flexibiliteit en additionele diensten. Om het keuze-
proces van ouders beter te ondersteunen, investeren 
we in heldere informatievoorziening en duidelijke 
concepten. We stimuleren daarin de aandacht voor 
pedagogische kwaliteit. Uitgangspunt in ons peda-
gogisch beleid is het geloof in de eigen kracht van 
ieder kind. Spelen en leren gaan hand in hand. Ieder 
kind naar eigen kunnen.

De gastvrijheid van onze medewerkers en de uitstra-
ling en herkenbaarheid van onze locaties in de wijk 
spelen een belangrijke rol. We hechten veel waarde 
aan het creëren van het tweede thuisgevoel.

Voortrekker in kennis en kunde
Als je een lerende organisatie voor het kind 

wilt zijn, zul je dit ook moeten creëren voor de mede-
werkers. Kennisontwikkeling van het vak gebied als 
geheel en de overdracht van deze kennis op mede-
werkers is cruciaal. Het vak kinderopvang en de  
mede werkers in de kinderopvang ontwikkelen zich 
continu.

Partou wil een bijdrage leveren aan de verdere ontwik-
keling van het vak. Hiervoor hebben we zowel een 
grote afdeling die zich bezighoudt met pedagogiek, 
kwaliteit en innovatie als een afdeling die zich specifiek 
bezighoudt met onafhankelijke monitoring en weten-
schap. Partou faciliteert in vergelijking met andere 
aanbieders van kinderopvang veruit het meeste 
wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met alle 
leidende universiteiten die onderzoek doen op het 
gebied van kinderopvang of kindontwikkeling. 

We werken intensief samen met kennisinstituten bij  
het opzetten van relevante onderzoeksprojecten.  
De opgedane kennis delen we met onze medewerkers 
en gebruiken we om ons aanbod te verbeteren. Ook 
investeren we in de verdere ontwikkeling van onze 
medewerkers via onze eigen academie. Zo kunnen we 
nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.
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Just Childcare
Sinds juni 2021 is Just Childcare, één van de grootste en best 
gewaardeerde aanbieders van dagopvang in Engeland, aangesloten 
bij Partou. Just Childcare is sinds 2015 gegroeid van 7 naar 65 locaties 
verspreid over het noordwesten, Manchester en Yorkshire, en zuidwesten 
van Engeland. De groep biedt inmiddels bijna 5.000 plaatsen voor jonge 
kinderen en heeft eind 2021 1.300 medewerkers in dienst (942 fte).

Samen werken zij aan hetzelfde doel:  
to nurture, inspire and have fun every day!

Just Childcare is in 2021 voor het zesde jaar op rij 
 uitgeroepen tot één van de best aanbevolen kinder-
dagverblijven in het Verenigd Koninkrijk en heeft  
het label ‘Top Recommended Large Nursery Group’. 
Deze onderscheiding is gebaseerd op onafhankelijke 
ouderbeoordelingen die zijn ingediend bij  
daynurseries.co.uk, de toonaangevende site voor 
kinderdag verblijven in het Verenigd Koninkrijk.  
Op basis van meer dan 2.400 reviews scoort  
Just Childcare een 9,6.

Top 20 
Nursery group*

Award 2021

Facts Just Childcare

1.300 
Medewerkers

4.963 
Kindplaatsen

0,5% 
Marktaandeel

65 
Locaties

6.221 
Kinderen

In de loop der jaren heeft Just Childcare aanzienlijk geïn-
vesteerd in kwaliteit, in de ontwikkeling van de kinderen, 
dienstverlening aan ouders en de voortdurende profes-
sionele ontwikkeling van het personeel, en ook in het 
vergroten van het aantal plaatsen voor kinderen.

Just Childcare is opgericht om gezinnen in Engeland 
toegang te geven tot excellente en betrouwbare 
kinderdagverblijven. Ondanks de doorgemaakte groei 
is Just Childcare nog altijd  familiegericht. Elk kinder-
dagverblijf is uniek.  

Meer informatie  
https://www.justchildcare.co.uk/
of scan de QR-code

* daynurseries.co.uk
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Midden in de samenleving
Partou staat midden in de samenleving. Onze dienstverlening is essentieel voor de 
wereld waarin we werken en leven. Kinderopvang wordt niet meer gezien als puur 
een instrument voor arbeidsparticipatie, maar draagt bij aan kindontwikkeling en 
kansengelijkheid.

Door de coronacrisis is het belang van de kinder-
opvang voor het draaiend houden van gezinnen en de 
economie duidelijk zichtbaar geworden. Nadat in het 
begin van het jaar het kabinet viel als gevolg van de 
kinderopvangtoeslagaffaire, was de brede toeganke-
lijkheid van kinderopvang een belangrijk thema bij de 
verkiezingen. Er werd voor het eerst sinds jaren 
gestaakt vanwege werkdruk en personeelstekorten, 
terwijl het nieuwe regeerakkoord zal leiden tot een 
toename van de vraag. Ook zijn er meer baby's gebo-
ren dan verwacht. Dit benadrukt eens te meer hoe 
zeer de kinderopvangsector afhankelijk is van externe 
invloeden. 

Demografische ontwikkelingen
De vraag naar kinderopvang wordt onder meer 
bepaald door het aantal kinderen dat geboren wordt. 
In 2021 werden er meer kinderen geboren dan in 
 voorgaande jaren. Sinds 2013 worden er jaarlijks rond 
de 170 duizend kinderen geboren, in 2021 zijn dit er 
naar verwachting bijna 180 duizend5. Dit is een stijging 
van bijna 6 procent. Dit zal de komende jaren leiden 
tot een toename van de vraag naar kinderopvang.  
De verwachting is dat het aantal geboorten ook de 
komende jaren nog toeneemt en daarna stabiliseert. 
Het aandeel mensen in de werkende leeftijden in  
de bevolking daalt van 59 procent eind 2021 naar  
53 procent in 20706. Dit zal leiden tot blijvende krapte 
op de arbeidsmarkt. 

Economische ontwikkelingen
De Nederlandse economie is in 2021 gegroeid.  
Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) komt de 
 economische groei in 2021 naar verwachting uit op  
4,5 procent, een flinke stijging ten opzichte van 2020. 
In 2020 was de economie juist gekrompen door  
de coronapandemie en de maatregelen om de 

De wereld om ons heen

Door de coronacrisis is het  
belang van de kinderopvang  

voor het draaiend houden  
van gezinnen en de economie 

 duidelijk  zichtbaar geworden.
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 verspreiding van het virus te beperken. Vanaf dit 
voorjaar was de samenleving weer meer open.  
De grotere consumptie van huishoudens die daardoor 
ontstond, in combinatie met de extra uitgaven die  
de overheid deed, maakten dat de economie sterk 
groeide in 20217.Het economisch herstel zet door  
de komende jaren. Naar verwachting groeit onze 
economie met 3,6 procent in 2022 en 1,7 procent in 
2023. Maar deze voorspellingen zijn met grote onzeker-
heden omgeven door de coronapandemie, de inter-
nationale ontwikkeling van de inflatie en effecten  
van de oorlog in Oekraïne. Zo zal de harde lockdown 
van 18 december 2021 tot minder economische groei 
in 2022 leiden. De inflatie is in 2021 en het eerste 
kwartaal van 2022 sterk opgelopen, vooral door  
de stijging van de energieprijzen. Naar verwachting 
blijft de inflatie hoog. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt 
zeer krap. De werkloosheid blijft laag: 3,4 procent van 
de beroeps bevolking in 2022 en 3,5 procent in 20238. 

Zowel de groei van de economie als de lage werkloos-
heid zijn gunstig voor de vraag naar kinderopvang.  
De krapte op de arbeidsmarkt leidt echter ook tot 
aanhoudende personeelstekorten in de sector. 

Politieke ontwikkelingen 
en overheidsbeleid
De kinderopvang is een door de overheid geregu-
leerde markt. De overheid treedt op als marktmeester. 
Overheidsbeleid en wet- en regelgeving hebben grote 
invloed op zowel de vraag- als aanbodzijde. 

In het begin van 2021 viel het kabinet als gevolg van de 
kinderopvangtoeslagaffaire, nadat de Parlementaire 
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag in haar 
rapport ‘Ongekend onrecht’ (december 2020) onder 
meer constateerde, dat bij de fraudeaanpak van de 
kinderopvangtoeslag de grondbeginselen van de 
rechtsstaat zijn geschonden. In december werd een 
coalitieakkoord gepresenteerd, waarin de ambitie is 
uitgesproken om de toeslagen af te schaffen en de 

Overheidsbeleid en wet-  
en regelgeving hebben  
grote invloed op zowel  

de vraag- als aanbodzijde.

komende jaren een fundamentele herziening van het 
kinderopvangtoeslagstelsel door te voeren, waarbij de 
vergoeding voor werkende ouders in stappen wordt 
verhoogd tot 95 procent en daarnaast direct wordt 
uitgekeerd aan kinderopvangorganisaties. 

De hoogte van de kinderopvangtoeslag heeft directe 
gevolgen voor het gebruik van kinderopvang door 
werkende ouders9. Zo hebben bezuinigingen in het 
verleden geleid tot een sterke afname van het gebruik. 
De verwachting is dat de verhoging van de vergoeding 
zal leiden tot een toename van de vraag. Onder andere 
door het inwisselen van informele opvang voor formele 
opvang door ouders die nu vanwege de kosten een 
mix zoeken.  

19De wereld om ons heen - Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021 



Kinderopvang is voor de overheid al langer niet meer 
puur een instrument voor arbeidsparticipatie, maar 
ook een belangrijk instrument voor kindontwikkeling. 
Het veranderende kinderopvangbeleid van de over-
heid legt steeds meer nadruk op toegankelijkheid, 
professionaliteit en kwaliteit van de kinderopvang10.  
In het coalitieakkoord is bijvoorbeeld opgenomen dat 
de overheid in het kader van kansengelijkheid blijft 
investeren in voor- en vroegschoolse educatie voor 
kinderen met een taalachterstand.

De overheid oefent invloed uit op de kwaliteit van  
de kinderopvang. Wettelijke kwaliteitseisen aan  
de kinderopvang hebben een positief effect op de 
kwaliteit. De Nederlandse kinderopvang behoort tot 
de beste van Europa11. Kwaliteitseisen hebben daar-
naast ook gevolgen voor de bedrijfsvoering. 

In 2018 introduceerde de overheid met de Wet IKK12 
nieuwe wettelijke kwaliteitseisen. De hogere eisen 
vanuit de wet- en regelgeving zorgen voor hogere 
toetredingsdrempels tot de markt: geschikte locaties 
en medewerkers zijn schaars en vaak zijn hoge investe-
ringen noodzakelijk om te kunnen toetreden13. We 
verwachten dat de toenemende eisen vanuit wet- en 
regel geving leiden tot noodzakelijke professionalise-
ring en schaalvergroting bij aanbieders. 

Sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen
Het veranderende kinderopvangbeleid van de overheid 
weerspiegelt zich in het keuzeproces van ouders14. 
Eerder lag de nadruk op betaalbaarheid en bereikbaar-
heid, het accent verschuift nu naar professionaliteit  
en kwaliteit. Er is een toenemende aandacht voor 

Kinderopvang draagt bij  
aan kindontwikkeling en 
 kansengelijkheid.

20 Inhoud De wereld om ons heen - Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021 



Nieuwe werkvormen en vormen van samenleven stel-
len andere eisen aan de kinderopvang. Hybride werken 
is de nieuwe norm. Het lijkt erop dat thuiswerken 
onderdeel blijft van onze toekomst. De verschillende 
lockdowns hebben aangetoond, dat kinderopvang ook 
in dat geval onmisbaar is. Wel kan het ertoe leiden dat 
een deel van de oudere kinderen eerder stopt met de 
bso of een dag minder komt. Of dit een blijvend effect 
is, moet nog blijken.

Ook de groei van het aantal zzp’ers die van nature 
andere werkpatronen volgen, is van invloed op de 
vraagkant van de kinderopvang. Daarnaast variëren 
gezinssamenstellingen meer dan ooit, wat soms vraagt 
om echte maatwerkoplossingen voor kinderopvang. 

sociaal-maatschappelijke thema’s in de kind-
ontwikkeling, zoals duurzaamheid, diversiteit, 
 inclusiviteit, vitaliteit en burgerschapsvorming. 

De ontwikkeling van het individuele kind staat meer 
dan voorheen centraal, met doorgaande leer- en 
ontwikkellijnen van baby naar peuter, kleuter en 
schoolkind. Dat leidt onder meer tot de vorming van 
steeds meer IKC's, waar kinderopvang, onderwijs en 
zorg op één plek intensief samenwerken15. Ook zonder 
een formele IKC-structuur worden doorgaande leer-
lijnen tussen kinderopvang en basisscholen steeds 
vaker omarmd. In het kader van kansengelijkheid is 
veel aandacht voor voorschoolse educatie (VE) voor 
kinderen met een (risico op) taal- en leerachterstand. 
Het aantal plekken voor voorschoolse educatie in de  
kinderopvang is de afgelopen jaren toegenomen.  
VE wordt relatief vaak aangeboden door grotere 
organisaties: voor hen is het makkelijker om voldoende 
kennis en middelen beschikbaar te stellen16.

We leven in een netwerksamenleving, waarin het 
cruciaal is om samen te werken met partners om 
vooruitgang te boeken. De samenwerking tussen 
kinderopvang, onderwijs, gemeenten en zorgaanbie-
ders is van blijvend belang. Juist om kansengelijkheid 
te creëren in een gepolariseerde samenleving.

Ecologische ontwikkelingen
Duurzaamheid en aandacht voor onze ecologische 
footprint zijn niet meer weg te denken thema’s.  
Steeds meer bedrijven hebben duurzaamheid en  
het leveren van een bijdrage aan een schonere,  
betere wereld hoog op de agenda staan. Dit geldt ook 
voor Partou: we streven naar het sterk terugbrengen 
van onze CO2-footprint én dragen bij aan een klimaat-

Duurzaamheid en aandacht voor  
onze ecologische footprint zijn niet  
meer weg te denken thema's.
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Dankzij technologische ontwikkelingen is er een steeds 
grotere hoeveelheid data beschikbaar. Het slim analy-
seren en het combineren van al deze data leiden tot 
nieuwe inzichten en betere informatie om nieuwe 
producten en diensten te ontwikkelen en processen te 
optimaliseren. De toename van cybercrime maakt een 
goede beveiliging van data en netwerken een continu 
punt van aandacht, zowel in technische zin als in de 
voorlichting naar medewerkers.

Dankzij investeringen in 
technologie kunnen we 
steeds beter voldoen aan 
de verwachtingen van 
ouders en medewerkers.

bewuste nieuwe generatie. Kinderen zijn zich al jong 
bewust van verantwoord gebruik van energie en 
omgang met afval speelt een steeds grotere rol. Aan-
dacht besteden aan deze bewustwording draagt bij 
aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie en 
begint al in het klein op elke kinderopvanglocatie door 
vanzelfsprekend heden te leren, zoals het licht uit te 
doen en de kraan goed dicht te draaien. 

Duurzaamheid en de mate waarin bedrijven bewust 
omgaan met hun ecologische footprint spelen een 
steeds duidelijkere rol in de werving en het behoud 
van medewerkers. Ook moeten grote bedrijven vanaf 
medio 2023 voldoen aan Europese wet- en regelgeving 
(CSRD-richtlijn) met betrekking tot verslaglegging op 
dit thema.

Technologische ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen gaan onverminderd 
snel. Ouders vinden het vanzelfsprekend dat zij op elk 
moment zaken zelf online kunnen regelen, dat ze 
continu informatie en foto’s krijgen en betrokken 
worden of invloed kunnen uitoefenen. Kortom: ouder-
service op maat en op elk moment. Dit eist steeds 
meer van de wijze waarop we met ouders communice-
ren en ze bedienen en van de systemen die we hier-
voor gebruiken. Ditzelfde geldt voor onze (potentiële) 
medewerkers. Ook voor hen is het steeds vanzelfspre-
kender dat zij 24/7 toegang hebben tot mogelijkheden 
om te werken én zichzelf te ontwikkelen via online 
leerprogramma's.
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We zijn voortdurend in contact met onze omgeving. 
Worden doen we immers samen. We willen de kinder-
opvang professioneler, toegankelijker en waardevoller 
maken. Dat kunnen we alleen maar samen met onze 
belanghebbenden. Samen met onze mede werkers, 
samen met de kinderen, ouders, scholen, overheden 
en partners. Ieder vanuit zijn eigen kennis en kunde. 
Iedereen vanuit zijn eigen kracht. Door elkaar te 
stimuleren, van elkaar te leren, met elkaar te delen. 

Voortdurend de 
dialoog opzoeken

We zoeken de dialoog op en zijn ons bewust van onze 
impact. We staan stil bij de vragen, behoeften en 
opvattingen van onze belanghebbenden. Dat zien  
we als een onderdeel van de maatschappelijke taak 
die we vervullen en zo krijgen we een beeld van  
de thema’s die het meest relevant zijn voor onze 
 organisatie. In de onderwerpen waar we het meest 
aan kunnen bijdragen en waarmee we kwaliteit en 
waarde creëren voor onze belanghebbenden.  
Dit hebben we aan de hand van een zogenaamde 
materialiteitsmatrix in beeld gebracht (zie de bijlage 
op pagina 109). 

Onze stakeholders

Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021 23



Medewerkers
Onze medewerkers zijn ons grootste goed. Partou 
heeft in Nederland ruim negenduizend medewerkers, 
inclusief stagiaires. Onze locatiemanagers, pedago-
gisch professionals en stagiaires op de locaties zijn 
allesbepalend voor de kwaliteit van de dagelijkse 
dienstverlening. Dankzij de ondersteuning van colle-
ga's op het servicekantoor kunnen zij zich focussen op 
het primaire proces; de opvang en ontwikkeling van 
kinderen. Onze medewerkers zijn allen zeer betrokken 
en zorgzaam en voldoen aan hoge eisen met betrek-
king tot kennis en kunde. Dit vraagt om goede inter-
actie en begeleiding tijdens de inwerkperiode en om 
opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers.

De waardering van ouders voor de pedagogisch 
 professionals is in hoge mate bepalend voor de klant-
tevredenheid. 

Kinderen
Bij ons draait alles om het kind en om kindontwikke-
ling. De tienduizenden kinderen die we opvangen en 
stimuleren om zich te ontwikkelen, staan centraal in  
de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht. 
We bieden ze een veilige, vertrouwde omgeving 
waarin zij vriendjes maken en nieuwe ervaringen en 
unieke belevenissen opdoen. Dit zijn ook kinderen  
die extra ondersteuning nodig hebben binnen de 
voorschoolse  educatie, die een sociaal-medische 
indicatie hebben of juist extra talenten tonen.

Ouders en verzorgers
Ouders en verzorgers zijn onze klant. Zij vertrouwen 
hun kostbaarste bezit toe aan onze zorg op één van 
onze locaties. Hun wensen en behoeften veranderen, 
door sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen of 
andere manieren van werken. Veranderingen in de 
maatschappij hebben geleid tot een grote variëteit 
aan gezinssamenstellingen en verzorgingsvormen. Dat 
vraagt om diversiteit in het aanbod en de dienstverle-
ning, goed afgestemd op de verschillende wensen en 
behoeften van ouders. Goed contact met ouders is 
essentieel - samen zijn we partners bij het opvoeden.

Basisscholen
Basisscholen zijn belangrijke samenwerkingspartners. 
Enerzijds omdat scholen wettelijk verplicht zijn om 
zorg te dragen voor de organisatie van buitenschoolse 
opvang en anderzijds omdat een goede samenwerking 
met scholen bijdraagt aan de doorgaande ontwikkellijn 
van kinderen die zo belangrijk is. Ongeveer de helft 
van alle kindcentra in Nederland is in of naast een 
school gevestigd17, 18.

Partou zoekt actief de samenwerking met scholen op 
en hecht veel belang aan een ‘warme’ overdracht 
tussen opvang en school en aansluiting van ontwikkel- 
en leerlijnen. Inmiddels kennen we op honderden 
locaties verschillende vormen van samenwerking. Dat 
varieert van aanwezigheid op terreinen naast een of 
meer basisscholen tot locaties in basisscholen en 
locaties als onderdeel van ‘brede scholen’ of integrale 
kindcentra.

Zorgpartners
In het kader van inclusieve kinderopvang werken we 
steeds intensiever samen met zorgpartners. Zo maken 
we de kinderopvang ook toegankelijk voor kinderen 
die net wat meer begeleiding nodig hebben.

 Partners in maatschappelijke 
vorming

Maatschappelijke vorming is vanaf jonge leeftijd 
belangrijk voor de ontwikkeling. Wij geven hier onder 
meer invulling aan door samen te werken met een 
breed scala aan maatschappelijke partners. Samen met 
hen bieden we uiteenlopende activiteiten aan. Van 
Staatsbosbeheer tot de Stichting Lezen en van 
NOC*NSF tot het Rode Kruis, UNICEF en Nederland 
Schoon. Samen spelen we in op tientallen maat-
schappelijke thema’s als de Kinderboekenweek,  
Week tegen Pesten, Week van het Geld, Eén tegen 
eenzaamheid, etc.

Gemeenten 
Contact met overheden is belangrijk voor Partou om 
op gemeentelijk en landelijk niveau in samenspraak 
met belanghebbenden te werken aan de beste kinder-
opvang en kindontwikkeling. 

Partou werkt met 60 gemeenten samen op het gebied 
van voorschoolse educatie. Gemeenten bepalen welke 
kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via 
het consultatiebureau. Zij geven een kind dan een 
zogenaamde VE-indicatie. Omdat de criteria in iedere 
gemeente anders zijn, kan een VE-indicatie ook per 
gemeente verschillen. Ook zijn gemeenten verant-
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woordelijk voor goede locaties voor voorschoolse 
educatie. Van de rijksoverheid krijgen gemeenten geld 
om kinderen met een risico op een achterstand te 
ondersteunen. Ook het contact met zorgaanbieders 
voor kinderen met een sociaal-medische indicatie 
verloopt veelal via de gemeenten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op 
de kwaliteitseisen zoals deze in de Wet kinderopvang 
zijn vastgelegd. Tot de taken van de gemeente beho-
ren het verwerken van de aanvraag en registratie van 
instellingen voor kinderopvang, het (laten) uitvoeren 
van onderzoeken naar de kwaliteit van de kinderop-
vang en de handhaving van de kwaliteit van de kinder-
opvang. Het uitvoeren van inspectieonderzoeken 
besteden gemeenten uit aan de lokale GGD. De 
gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele hand-
having op basis van de bevindingen van de GGD.

Daarnaast zijn gemeenten regelmatig verhuurder en 
spelen gemeenten vaak een rol bij de realisatie van 
huisvesting, zeker wanneer dit gecombineerd is met 
onderwijs. Initiatieven voor IKC's ontstaan regelmatig 
bij de totstandkoming van integrale huisvestingsplan-
nen voor het primair onderwijs van gemeenten. 

GGD 
De lokale GGD voert via inspectiebezoeken bij kinder-
opvanglocaties onderzoek uit naar de kwaliteit van  
de kinderopvang en adviseert de gemeente tot hand-
having in het geval dat de kinderopvang in kwestie 
niet voldoet aan wet- en regelgeving en kwaliteits-
kaders.

Rijksoverheid
De kinderopvang is een private sector met een sterke 
regulering vanuit de overheid. De overheid borgt met 
wet- en regelgeving de kwaliteit van de kinderopvang, 
zodat kinderen in een veilige omgeving de ruimte 
hebben om zich te ontwikkelen. Primair wordt kinder-
opvang door de overheid gezien als een manier om de 
arbeidsparticipatie te stimuleren. Echter, er is ook 
steeds meer erkenning voor kinderopvang als ontwik-
kelinstrument.

Er zijn verschillende ministeries actief op deelaspecten 
van de kinderopvang. De aansturing en beleidsvoering 
is ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie van Finan-
ciën is verantwoordelijk voor het uitkeren van de 
kinderopvangtoeslag. De Inspectie van het Onderwijs 
houdt toezicht op de kwaliteit van toezicht en hand-
having, waarbij het toezicht wordt uitgevoerd door  
de GGD’en en de handhaving door gemeenten.  
De GGD’en vallen onder het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWZ). Het ministerie 
van Veiligheid en Justitie verricht de verplichte 
 screening van medewerkers.

Netwerkorganisaties
Partou onderhoudt actief contact met een breed palet 
aan organisaties. Van brancheorganisaties en belangen-
groepen tot vakbonden en het pensioenfonds. We 
volgen de opvattingen van en ontwikkelingen bij deze 
organisaties. Voorbeelden zijn de Brancheorganisatie 
Kinderopvang, BOinK, Stichting Voor Werkende 
Ouders, het NJi, PO-raad, ZonMw, Platform Arbeids-

markt Kinderopvang, Expertisecentrum Pedagogische 
Kwaliteit Kinderopvang (voormalig BKK), LKK, ICKO, 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn, bdKO, VTOINVTK en 
NVP. Met een aantal van hen, zoals de Branche-
organisatie Kinderopvang (BK), overleggen we regel-
matig om de beeldvorming over de sector te volgen 
en positief bij te dragen. 

Partou is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
Ook hebben we een actieve rol in bijvoorbeeld het 
bestuur van Brancheorganisatie Kinderopvang Amster-
dam (BKA) en in werkgroepen van de Brancheorganisa-
tie Kinderopvang om bij te dragen aan visievorming.

Kennis- en opleidingsinstituten 
Kennisontwikkeling is een van de speerpunten van 
Partou. Kennis door middel van onderzoek is voor ons 
een belangrijk middel voor continue verbetering van 
onze (pedagogische) kwaliteit. Om die reden geven 
we financiële ondersteuning aan de leerstoel Kinder-
opvang en het Expertisecentrum Pedagogische Kwali-
teit Kinderopvang. Ook is er intensieve samenwerking 
met kennisinstituten en nemen veel Partou-locaties 
deel aan onderzoek. Er is geen enkele andere kinder-
opvangorganisatie die zo actief is op dit terrein.

Partou faciliteert verschillende onderzoeksprojecten 
voor universiteiten en hogescholen. Een deel hiervan 
wordt gefinancierd door ZonMw, de organisatie voor 
Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie. Ook werken 
we samen met opleidingsinstituten, zoals roc’s (regio-
nale opleidingscentra), voor de opleiding van onze 
medewerkers en stagiaires.
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Media
De media spelen een belangrijke rol in de beeld-
vorming over onze sector en over Partou. Partou hecht 
veel waarde aan transparantie en vindt het belangrijk 
om de media te voorzien van de juiste informatie over 
onze organisatie. Als toonaangevende speler in de 
sector worden wij vaak gevraagd door landelijke en 
regionale media naar onze aanpak en visie op uiteen-
lopende onderwerpen. In lokale media verschijnen 
regelmatig berichten over activiteiten van onze 
 locaties, van bezoekjes aan verzorgingshuizen tot 
lokale acties voor Nederland Schoon.

Een belangrijke samenwerkingspartner van Partou is 
Ouders van Nu, een bekend medium voor aanstaande 
ouders en ouders met jonge kinderen. Partou publi-
ceert regelmatig blogs over kindontwikkeling en 
kinderopvang voor Ouders van Nu.

Leveranciers
Voor het leveren van goede dienstverlening en opti-
male zorg aan de kinderen zijn we mede afhankelijk 
van onze leveranciers. We hechten daarom aan goede 
relaties met onze leveranciers van onder meer schoon-
maakdiensten, gebruiksmiddelen, voedingsmiddelen, 
ICT-diensten, trainingen en cursussen. We streven naar 
vaste leveranciers waar we een langere relatie mee 
aangaan. De inkoop vindt grotendeels gecentraliseerd 
plaats. 

Met onze belangrijkste partners zijn overeenkomsten 
gesloten, waarin we voorwaarden stellen aan gezond-
heids-, veiligheids- en milieuvoorschriften en duur-
zaamheid. Hierin is ook geborgd dat al onze bedden 
en boxen zijn gecertificeerd. Ook op het gebied van 
arbeidsomstandigheden voor de productie van artike-
len worden voorwaarden gesteld.

Naast de centrale inkoop kiezen we bewust voor 
binding met lokale leveranciers in de directe omgeving 
van de locaties. Een deel van onze inkopen en diensten 
nemen we af van lokale aanbieders zoals taxibedrijven, 
workshopaanbieders, muziekscholen en sportclubs.

Aandeelhouders
Partou is het merk van KidsFoundation. KidsFoundation 
heeft twee aandeelhouders: het Canadese investerings-
fonds Onex en het Nederlandse investeringsfonds 
Waterland. Het management onderhoudt constructief 
contact met de aandeelhouders.

Het belang van de aandeelhouders is gericht op het 
toevoegen van waarde aan de onderneming. De twee 
aandeelhouders brengen kapitaal, kennis en expertise 
mee en helpen Partou te blijven investeren in het con-
tinu verbeteren van de kwaliteit en groei. Er is over 2021 
en voorgaande jaren aan hen geen dividend uitgekeerd. 
Ook hebben de aandeelhouders geen leningen verstrekt 
aan Partou. In mei 2022 heeft Partou aangekondigd 
onderdeel te worden van een Nederlands maatschap-
pelijk investeringsfonds van Waterland.

Partou vindt het 
belangrijk om de 
media te voorzien 
van de juiste 
 informatie over  
onze organisatie. 
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Onze markt
Nederland heeft sinds 2005 een hybridestelsel voor kinderopvang waarin 
private kinderopvangorganisaties kinderopvang bieden voor kinderen van 
0-13 jaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen dagopvang (0-4 jaar) 
en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en tussen kindercentra en opvang 
door gastouders. 

Hybridestelsel voor kinderopvang

Het Nederlandse kinderopvangstelsel
De overheid is verantwoordelijk voor het kinderop-
vangstelsel als geheel en treedt op als marktmeester. 
In wet- en regelgeving zijn, naast vastgestelde tege-
moetkomingen in de kosten van kinderopvang voor 
ouders, ook wettelijke eisen en kwaliteitsnormen 
vastgelegd voor de waarborging van kwaliteit van 
kinderopvang. Daarbij gaat het zowel om kwalifica-
tie-eisen voor personeel als eisen aan de inrichting  
en het beleid van kinderopvangorganisaties.
Gemeenten hebben de wettelijke taak erop toe te  
zien of de verschillende voorzieningen voldoen aan  
de gestelde eisen. De uitvoering van deze taak ligt  
bij de GGD. 

Wet- en regelgeving in de kinderopvang 
De kinderopvang is een sterk gereguleerde sector.  
Via wet- en regelgeving stelt de overheid minimale 
normen vast voor onder andere hygiëne, privacy en 
gebruik van foto’s en persoonsgegevens, gebouwen 

en omvang van ruimten, het binnen- en buitenmilieu 
(onder meer luchtkwaliteit), de beroepskracht- 
kind ratio en kwalificaties van beroepskrachten  
(zoals scholing en taalniveau). 

De kinderopvang heeft in haar bedrijfsvoering te 
maken met de Wet Kinderopvang (2005), de Wet 
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (2018), de Wet 
Harmonisatie peuterspeelzalen (2018), het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie 
(2010) en de Wijzigingsbesluiten basisvoorwaarden VE 
(2017, 2019) en de Motie Van Aartsen/Bos (2007).  
Daarnaast hebben ook het Bouwbesluit (2012), de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018), 
Hygiënerichtlijnen van het RIVM (2016) en richtlijnen 
binnen- en buitenmilieu (2016), de EED-richtlijn (2012) 
en de Cao Kinderopvang 2021-2022 gevolgen voor de 
bedrijfsvoering. 

De overheid stelt ook jaarlijks de maximale uurtarieven 
voor de kinderopvangtoeslag vast. Dit is het maximale 
tarief waarover de inkomensafhankelijke kinderopvang-
toeslag wordt berekend. Hiermee heeft de overheid 
direct invloed op de betaalbaarheid van de kinder-
opvang. In december 2020 is het coalitieakkoord 
2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de 
toekomst’ gepresenteerd. Hierin is het streven naar 
een herziening van het kinderopvangstelsel met een 
inkomensonafhankelijke vergoeding van 95 procent 
voor alle werkende ouders die direct aan de kinder-
opvangorganisaties wordt uitgekeerd, aangekondigd.
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Aanbod
In kindercentra of via gastouders worden halve en hele 
dagen opvang aangeboden voor kinderen van 0-4 jaar 
en buitenschoolse opvang voor kinderen in basis-
schoolleeftijd vanaf 4 jaar. In veel kindercentra wordt 
daarnaast peuteropvang en/of voorschoolse educatie 
aangeboden, gericht op respectievelijk het spelender-
wijs voorbereiden op school en het voorkomen en 
bestrijden van achterstanden in ontwikkeling. Het type 
aanbieders, formeel houders, is zeer divers. De huidige 
markt bestaat uit een groot aantal kleine houders en 
een klein aantal (zeer) grote houders.
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Voorschoolse
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Van alle houders heeft 89 procent maximaal tien voor-
zieningen. Het grootste deel, 63 procent, betreft kleine 
houders met één of twee voorzieningen. Slechts  
een klein aantal zeer grote houders heeft meer dan 
vijftig voorzieningen (2 procent)9. 

Circa 27 procent van de houders heeft in 2021  
een not-for-profit rechtsvorm. De verdeling van  
de capaciteit in kindplaatsen tussen commerciële  
en not-for- profit houders is echter gelijk, ongeveer 
fifty-fifty9.

De grote houders zijn verantwoordelijk voor een groot 
deel van de capaciteit (kindplaatsen) en de toename 
hiervan. Dat geldt ook voor het specifieke aanbod van 
voorschoolse educatie voor kinderen met (risico op) 
onderwijsachterstand. Grote houders bieden vaker 
voorschoolse educatie aan dan kleinere houders.

Traditioneel gebeurt dit vooral veel door (grote)  
not-for-profit aanbieders, maar in de afgelopen jaren 
neemt met name het aantal grote commerciële 
 aanbieders van voorschoolse educatie sterk toe9.

Alle type houders zitten in wijken met lage inkomens. 
Zowel commerciële als not-for-profit houders hebben 
voorzieningen in de verschillende wijken en dat geldt 
voor zowel kleine als grote aanbieders, met uitzonde-
ring van nicheaanbieders. Het lijkt er niet op dat 
 allround aanbieders bepaalde wijken zouden mijden  
of er juist een voorkeur voor hebben9. 

Het activiteiten- en dienstenaanbod in de kinder-
opvang is zeer gedifferentieerd. Denk bijvoorbeeld  
aan agrarische kinderopvang en sport-bso’s of aan 
bio logische maaltijden en peuteryoga.

Schaalgrootte biedt ruimte om te investeren 
in kennis, kunde en innovatie.

De afgelopen jaren zien we consolidatie. Het totale 
aantal houders neemt af en het aantal (zeer) grote 
houders stijgt. Terwijl het aantal opvangplaatsen stijgt, 
is het aantal aanbieders tussen 2017 en 2022 met 
8,7 procent afgenomen naar 2.887 begin 20229.  
Deze schaalvergroting lijkt samen te hangen met 
aan gescherpte kwaliteitsregelgeving en de noodzaak  
tot verdere professionalisering. Schaalgrootte biedt 
ruimte om te investeren in kennis, kunde en innovatie. 
Onderzoek naar de relatie tussen schaalgrootte en de 
score op kwaliteitsindicatoren laat zien, dat schaalver-
groting de kwaliteit ten goede komt. De professionali-
seringsslag die dit vereist, is voor kleinschaliger kinder-
opvangaanbieders relatief moeilijker en duurder dan 
voor grotere organisaties19. Kleinere aanbieders blijven 
achter in kwaliteit16,20,21.
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Omzet buitenschoolse opvang
Omzet dagopvang

Personeelskosten (68%)
Overige personeelskosten (4%)
Afschrijving 
Huisvesting,
Overige organisatiekosten,
Financiële lasten
(24%)

Primair proces
• Kwaliteitseisen
• BKR
• CAO
Centrale en decentrale overhead 
Investeringen

OVERHEID

WERKGEVER

OUDERS

De kosten voor de kinderopvang 
zijn verdeeld tussen rijksoverheid, 
ouders en werkgevers.

Financieel
De kosten voor de kinderopvang zijn verdeeld tussen 
rijksoverheid, ouders en werkgevers. De verdeling is 
ongeveer 40-30-30 procent.

Ouders kunnen een toeslag van de overheid krijgen 
voor kinderopvang. Er bestaat een verschil tussen 
werkende ouders en niet-werkende ouders. Werkende 
ouders betalen kinderopvangorganisaties direct voor 
het aantal afgenomen uren opvang. Via de Belasting-
dienst ontvangen zij hiervoor een inkomensafhankelijke 
toeslag van de overheid, de kinderopvangtoeslag.  

In het coalitieakkoord is een voornemen tot herziening 
van dit financiële stelsel opgenomen, waarbij in stap-
pen de vergoeding voor werkende ouders wordt 
verhoogd tot 95 procent, inkomensonafhankelijk  
wordt en direct wordt uitgekeerd aan kinderopvang-
organisaties.

Voor ouders zonder werk wordt peuteropvang of 
voorschoolse educatie gesubsidieerd via de 
gemeente, mits hun kind hiervoor in aanmerking komt.

De kosten van de aanbieder worden enerzijds voor een 
groot deel bepaald door de cao en wettelijke kwali-
teitseisen, zoals de beroepskracht-kindratio en het 
maximaal aantal kinderen op de groep, opleidingen en 
coaching en anderzijds door de werkelijke bezetting 
van de groep.

Gebruik
Het gebruik van kinderopvang is de afgelopen vijftien 
jaar sterk toegenomen, zowel waar het gaat om
kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar als 
 buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd  
van 4-13 jaar. In Nederland gaat meer dan de helft  
van de kinderen van 0-4 jaar naar kinderdagopvang  
en ongeveer een derde van de kinderen in de leeftijd 
van 4-13 jaar naar de buitenschoolse opvang9. In totaal 
gaat het om meer dan 820.000 kinderen22. Het gebruik 
van opvang neemt toe naarmate het inkomensniveau 
van ouders hoger is14.

Bron: Berenschot, kennisdossier 'Kinderopvang in beeld', januari 2021.

Financiering van de kosten en de besteding van de middelen in de kinderopvang
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Kwaliteit
Wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat goede 
kinderopvang positieve effecten heeft op de ontwikke-
ling van kinderen. Landelijke kwaliteitsmetingen laten 
zien, dat de kinderdagopvang in Nederland op dit 
moment over het geheel van goed niveau is11.  
De kwaliteit van buitenschoolse opvang blijft nog  
wel achter bij die van de dagopvang. 

Ook internationaal gezien doet Nederland het goed. 
De kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang is 
hoog in vergelijking met andere landen binnen en 
buiten Europa11.

De gemeentelijke toezichthoudersrol wordt ingevuld 
via inspecties door de GGD. De GGD’en stellen bij 
kindercentra steeds minder tekortkomingen vast.  

Ook het aantal gevallen waarin inspectieonderzoeken 
resulteren in een handhavingsadvies van de GGD aan 
de gemeente neemt af. Daarbij is er een verschil tussen 
locaties van grotere en kleinere houders. Bij locaties 
van kleinere houders worden relatief vaker tekort-
komingen vastgesteld en wordt vaker een advies tot 
handhaving afgegeven dan bij locaties van grotere 
houders. Er is geen verschil in de beoordeling van 
locaties van not-for-profit en commerciële houders9. 

Over het algemeen zijn ouders tevreden over de kwali-
teit van de kinderopvang waar hun kind naartoe gaat23.

Arbeidsmarkt
Mede door de krappere arbeidsmarkt en toegenomen 
kwaliteitseisen ten aanzien van personeel hebben 
kinderopvangaanbieders in toenemende mate moeite 
om personeel te vinden, met name in de Randstad.
Die personeelstekorten zorgen voor grote uitdagingen, 
zeker in combinatie met coronaregels en corona-
gerelateerd verzuim. In september 2021 had 71 procent 
van de kinderopvangorganisaties een tekort aan 
 personeel24.

Een behoorlijk deel van de medewerkers in de kinder-
opvang ervaart in toenemende mate een te hoge 
werkdruk24. Vanwege de aanhoudend hoge werkdruk 
en het in de ogen van de FNV ontbreken van een goed 
onderhandelingsakkoord voor de cao 2021-2022,  
heeft de FNV in 2021 twee landelijke stakingsdagen 
georganiseerd. De CNV was geen deelnemer aan  
de stakingen: de Brancheorganisatie Kinderopvang, 

Maximum uurprijs
De overheid vergoedt een deel van het uurtarief tot een maximumtarief. Dit 
maximum noemen we de maximum uurprijs. Over dit bedrag kunnen ouders 
kinderopvangtoeslag aanvragen. Rekent de kinderopvangorganisatie een 
hoger uurtarief, dan vergoedt de overheid nog steeds alleen een deel van 
de maximum uurprijs. De overheid stelt jaarlijks de maximum uurprijs vast.

Uurtarief opvang
Kinderopvangorganisaties bepalen ieder jaar hun prijs per uur; het uurtarief. 
Dit tarief bepalen zij op basis van diensten die ze aanbieden. Het aantal uren 
dat ouders afnemen maal dit tarief bepaalt de hoogte van de rekening.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die allebei werken, studeren, een traject naar werk of inburgerings-
cursus volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Zij ontvangen een 
percentage van de maximum uurprijs. Hoeveel dit is, hangt af van hun inkomen.

Eigen bijdrage
Ouders betalen altijd een eigen 
bijdrage. De eigen bijdrage zijn 
de kosten die overblijven van 
de totale rekening na aftrek van 
de kinderopvangtoeslag.

Bron: Berenschot, kennisdossier 'Kinderopvang in beeld', januari 2021.

Wat kost kinderopvang in Nederland
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Vanwege de aanhoudende werkdruk heeft het ministerie 
van SZW besloten tot verruiming van de mogelijkheden 
voor de inzet van beroepskrachten in opleiding en een 
aanpassing in de werkwijze van het toezicht.

Branchevereniging Maatschappelijk Kinderopvang en 
CNV bereikten in juni 2021 wel een cao-akkoord. Deze 
cao is algemeen bindend verklaard door het ministerie 
van SZW per 21 januari 2022.

Vanwege de aanhoudende werkdruk in de kinder-
opvang heeft het ministerie van SZW eind november 
besloten tot verruiming van de mogelijkheden voor  
de inzet van beroepskrachten in opleiding en een 
aanpassing in de werkwijze van het toezicht. In het 
toezicht en de handhaving wordt rekening gehouden 
met verzachtende omstandigheden of overmacht 
vanwege personeelstekort.

In de kinderopvang werken vooral jonge vrouwen.  
Van de medewerkers in de kinderopvang is 95 procent 
vrouw, de gemiddelde leeftijd is 37 jaar. De meeste 
medewerkers werken een vast aantal uren in de week 
(95 procent). Medewerkers werken gemiddeld 26 uur 
per week24. 43 procent van de medewerkers vindt  
de werkdruk te hoog, 78 procent is tevreden over  
zijn werk. Over het geheel gezien zijn de meeste 
medewerkers tevreden met hun werk en de arbeids-
omstandigheden25.
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Impact corona
Net als in 2020 was in 2021 de coronapandemie van grote 
invloed op de samenleving en de kinderopvang.

Coronamaatregelen
Het jaar 2021 startte in lockdown. De reguliere kinder-
opvang was opgeschort op last van de overheid en er 
werd noodopvang geboden voor kinderen van wie de 
ouders in cruciale beroepen en vitale processen werk-
zaam zijn. Duizenden ouders maakten hier gebruik van. 
Op 8 februari ging de reguliere dagopvang weer open. 
De bso volgde meer dan twee maanden later, op 
19 april 2021. Na een periode van hoop, ging het land 
vanaf de zomer weer steeds verder op slot. Voor de 
bso resulteerde dit vanaf 20 december in wederom 
een sluiting op last van de overheid en het alleen 
bieden van noodopvang.

Het versoepelen en weer aanscherpen van de regels 
door de overheid vroeg veel aanpassingsvermogen 
van ons allemaal. De gezamenlijke brancheorganisaties 
verwerk(t)en de actuele impact voor de kinderopvang 
steeds in het ‘Protocol kinderopvang & corona’, in 
samenwerking met het ministerie van SZW en het 
RIVM. De ‘Beslisboom van 0 jaar t/m groep 8 - Thuis 
blijven of niet?’ van BOink, in samenwerking met AJN 
Jeugdartsen Nederland en gecontroleerd door het 
RIVM, maakte en maakt nog steeds inzichtelijk of 
kinderen al dan niet naar de opvang kunnen. De mede-
werkers in de kinderopvang kregen in 2021 te maken 
met maar liefst tien updates van het Protocol kinder-
opvang & corona en dertien updates van de Beslis-
boom. Dit nog naast verschillende handreikingen  
en steeds weer nieuwe informatie over (zelf)testen, 
toezicht kaders door de GGD en compensatie-
regelingen voor ouders.

In tegenstelling tot in 2020 was het aantal GGD- 
inspecties in 2021 nagenoeg weer op het niveau van 
pre-corona. Wel heeft de GGD zich in de regel coulant 
opgesteld, wanneer als gevolg van corona over-
machtssituaties ontstonden, waarbij niet alle wet-  
en regelgeving strikt kon worden nageleefd.  

Vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat wel  
voldoende kwaliteit van opvang werd geboden.  
Afwijkingen als gevolg van overmacht zijn wel 
 geregistreerd, maar de GGD heeft op basis hiervan in 
de regel niet geadviseerd tot handhaving. Eind 2021  
is deze werkwijze geformaliseerd door het ministerie 
van SZW26. 

De overheid heeft ook in 2021 tijdens de sluitingen van 
de kinderopvang op last van de overheid, de kosten 
voor ouders gecompenseerd, mits zij de volledige 
opvangfacturen bleven voldoen. Door zowel de kinder-
opvangtoeslag te blijven uitkeren als de kosten van 
ouders tot het maximumtarief voor de kinderopvang-
toeslag te compenseren, heeft de overheid bij-
gedragen aan de continuïteit van de kinderopvang 
voor de ouders.

Om ouders nog verder tegemoet te komen, heeft een 
groot deel van de kinderopvangorganisaties, waar-
onder Partou, het bedrag tussen het maximale tarief 
voor de kinderopvangtoeslag en de door hen 
 gehanteerde vraagprijs per uur voor eigen rekening 
genomen, tenzij gebruik werd gemaakt van de 
noodopvang.

Impact op medewerkers
Onze pedagogisch medewerkers zijn altijd zeer gemo-
tiveerd om goede kinderopvang te leveren en zich in 
te zetten voor kinderen en hun ouders. De verschil-
lende lockdowns en de noodopvang vroegen veel 
flexibiliteit. Na elke periode van sluiting moesten 
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vanuit hun professionaliteit kunnen handelen. Pedago-
gisch medewerkers ervaren regelmatig een spagaat 
tussen het voldoen aan wet- en regelgeving en het 
handelen vanuit welbevinden van het kind. Daar 
bovenop krijgen zij bij onverwachte sluitingen ook te 
maken met frustraties van sommige ouders.

Partou pleit dan ook voor een regeling waarin pedago-
gisch medewerkers de ruimte krijgen om vanuit hun 
professionele pedagogische visie beslissingen te 
nemen, waarbij niet het systeem leidend is, maar het 
welbevinden van het kind. Kinderen zijn vaak beter af 
op de opvang en in hun eigen groep, dan bij hun 
thuiswerkende ouders, die op hun beurt stress ervaren 
als hun kinderen onverwacht thuis zijn.

Impact op kinderen en ouders
Universiteit Leiden27 heeft onderzoek gedaan naar de 
ervaringen van ouders en hun kinderen na de opening 
van de kinderdagverblijven na de eerste lockdown in 
2020. Partou heeft aan dit onderzoek meegewerkt.  
Uit het onderzoek blijkt dat de sluiting van kinderdag-
verblijven bij zeven op de tien ouders heeft geleid tot 
enige mate van stress. Ook voor veel kinderen bleek 
de onderbreking van de kinderopvang lastig. Volgens 
ouders miste ongeveer driekwart van de kinderen het 
contact met pedagogisch medewerkers en leeftijds-
genootjes, en de activiteiten en speelfaciliteiten die 
het kinderdagverblijf ze biedt. Bij de terugkeer naar 
het kinderdagverblijf ervoeren drie op de tien ouders 
negatieve emoties. Wat betreft hun kinderen rappor-
teerden zij, dat ongeveer een derde terughoudend 
was in het contact met de pedagogisch medewerkers 
op de eerste dag dat het kind weer naar het kinder-

dagverblijf ging. Daarnaast gaven ouders aan, dat 
ongeveer 20 procent van de kinderen stress ervoer in 
de eerste twee weken na de heropening van het 
kinderdagverblijf.

Sinds de eerste lockdown in 2020 ervaren we al dat 
baby’s en dreumesen die starten op de dagopvang, 
meer moeite hebben met wennen dan voorheen. Als 
gevolg van de coronamaatregelen zijn zij niet gewend 
aan externe prikkels. En als een kind dan niet goed kan 
wennen, is dat vervelend voor het kind en de ouders, 
maar kan het ook leiden tot onrust op de groep. Partou 
heeft hier extra coaching voor ingezet, zodat mede-
werkers op de groep dit goed kunnen begeleiden.
Ook op de bso is het na een lange periode van sluiting 
voor kinderen iedere keer weer wennen aan de groep 
en aan elkaar. In de noodopvang waren groepssamen-
stellingen vaak anders en ook konden bso-kinderen 
niet altijd naar hun eigen groep en hun vriendjes, 
omdat de ‘bubbels’ van het onderwijs gevolgd moes-
ten worden. Kinderen voelden zich hier niet altijd 
prettig bij. 

In de tweede helft van 2021 kregen we steeds vaker te 
maken met clusterbesmettingen en soms ook met 
sluitingen van groepen. Dit leidde tot wisselingen van 
pedagogisch medewerkers en groepen en daardoor 
tot onrust, zeker voor kinderen die veel structuur 
nodig hebben. Specifiek voor de VE-kinderen geldt, 
dat door het wennen na een lockdown, in verhouding 
meer aandacht ging naar het sociaal-emotioneel wel-
zijn in plaats van naar cognitieve en taalontwikkeling.

groepen, zowel de pedagogisch medewerkers als de 
kinderen, weer wennen en elkaar weer (opnieuw) leren 
kennen. Tegelijkertijd zorg(d)en spanningen, vanwege 
de angst op besmetting, extra hygiëne -eisen, corona-
protocollen en zieke collega’s voor extra werkdruk.  
Het reactie- en aanpassingsvermogen en de flexibiliteit 
van de medewerkers in de kinderopvang heeft terecht 
geleid tot veel waardering en erkenning voor de 
 sector. Zelfs de Koning sprak zijn waardering uit in  
de Troonrede. 

Onze locaties hadden en hebben dagelijks te maken 
met verstoringen in het rooster als gevolg van corona. 
Clusterbesmettingen zijn nog steeds aan de orde van 
de dag, het ad hoc testen van medewerkers, vervan-
ging regelen en enorm intensief contact met de scho-
len over besmettingen over en weer, leiden tot een 
hoge werkdruk en veel onzekerheid. Dankzij de inzet 
van onze medewerkers lukt het ons om zoveel mogelijk 
groepen open te houden voor de kinderen en de 
ouders. In 2021 hebben wij circa 70 gehele locaties  
en 700 groepen één of meerdere dagen moeten 
 sluiten vanwege quarantaine of coronagerelateerd  
personeelstekort.

Zolang pedagogisch medewerkers het voor kinderen 
en ouders goed kunnen doen, kunnen zij een hoge 
druk aan. Echter, het afgelopen jaar hebben zij regel-
matig ervaren dat zij vanuit wet- en regelgeving 
‘gedwongen’ worden om maatregelen te nemen die 
niet bijdragen aan het welbevinden van kinderen. 
Naast de hoge werkdruk door de personeelstekorten 
en het hoge verzuim wordt de werkdrukbeleving ook 
nog eens negatief beïnvloed, doordat zij niet meer 
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De best denkbare 
ontwikkeling voor 
alle kinderen
Hoogwaardige en toegankelijke 
kinderopvang creëert sociale en 
zelfbewuste kinderen. Ieder kind heeft 
recht op kwalitatief goede kinderopvang, 
gericht op ontwikkeling. Tegelijk worden 
ouders in staat gesteld om te participeren 
op de arbeidsmarkt en actief bij te 
dragen aan de samenleving.

De kinderopvang in Nederland is van hoge kwaliteit. 
Dat is goed voor kinderen; zij hebben recht op de best 
denkbare ontwikkeling. En goed voor ouders, want 
goede, toegankelijke kinderopvang biedt keuzevrijheid 
én de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeids-
proces. En toch zijn er verbeteringen nodig, om drem-
pelloze kwaliteit ook in de toekomst te waarborgen.

Over een aantal dingen zijn we het in Nederland eens. 
Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van 
kinderen, moet toegankelijk zijn voor alle kinderen en 
betaalbaar voor ouders. Zonder dat ouders drempel-
vrees ervaren, bijvoorbeeld vanwege onzekerheid over 
kosten en angst voor terugvordering van de kinder-
opvangtoeslag.

Wat we willen voor de sector

Wat we willen voor de sector 
Toekomstbestendige kinderopvang is kinderopvang 
waarin de ontwikkeling van alle kinderen en de keuze-
vrijheid voor alle ouders centraal staan, door:
• toegangs- en ontwikkelrecht voor alle kinderen;
• focus op meetbare en vergelijkbare kwaliteit en 

continue professionalisering van de sector;
• behoud van het diverse aanbod, met keuzevrijheden 

en toegankelijkheid voor alle ouders.

Toegangs- en ontwikkelrecht 
voor alle kinderen
Elk kind van 0-13 jaar heeft recht op minimaal twee 
dagen kinderopvang. Ook als één of beide ouders niet 
werken of als kinderen geen voorschoolse en vroeg-
schoolse educatie (VVE) indicatie hebben. Zo kan elk 
kind profiteren van de bijdrage die kinderopvang 
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levert aan zijn of haar ontwikkeling. Dit kan al op korte 
termijn worden gerealiseerd, door de kinderopvang-
toeslag in de huidige vorm voor alle ouders met kinde-
ren van 0-13 jaar beschikbaar te stellen, ongeacht of  
zij werken. Zo nodig moet kinderopvang onder een 
bepaalde inkomensgrens onder alle omstandigheden 
geheel vergoed worden, om echt alle kinderen te 
bereiken.

Focus op kwaliteit en continue 
professionalisering
De kwaliteit van kinderopvang in Nederland behoort 
nu al tot de beste van Europa. De kinderopvang-
organisaties staan klaar om een volgende fase van 
professionalisering in te gaan en deze kwaliteit te 
bestendigen en uit te bouwen. Dit is waar de sector 
zich de komende jaren op moet focussen. Partou ziet 
de volgende belangrijke elementen voor verdere 
professionalisering:
• de ontwikkeling van een sectorbrede meetbare en 

vergelijkbare kwaliteitsstandaard;
• continue kennisontwikkeling en ontwikkeling van 

medewerkers (permanente educatie);
• regelgeving waarbij niet het systeem leidend is, 

maar het welbevinden van het kind.

De nu goed presterende sector is gebaat bij rust  
en stabiliteit om blijvend hoge kwaliteit te kunnen 
leveren. Dit betekent ook dat de regeldruk omlaag 
moet: medewerkers moeten kunnen handelen vanuit 
hun professionele pedagogische visie.

Behoud van het diverse aanbod 
Binnen de kinderopvang is veel innovatie, ondernemer-
schap, diversiteit en flexibiliteit aanwezig. Ouders 
hebben optimale keuzevrijheid bij het kiezen voor de 
kinderopvangorganisatie die het beste bij hun kinderen 
past. Dit is het gevolg van ons hybridestelsel, waarbij 
de overheid kaders stelt en private kinderopvangorga-
nisaties worden uitgedaagd zich te onderscheiden in 
kwaliteit en (innovatief) aanbod. De huidige mix van 
verschillende organisaties zorgt voor differentiatie in 
de sector. 

Wij pleiten voor toegankelijke en professionele kinder-
opvang voor alle kinderen, waarin de ontwikkeling van 
het kind en de keuzevrijheid voor de ouder centraal 

staan. Daarbij vinden wij het belangrijk dat bestaande 
weeffouten in het toeslagenstelsel worden aangepakt, 
de kinderopvang betaalbaar is én voor alle kinderen. 
Zo krijgt toekomstbestendige kinderopvang vorm in 
essentiële facetten: voor het kind, voor de ouders en 
voor de samenleving. Maar natuurlijk ook voor de 
pedagogisch medewerkers in de sector. Zij zijn de 
kracht en de motor van professionele, kwalitatief 
hoogwaardige kinderopvang en de sleutelfiguren  
om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren.

De goed presterende sector is gebaat bij  stabiliteit  
om blijvend kwaliteit te kunnen leveren.
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Op weg naar  
een betere wereld  
In 2015 heeft de VN de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. 
Dit zijn 17 wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling met 
169 onderliggende targets. Partou ziet het als haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de realisatie van deze doelen.  
Dit past in onze maatschappelijke opdracht en draagt bij aan het verder 
brengen van generaties.

Partou en de SDG’s

Doel 4.2  
Kwaliteit van onderwijs

Doel 8.5 
Waardig werk

Doel 11a 
Duurzame steden en 
 gemeenschappen

Doel 12.5 en 12.8 
Verantwoorde productie  
en consumptie
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Partou focust op vier SDG-doelstellingen

Doel 4.2  
Kwaliteit van onderwijs 
‘Er tegen 2030 voor zorgen dat alle 
meisjes en jongens in hun vroege kinder-
tijd toegang hebben tot een kwalitatieve 
ontwikkeling, zorg en opvoeding vooraf-
gaand aan de lagere school, zodat ze 
klaar zijn voor het basisonderwijs.’ 

Partou draagt met haar grote bereik en 
focus op kindontwikkeling, het VE-aan-
bod en de samenwerking met onderwijs 
in het kader van de doorgaande ontwik-
kellijn van kinderen, direct bij aan dit 
doel. Partou pleit bovendien voor een 
ontwikkelrecht voor alle kinderen, waar-
bij betaalbare en kwalitatief hoogwaar-
dige kinderopvang toegankelijk is voor 
alle kinderen, ook wanneer één of beide 
ouders niet werken of studeren of wan-
neer het kind geen indicatie voor taal-
achterstand heeft.
 

Doel 8.5 
Waardig werk 
‘Tegen 2030 komen tot een volledige en 
productieve tewerkstelling en waardig 
werk voor alle vrouwen en mannen, ook 
voor jonge mensen en personen met een 
handicap, alsook een gelijk loon voor 
werk van gelijke waarde.’ 

Als grote werkgever biedt Partou maat-
schappelijk relevant werk aan ruim 
negenduizend medewerkers, inclusief 
stagiaires. Het aandeel vrouwen in de 
kinderopvang is groot, de gemiddelde 
leeftijd laag. Met de sector streven we 
naar meer mannen in de kinderopvang. 
Dit is van meerwaarde voor de kindont-
wikkeling: Mannen en vrouwen verschil-
len van elkaar in de interactie, spel en 
zorg die zij bieden. Partou is trots op 
haar medewerkers en op de sector en 
draagt dit uit. De gelijke start die wij 
kinderen in hun ontwikkeling bieden, 
draagt bij aan de kansengelijkheid  
en kansen op de arbeidsmarkt in  
de toekomst.

Doel 11a 
Duurzame steden en gemeenschappen 
‘Positieve economische, sociale en ecolo-
gische verbanden ondersteunen tussen 
stedelijke, voorstedelijke en landelijke 
gebieden door de nationale en regionale 
ontwikkelingsplanning te versterken.’ 

Met onze ruim zevenhonderd locaties zijn 
wij een bekend gezicht in veel wijken en 
buurten en vervullen wij een maatschap-
pelijk functie van verbinding in die wij-
ken. We hebben locaties in zowel grote 
steden als in kleine kernen, verspreid 
over het land. En we zitten zowel in 
wijken met relatief veel hoge inkomens 
als in wijken met relatief veel lage 
 inkomens.

Doel 12.5 en 12.8 
Verantwoorde productie en  consumptie 
Doel 12.5 is: ‘Tegen 2030 de afvalproduc-
tie aanzienlijk beperken via preventie, 
vermindering, recycling en hergebruik.’

Doel 12.8: ‘Tegen 2030 garanderen dat 
mensen overal beschikken over relevante 
informatie over en zich bewust zijn van 
duurzame ontwikkeling en levensstijlen 
die in harmonie zijn met de natuur.’ 

Partou leert kinderen al vroeg in hun 
ontwikkeling om te letten op duurzaam 
gebruik van natuurlijke bronnen, bijvoor-
beeld door het licht uit te doen en zo min 
mogelijk water te verspillen. We zijn ons 
steeds bewuster van onze CO

2-footprint 
als bedrijf en willen deze reduceren.  
We zamelen afval, waaronder luiers, 
zoveel mogelijk apart in voor recycling. 
En zoeken leveranciers en samen-
werkingspartners die verantwoord  
met productie en consumptie omgaan. 
Daarnaast zullen we in 2022 concrete 
doelen formuleren om onze CO2-footprint 
te reduceren.
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Op de volgende pagina’s gaan we dieper  
in op waardecreatie en de waarde die  
Partou genereert voor kinderen, ouders, 
andere stakeholders en de samenleving.  
Ons waardecreatiemodel geeft weer hoe  
wij waarde toevoegen per waardepijler. 

Waardecreatie 
in beeld
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In onze dienstverlening staan het opvangen en bijdragen 
in de ontwikkeling van kinderen én het ontzorgen van 
ouders centraal. Dit doen we vanuit ons netwerk met  
ruim 700 locaties verspreid over het land. 

Persoonlijk en vertrouwd, 
overal en voor iedereen

Waarde van onze dienstverlening 
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 8 regio’s, 172 woonplaatsen
 714 locaties in totaal:

 209 locaties kdv
 227 locaties bso
 278 combinaties kdv en bso

 992 geregistreerde kindcentra:
 487 kdv
 505 bso

 48.162 kindplaatsen: 
22.482 kdv 
25.680 bso

 898 inspecties GGD

Input Output

 Marktaandeel: 8%
 30% aanwezigheid in wijken 
met lage inkomens

 Locaties in 31 kernen met 
minder dan 5.000 inwoners

 Gemiddeld 66.508 kinderen
 GGD-inspecties zonder 
tekortkomingen: 91% 

 Oudertevredenheid:
 kdv: 8,0
 bso: 7,6

 588 klachten, 6 geschillen bij 
externe geschillencommissie

 825 incidenten
 5 meldingen AP
 560 meerjarenonderhouds-
plannen, totale investering  
€ 6-7 miljoen per jaar

Outcome
Bijdrage aan de ontwikkeling  
van tienduizenden kinderen en  
ouders die kunnen participeren  
in de maatschappij



Eind 2021 had Partou 714 locaties: 209 kinderdag-
verblijven (inclusief peuteropvang), 227 locaties voor 
buitenschoolse opvang en 278 locaties met een combi-
natie kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.  
In totaal gaat het om 992 unieke geregistreerde kinder-
centra in het landelijk register voor kinderopvang:  
487 kinderdagverblijven (inclusief peuteropvang) en 
505 kindcentra voor buitenschoolse opvang. 

Partou heeft eind 2021 een capaciteit van 48.162 kind-
plaatsen. Dit zijn 22.482 kindplaatsen op een kinder-
dagverblijf (inclusief peuteropvang) en 25.680 kind-
plaatsen op een buitenschoolse opvang. Het aantal 
kindplaatsen is vrijwel gelijk aan 2020. Wel hebben  

Locaties en kindplaatsen er wat verschuivingen plaatsgevonden. Zo zijn er enkele 
locaties gesloten en nieuwe groepen geopend. Ook zijn 
vier kleinere kinderopvangorganisaties overgenomen  
in 2021 met in totaal 8 locaties en 402 kindplaatsen, 
voornamelijk dagopvang. Dit zijn De Zonnestraaltjes  
in Bleiswijk, Pido Kinderopvang in Haren, Kinderdag-
verblijf Otje in Weesp en Zoete Lieve Gerritje in 
 Rosmalen en Den Dungen. 

Het aantal kindplaatsen geeft de capaciteit weer. 
 Aangezien de meeste kinderen minder dan 5 dagen  
per week naar de kinderopvang gaan, kunnen meerdere 
kinderen gebruikmaken van een kindplaats. Eind 2021 
gingen er 66.508 kinderen naar een opvang van Partou. 

Onze locaties liggen verspreid over het land. Zowel in 
steden als in kleine kernen en zowel in wijken met  
lage als in wijken met hoge inkomens. We zijn aan wezig 
in 172 verschillende steden en plaatsen. Daarvan hebben 

31 plaatsen minder dan 5.000 inwoners. Ruim 30 procent 
van onze kindercentra ligt in een wijk waar meer dan  
15 procent van de huishoudens een laag inkomen heeft. 

Dankzij ons netwerk van locaties en onze schaalgrootte 
kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van tien-
duizenden kinderen en investeren in professionalisering, 
kwaliteit, opleiding en innovatie. Tegelijkertijd zijn onze 
locaties persoonlijk en vertrouwd en onderdeel van  
het netwerk in de wijk. 

Onze locaties bieden een fijne, veilige omgeving en zijn 
ons visitekaartje in de directe leefomgeving van ouders 
en kinderen. De staat en inrichting van onze gebouwen 
worden regelmatig getoetst aan geldende wet- en 
regelgeving. Partou werkt met uitgebreide meer jaren-
onderhoudsplannen voor de gebouwen, terreinen en 
installaties. Voor 560 van onze panden hebben we  
deze plannen. De jaarlijkse onderhoudsinvesteringen  
volgens deze plannen komen uit tussen de € 6 miljoen 
en € 7 miljoen. Dit zijn de investeringen die Partou als 
huurder doet. Daarnaast investeren ook de verhuurders 
in hun panden.

Ruim 30% van onze kindercentra ligt  
in een wijk waar meer dan 15% van  

de huishoudens een laag inkomen heeft. 

48.162 
kindplaatsen in  

172 verschillende 
Nederlandse steden 

en plaatsen

41Waardecreatie in beeld - Waarde van onze dienstverlening - Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021 



Ouderwaardering
Onze locaties zijn een plek waar we samen zorgen, 
samen spelen en samen groeien. We zien samenleven 
met anderen als een belangrijk onderdeel voor een 
succesvolle ontwikkeling. En hechten daarom veel 
waarde aan de sociale interactie binnen onze groepen. 
Met oog voor ieder kind. Dat is dan ook het vertrek-
punt voor ons aanbod en onze activiteiten.

Ons oudertevredenheidsonderzoek geeft inzicht in hoe 
ouders ons waarderen en biedt kansen voor verdere 
verbetering. Ouders zijn over het algemeen tevreden. 
In 2021 gaven zij onze kinderdagverblijven een 8,0 en 
onze bso’s een 7,6. Dit is in lijn met de resultaten in 
2020. Mogelijkheden voor verbetering liggen met 
name in het bieden van meer flexibiliteit en meer 
mogelijkheden voor extra dagen of ruildagen. De 
mogelijkheden hiervoor waren in 2021 zeer beperkt als 
gevolg van de personeelstekorten gedreven door 
corona. Overigens geeft ruim 85 procent van de 
ouders aan wel begrip te hebben voor maatregelen als 
gevolg van personeelstekorten, wanneer het gaat om 
invalkrachten of het plaatsen van kinderen op een 
andere groep. Verzoeken om kinderen niet te brengen 
of het tijdelijk sluiten van groepen kunnen rekenen op 
veel minder begrip.

Daar waar de kinderdagopvang goed scoort op com-
municatie, blijft de bso achter. Zeker wanneer het gaat 
om communicatie over de ontwikkeling van kinderen. 
Ten opzichte van 2020 is dit wel verbeterd.

Onze aanpak werkt. Het overgrote deel van de ouders 
is (zeer) tevreden met de bijdrage van Partou aan de 
algehele ontwikkeling van hun kinderen. Over het 
kinderdagverblijf is 90 procent (zeer) tevreden en over 
de bso 68 procent. De medewerkers op de groep 
worden zeer hoog gewaardeerd.

Waarderingscijfers 
ouders  

Kdv: 8,0
Bso: 7,6

De Net Promoter Score* (NPS) is een maatstaf voor 
klantloyaliteit en de mate waarin ouders ons aanbeve-
len. De NPS is eind 2021 29 procent voor het kinder-
dagverblijf en 8 procent voor de bso.

*De NPS is een manier om loyaliteit uit te drukken op 
basis van één vraag: hoe waarschijnlijk is het dat u 
ons zult aanbevelen aan een vriend of collega? Om 
antwoord te geven kan de respondent een score van 
0 t/m 10 invullen. De scores worden verdeeld in drie 
groepen:
• Promoters: respondenten die een score 9 of 10 

hebben gegeven.
• Neutrals: respondenten die een score 7 of 8 hebben 

gegeven.
• Critici: respondenten die een score 0 t/m 6 hebben 

gegeven.
De score wordt als volgt berekend: 
NPS = % promoters - % critici 

Kwaliteit
Kwaliteit bestaat uit vele facetten. Kindontwikkeling, 
interactie tussen pedagogisch professionals en 
 kinderen, veiligheid, hygiëne, gezondheid en inzet  
van personeel en natuurlijk onze aandacht.  
Hierop wordt niet alleen tijdens de externe inspecties 
van de GGD gemonitord, maar ook door onder meer 
onze kwaliteitsmanagers.
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Op kwaliteit scoren we op basis van de GGD-inspec-
ties boven het landelijk gemiddelde. In 2021 is bij 
91 procent van onze locaties geen enkele tekortkoming 
door de GGD geconstateerd, een stabiele score ten 
opzichte van 2020 (91 procent). Daar waar er in 2020 
aanzienlijk minder inspecties waren als gevolg van de 
pandemie, was het aantal inspecties in 2021 weer op 
het niveau van pre-corona. Bij Partou-locaties hebben 
898 inspecties plaatsgevonden in 2021. Daarmee doen 
we het aanzienlijk beter dan het gemiddelde in de 
branche. In 2019 constateerde de GGD landelijk bij 
79 procent van alle kinderdagverblijven en bij  
80 procent van de bso’s geen tekortkomingen28. Voor 
(zeer) grote kinderopvangorganisaties met meer dan 
50 kindercentra was het landelijk gemiddelde in 2019 
83 procent9. 

Klachten
Partou hecht veel waarde aan een transparant 
 klachtenproces en een zorgvuldige opvolging van 
klachten. Het open kunnen uiten en bespreken van 
klachten draagt bij aan het verbeteren van onze  
dienstverlening. We hebben de monitoring van  
het klachten proces daarom een centrale plek gegeven 
op ons servicekantoor.

In 2021 zijn er 588 klachten gemeld door ouders,  
daarvan zijn 58 klachten coronagerelateerd. Ruim  
een kwart van de klachten heeft betrekking op het  
niet kunnen inzetten van tegoeden met een piek aan 
het einde van het jaar, toen wij een dringend beroep 
op ouders deden om voorlopig geen ruildagen of  
extra opvang aan te  vragen om zo de werkdruk bij 
onze medewerkers te verlichten.

Over het geheel genomen, blijft het aantal gemelde 
klachten zeer laag, zeker gezien het totaal aantal 
kinderen dat wij opvangen. We blijven daarom aan-
dacht besteden aan het melden van klachten door  
en het vragen van feedback aan de ouders.

In heel 2021 zijn er zes geschillen ingediend bij de 
externe Geschillencommissie Kinderopvang, waarvan 
er drie nog in behandeling zijn. Eén geschil is terug-
getrokken, één geschil is geschikt en één geschil is  
als gegrond beoordeeld.

Op kwaliteit scoren we op  
basis van de GGD-inspecties ruim 
boven het landelijk gemiddelde.

Positieve  
GGD-inspecties: 

91%

Incidenten
Partou registreert en heeft een opvolgsysteem voor 
alle incidenten met kinderen. Incidenten variëren van 
veel voorkomende schaafwonden opgelopen tijdens 
het buitenspelen tot een noodzakelijk bezoek aan de 
spoedeisende hulp. Ook onveilige situaties worden 
geregistreerd als incident. In 2021 zijn er 825 inciden-
ten met kinderen geregistreerd.
Gedurende 2021 zijn zowel de definities van incidenten 
als het registratieproces aangescherpt. Hierdoor 
hebben we weliswaar een goed inzicht in de inciden-
ten, maar kunnen we over de aantallen geen conclusies 
trekken.

Ook incidenten met betrekking tot informatie-
beveiliging en privacy zijn geregistreerd. Er waren  
vijf incidenten waarvoor Partou melding heeft gedaan 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Partou besteedt 
veel aandacht aan informatiebeveiliging en privacy  
en is ISO27001 gecertifieerd.
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‘ Kinderopvang is een 
mini-maatschappij’

Interview

Positieve impact  
op de maatschappij

“Wat is goede kinderopvang? Dat is de vraag die mij na al die 
jaren nog steeds boeit”, zegt Marlies de Haan, directeur Kwaliteit, 
Pedagogiek & Innovatie. Het afgelopen jaar stond voor haar afdeling 
in het teken van het verstevigen en aanscherpen van Partou’s visie op 
kwaliteit, pedagogiek en beleving. “Ik ben trots op hoe dat is gelukt 
met een heel sterk team.”

Naast haar studie Pedagogische 
Wetenschappen met een specialisatie 
in de kinderopvang heeft Marlies de 
Haan (45) veel ervaring opgedaan in 
de praktijk. Vooral haar eigen trai-
ningsbureau, waarmee ze veel zag van 
de kinderopvang, was een verrijking. 
“Dit heeft echt mijn blik gevormd op  
wat kwaliteit is.” Via de functies van 
locatiemanager, trainer en kwaliteits-
manager binnen Partou is ze gekomen 
tot waar ze nu staat.

Persoonlijke drijfveer
“Ik vind dat ik de leukste baan heb”, 
lacht Marlies. “Dat is niet per se omdat 
we zo groot zijn, maar dat we hierdoor 

ongelofelijk veel kinderen bereiken. 
Bovendien kunnen ouders - en juist 
ook vrouwen - zich door goede en 
vertrouwde kinderopvang blijven 
ontwikkelen. Op die manier kunnen we 
dus echt positieve impact maken op 
de maatschappij.”

Marlies ziet de kinderopvang als  
een mini-maatschappij: “Een soort  
Madurodam, zeg maar. Op een 
kinderdag verblijf leer je alles wat je in 
je leven nodig hebt. Hoe ga je om met 
anderen, hoe maak je vriendjes? Hoe 
ga je om met tegenslagen? Wat dat 
betreft past de missie van Partou echt 
bij mij: generaties verder brengen.”
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Innovatie & beleving
Waar Marlies’ afdeling altijd al aan 
kwaliteit en pedagogiek werkte, is 
daar nu de ‘I’ van Innovatie aan toe-
gevoegd. “Dat gaat eigenlijk over 
beleving, zoals de uitstraling van onze 
locaties, de manier waarop we de 
dagboekverslagen schrijven en ons 
activiteitenaanbod.”

Hiervoor is ook de visie op activiteiten 
aangepakt. Het beste van Partou en 
Smallsteps is bij elkaar gekomen in  
zes gloednieuwe thema’s:  
Fantasie & Maken, Samen & Spel, 
Groen & Gezond, Podium & Expressie, 
Wijs & Ontdekken en Sport & Bewe-
gen. “Voor mij staat ons activiteiten-
aanbod gelijk aan onze ontwikkel-
strategie voor de kinderen. De thema’s 
zijn ook wetenschappelijk onder-
bouwd. We willen voor alle kinderen 
van alle leeftijden een aanbod hebben 
dat bijdraagt aan hun ontwikkeling  
en aansluit bij hun interesses en 
 beleving.”

‘Kinderen mogen vallen en opstaan, dat is 
hoe je leert en veerkracht ontwikkelt’

Vallen en opstaan
Het was voor Partou echt een over-
gangsjaar, zo heeft Marlies ervaren. 
“Nog midden in een veranderende 
organisatie, met daarbij toch ook  
weer lockdowns en weer opengaan. 
We hebben continu geschakeld en  
dat gaat soms met vallen en opstaan.”

“Maar dat geldt ook voor de kinde-
ren”, vervolgt ze. “Je wil ze bescher-
men tegen de grootste gevaren,  
maar zij mogen ook vallen en opstaan. 
Zodat ze kunnen oefenen met groot 
worden. Je weet pas wat zwaarte-
kracht is, wanneer je een keer flink  
op je snufferd bent gegaan. Dat is hoe 
je leert. Als we dat niet toestaan bij 
kinderen, wordt het wel een hele 

maakbare en voorzichtige wereld.  
En dat geldt ook voor ons als vol-
wassenen.”

Veerkracht
Wat Marlies betreft, is het woord van 
2021 dan ook ‘veerkracht’. “Het afgelo-
pen jaar was natuurlijk wederom 
enorm heftig, ook voor gezinnen. 
 Veerkracht was meer dan ooit nodig”, 
legt ze uit. “Dit woord zie je ook terug 
in onze pedagogische visie: dat we 
kinderen zich vooral willen laten ont-
wikkelen tot veerkrachtige personen, 
nu en later. Dat je wendbaar bent in  
de maatschappij, in je gezin en op je 
werk. Ik vind het mooi dat wij hieraan 
kunnen bijdragen.”

Marlies de Haan
directeur Kwaliteit, Pedagogiek & Innovatie 

“Voor onze afdeling was 2021 echt een overgangsjaar. Ik ben heel 
trots op wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen: een mooie 
pedagogische visie, een professioneel team van pedagogisch 
 coaches, een uitgebalanceerd veiligheids- en gezondheidsbeleid en 
een nieuwe kijk op activiteiten. We hebben daarbij veel aandacht 
gehad voor de beleving van kinderen en ouders, maar ook voor onze 
collega’s op de groep. Doordat we veel investeren in kwaliteit,  
dragen we echt iets bij aan de maatschappij. Dat motiveert mij.”

66.508
kinderen

Interview - Vervolg 
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Sociale waarde

Op weg naar een sociale, zelfbewuste 
en inclusieve nieuwe generatie
Onze sociale waarde creëren we door een belangrijke bijdrage 
te leveren aan de ontwikkeling van sociale kinderen die met zelf-
vertrouwen in het leven staan. Dit doen we in interactie met onze 
omgeving. Als aanbieder van kinderopvang en kindontwikkeling zit 
bijdragen aan de samenleving immers in ons DNA. En ook als grote 
werkgever in de sector creëren we waarde voor de samenleving.
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 180 VE-locaties
 VE voor meer dan 60 gemeenten 
 Meer dan 500 actieve gecertificeerde 
VE-medewerkers

 Meer dan 60 VE-functionarissen
 Samenwerking met 151 school organisaties
 Samenwerking met maatschappelijke partners

Input Output

 Voorschoolse educatie (VE) op 
 37% van onze kinderdagverblijven

 5% marktaandeel VE
 354 bso’s in een school
 Tientallen IKC’s
 Opening 5 nieuwe IKC’s:

 252 kindplaatsen kdv
 227 kindplaatsen bso

 Kinderparticipatie
 Aanbod voor zorgkinderen
 Midden in de samenleving
 Gezonde leefstijl
 Tientallen partnerprojecten

Outcome
Kinderopvang voor iedereen:  
een sociale, inclusieve nieuwe generatie



Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen behoort 
tot onze kerntaak. Onze pedagogisch professionals 
begeleiden en stimuleren kinderen om zelf te doen, te 
delen en te denken. Ook inspireren wij kinderen sociaal 
te zijn en begrip te hebben voor anderen. Elk kind naar 
eigen kunnen.

Samen worden, vriendschap 
en kinderparticipatie
‘Worden doen we samen’ staat centraal in onze bena-
dering van kindontwikkeling. Onze locaties zijn
een plek waar we samen zorgen, samen spelen en 
samen groeien. De kinderopvang is een soort 
mini-maatschappij, waar kinderen kunnen oefenen met 
alles wat ze nodig hebben om mee te doen in een 
democratische samenleving. We helpen kinderen om 
met plezier en met respect om te gaan met ieders 
gewoontes, karaktereigenschappen, wensen, voorkeu-
ren en omstandigheden. Om mét elkaar te praten in 
plaats van over elkaar. Zo helpen we de kinderen onze 
diverse wereld te ontdekken.

Oefenen met luisteren, je mening geven, omgaan met 
weerstand, verschillende ideeën, probleemoplossend 
denken, samenwerken en keuzes maken. Op de bso’s 
hebben de kinderen een belangrijke stem bij de invul-
ling van hun (mid)dag. Een goed voorbeeld is de 
‘KinderKracht-koffer’, waarin achttien activiteiten en 
allerlei materialen zitten om met bso-kinderen aan  
de slag te gaan en achter hun wensen en ideeën te 
komen. 

Veel van onze bso's hebben een eigen kinderraad die 
meedenkt over het wel en wee op de locatie. Zo leren 
we kinderen dus zelf te doen, te delen en te denken. 

Jaarlijks brengen we het belang van 'samen' en 'samen 
plezier hebben' extra onder de aandacht tijdens onze 
Vriendjesweek. Vrienden helpen ons om zelfverzekerd 
in het leven te staan, we ervaren meer geluk én we 
hebben meer plezier als we onder vrienden zijn.  
En daarom vinden we vriendschap zo belangrijk.  
Dit geldt zeker voor kinderen. Toch is het niet vanzelf-
sprekend dat elk kind vriendjes heeft. We helpen 
kinderen daarom graag bij het contact leggen met 
andere kinderen en met vriendjes maken.
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We bieden voor gemeenten ook opvang aan kinderen 
met een SMI-indicatie. Deze indicatie geeft kinderen 
de mogelijkheid een paar dagen per week naar de 
opvang te gaan, terwijl er geen recht op kinder-
opvangtoeslag is. Bij een SMI-indicatie is sprake van 
ernstige psychische, sociale of lichamelijke problemen 
binnen een gezin, waardoor ouders onvoldoende  
voor hun kinderen kunnen zorgen en de ontwikkelings-
kansen van de kinderen onder druk komen te staan. 
Doordat een kind enkele dagen per week naar de 
kinderopvang gaat, worden ouders tijdelijk ontlast  
en krijgen kinderen de kans om zich - ondanks een 
ingewikkelde thuissituatie - zo goed mogelijk te 
 ontwikkelen.

Het aanbieden van een voorschools programma  
aan kinderen met een VE-indicatie is één van onze 
kern taken. 

Voorschoolse educatie
Het VE-aanbod van Partou is het afgelopen jaar 
gegroeid. Op 180 van onze locaties voor dagopvang 
werken we met een gecertificeerd VE-programma  
om ervoor te zorgen dat kinderen met een (risico op) 
taal achterstand straks een goede start maken in het 
basis onderwijs. Dit is een groei van 9 locaties ten 
opzichte van 2020. Op 37 procent van onze kinder-
dagverblijven bieden we VE. In 2020 was dit nog  
34 procent. We hebben inmiddels met meer dan  
60 gemeenten specifieke afspraken rondom de voor-
schoolse educatie. In 2021 leverde Partou 5 procent 
van alle VE-plekken. Dit is in lijn met 2020. Daarmee  
zijn we landelijk gezien de grootste VE-aanbieder in 
absolute aantallen. 

Op 180 locaties voor dag-
opvang werken we met  
een gecertificeerd VE- 
programma om kinderen  
met een (risico op) taal-
achterstand een goede  
start te geven.

Kansengelijkheid
Elk kind heeft er recht op zichzelf optimaal te ontwik-
kelen op onze kinderopvang. Dit geldt ook voor kinde-
ren met een VE-indicatie, kinderen met een Sociaal 
Medische Indicatie (SMI), zorgkinderen en kinderen van 
vluchtelingen die bij ons komen. Zo dragen we bij aan 
kansengelijkheid.

Partou heeft vier zogenaamde IND-locaties waar we 
kinderen van vluchtelingen opvangen terwijl zij wach-
ten op de behandeling van hun asielaanvraag door de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het gaat 
veelal om de eerste contacten van de vluchtelingen-
gezinnen in Nederland. De samenwerking tussen IND 
en Partou is het afgelopen jaar weer voor een aantal 
jaren verlengd.

Partou legt veel nadruk op het goed in beeld krijgen 
en monitoren van zorgkinderen en de achtergrond van 
zorgbehoeften, om vanuit deze kennis beter te kunnen 
schakelen in het netwerk met gemeenten en zorg-
partners. In 2021 hebben we opnieuw stappen gezet in 
de samenwerking met gemeenten. In 2022 resulteert 
dit in het vergroten van het BSO+ aanbod in diverse 
gemeenten, waaronder Hengelo en Amersfoort. BSO+ 
is een bso-aanbod voor kwetsbare kinderen en kinde-
ren die extra aandacht nodig hebben. De groepen zijn 
hier klein, waardoor er meer aandacht is voor het 
individuele kind. 

Afspraken met  
60 gemeenten  

over VE

48 Inhoud Waardecreatie in beeld - Sociale waarde - Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021



Binnen Partou zijn meer dan 500 gecertificeerde 
VE-pedagogisch medewerkers actief werkzaam op een 
VE-groep. Daarnaast hebben we meer dan 60 VE-func-
tionarissen die extra ondersteuning bieden aan de 
kinderen en medewerkers op een VE-groep. Dit zijn 
onder andere tutoren, VE-coaches, VE-trainers, ouder-
consulenten en zorgcoördinatoren. We maken gebruik 
van 6 verschillende gecertificeerde VE-programma's.

Door de coronamaatregelen zijn ook de VE-locaties in 
2020 en de eerste helft van 2021 regelmatig gesloten 
geweest. Vanwege het belang van VE voor kinderen 
met een indicatie heeft de overheid de mogelijkheid 
gegeven om tijdens de zomervakantie gratis extra 
opvangdagen te bieden. Tijdens deze dagen hebben 
we op verschillende locaties uitdagende activiteiten 
gedaan met de peuters, waarmee we spelenderwijs 
extra werkten aan de ontwikkeling van vaardigheden, 
zoals taal, rekenen en bewegen. Dit speciale peuter-
ontwikkelprogramma is feestelijk afgerond op de 
groep met voor ieder kind een leuk Doeboek, vol 
activiteiten voor thuis.

Ook voor de komende jaren willen we een construc-
tieve bijdrage leveren aan het verminderen van (het 
risico op) onderwijsachterstanden bij kinderen. We 
blijven investeren in de noodzakelijke VE-certificering 
van pedagogisch medewerkers en onderzoeken hoe 
we verder invulling kunnen geven aan de benodigde 
zorgcoördinatie. We streven naar ten minste een  
‘fair share’ van het VE-aanbod op basis van ons markt-
aandeel.

Binnen Partou zijn er meer  
dan 500 gecertificeerde
VE-pedagogisch medewerkers 
actief.

Samenwerking met het onderwijs
Het onderwijs is een belangrijke partner voor Partou. 
Scholen zijn wettelijk verplicht om een vorm van 
naschoolse opvang te organiseren. Door intensief met 
scholen samen te werken, versterken we de aansluiting 
van de kinderopvang op het onderwijs. Hierdoor 
wordt de continuïteit van de kindontwikkeling  
bevorderd.

Deze samenwerking kan diverse vormen hebben. 
Partou werkt samen met 17 van de 30 grootste school-
organisaties voor het aanbieden van bso en VE.  
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Partou streeft  
naar de beste  
doorgaande 
 ontwikkellijn  
voor kinderen.

We bieden bso-plekken voor circa 151 van de  
912 overkoepelende schoolorganisaties (bevoegd 
gezag, in omvang variërend van enkele tientallen 
leerlingen tot ruim 20.000 leerlingen). Maar liefst 354 
van onze bso's zitten in een school. 

Partou biedt, naast autonome dag- en buitenschoolse 
opvang, ook geïntegreerde opvang samen met scho-
len en zorgaanbieders in kindcentra in de vorm van 
integrale kindcentra (IKC’s) of een brede school of 
alles-in-één-scholen. We zijn partner in tientallen IKC's.

Binnen onze IKC’s is er een vloeiende overgang tussen 
onderwijs en de kinderopvang van Partou en wordt er 
in verschillende verschijningsvormen gewerkt. Partou 
streeft naar de beste doorgaande ontwikkellijn voor 
kinderen. Samen met onze onderwijspartners ontwik-
kelen wij per kindcentrum een gezamenlijke visie en 
beleid. We doen dit vanuit een integraal, inclusief en 
interprofessioneel uitgangspunt, waarbij de pedagogi-
sche voorzieningen de kinderen optimaal voorberei-
den op de toekomst. Tegenwoordig gaat het daarbij 
steeds vaker over de pedagogische inhoud:  

de ontwikkeling van het kind staat meer dan ooit 
centraal. Bij elke nieuwe samenwerking zoeken de 
betrokken partijen, scholen, opvangorganisaties en 
gemeenten naar de vorm die het beste bij hen past. 
Partou is een expert in het verzorgen van een aan-
sluiting bij de schoolleerlijnen. 

In 2021 hebben we vijf nieuwe IKC's geopend met in 
totaal 252 kindplaatsen voor dagopvang en 227 kind-
plaatsen bso. Op vier van deze nieuwe IKC's bieden  
we VE. Ook was onze directievoorzitter panellid bij  
de conferentie Scholenbouw & Renovatie 2021.  
Daar was onder meer aandacht voor de uitdagingen 
voor kinderopvang, schoolbesturen en gemeenten  
om samen een IKC te starten.

Partou werkt ook samen met scholen voor het tegen-
gaan van onderwijsachterstanden. Scholen in het 
primair en voortgezet onderwijs ontvangen via het 
Nationaal Programma Onderwijs in het schooljaar 
2021-2022 budget voor de bestrijding van onderwijs-
achterstanden opgelopen door de coronapandemie29. 
Specifiek voor het primaire onderwijs heeft Partou een 
menukaart ontwikkeld zodat we de scholen kunnen 
ondersteunen bij de goede invulling. Inmiddels heeft 
dit op meerdere plekken geresulteerd in samen-
werkingen. 

354 bso's zitten  
in een school

50 Inhoud Waardecreatie in beeld - Sociale waarde - Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021



Ook de komende jaren zullen wij de samenwerking 
met scholen blijven zoeken. Intensievere samenwer-
king, het verbinden van leer- en ontwikkellijnen en 
persoonlijke samenwerking met het onderwijs dragen 
bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen.

Een gezonde leefstijl
Bij Partou stimuleren we een gezonde, actieve, leefstijl. 
We zorgen voor gezonde voeding, veel beweging en 
gaan lekker naar buiten met de kinderen, ongeacht het 
weer.

In ons voedingsbeleid is door onze in-house diëtiste 
vastgelegd hoe we op onze locaties voor de verschil-
lende leeftijdsgroepen zorgen voor een gezond voe-
dingsaanbod, zonder toegevoegde suikers en met 
relatief weinig zout. De producten die wij aanbieden 
zijn afgestemd op de richtlijnen Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum. Een eetmoment is een belangrijk 

Dagelijks zorgen  
we voor voldoende 

beweging voor
de kinderen en gaan  

we met hen naar buiten.

pedagogisch moment. Onze medewerkers geven het 
goede voorbeeld. Vanuit pedagogisch oogpunt eten 
zij daarom geregeld samen met de kinderen en eten  
zij hetzelfde, met als bijkomend voordeel dat onze 
medewerkers zo als vanzelfsprekend ook gezonde 
voeding krijgen. Zij leren kinderen waarom gezond 
eten belangrijk is en leggen uit waarom bepaalde 
producten beter met mate gegeten kunnen worden  
en dat het goed is gevarieerd te eten.  
Het tafel moment is ook een sociaal moment.  
Op ons servicekantoor ligt fruit om medewerkers  
te stimuleren om gezond te eten.

Op alle locaties van Partou en Partou-terreinen geldt 
een algemeen rookverbod. Ook wijzen we medewer-
kers op de effecten van 'derdehandsroken' voor kleine 
kindjes die ze vervolgens op schoot houden wanneer 
ze buiten een Partou-locatie of -terrein wel roken.

Dagelijks zorgen we voor voldoende beweging  
voor de kinderen en gaan we met hen naar buiten. 
Daarnaast hebben we in ons activiteitenaanbod veel 
beweegactiviteiten en activiteiten in de buitenlucht  
of natuur.

Kinderen die bij ons naar de opvang gaan, eten zo 
gezonder en bewegen meer dan gemiddeld in 
 Nederland. Zo dragen we bij aan hun gezondheid  
en geven we hen een gezonde leefstijl mee.
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We zijn een vertrouwd gezicht in vele buurten.  
Kinderopvangvoorzieningen dragen  
bij aan de leefbaarheid van een buurt.

Maatschappelijk betrokken 
activiteitenaanbod
Onze activiteiten staan niet op zichzelf. Ons aanbod 
ontwikkelt zich continu op basis van inzichten van onze 
pedagogisch professionals, onze wetenschapsafdeling 
en onze eigen gecertificeerde mediacoach en in-house 
diëtiste. Met ons activiteitenaanbod sluiten we aan bij 
de belevingswereld van verschillende leeftijdsgroepen 
en sociaal-maatschappelijke thema's. 

Rondom onze kernactiviteiten werken we samen met 
partners en lokale partijen, om ook in andere vormen 
een maatschappelijke bijdrage te bieden. Voorbeelden 
hiervan zijn natuurprojecten met  Staatsbosbeheer, 
Nederland Schoon en het Instituut voor Natuur-
educatie en Duurzaamheid. We doen als enige 
kinderopvang organisatie met onze bso’s mee met  
het jaarlijkse UNICEF Kinderrechten Filmfestival.

We zijn deelnemer van de Nationale Coalitie tegen 
Eenzaamheid. Met de Nationale Coalitie tegen
Eenzaamheid slaan bedrijven, maatschappelijke organi-
saties en overheidsinstellingen de handen ineen om 
eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Zo leve-
ren diverse kinderdagverblijven en bso’s met verschil-
lende activiteiten een bijdrage aan het tegengaan van 
eenzaamheid onder ouderen. Vooral kinderen spelen 
hierbij een actieve rol. Op deze manier toveren we  
een glimlach op het gezicht van ouderen en leren  
we kinderen over respect, inlevingsvermogen en 
diver siteit.

We werken samen met Stichting Lezen om kinderen 
een brede basis in de ontwikkeling te bieden.  
Ook werken we samen met NOC*NSF in het kader  
van sport en bewegen. En we doen mee met  
het programma ‘Leren smeren’ van CareLyn om 
 zonnebrand te voor komen.
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Lokaal netwerk
We zijn een vertrouwd gezicht in vele buurten.  
Net als onderwijs of sportvoorzieningen dragen 
 kinderopvangvoorzieningen bij aan de leefbaarheid 
van een buurt. We vervullen dan ook op verschillende 
manieren onze rol in het lokale maatschappelijke 
 netwerk.

Vanuit onze locaties worden regelmatig uitstapjes 
georganiseerd in de directe omgeving, bijvoorbeeld 
naar de kinderboerderij of de bibliotheek. Ook zijn er 
veel contacten met verzorgingshuizen waar de kinde-
ren niet alleen kaartjes naar sturen, maar soms ook op 
bezoek gaan. 

Samenleving en economie
Door onze bijdrage aan kindontwikkeling, arbeidsparti-
cipatie en arbeidsplekken dragen we bij aan de samen-
leving en economie. Juist door onze omvang kunnen 
we hierbij het verschil maken. Als grote kinderopvang-
organisatie dragen we bij aan de ontwikkeling van 
tienduizenden kinderen tot een sociale, zelfbewuste en 
inclusieve nieuwe generatie en dragen we bij aan het 
terugdringen van kansenongelijkheid. 

Daarnaast hebben we in 2021 van onze Air Miles een 
mooi bedrag gedoneerd aan onder andere het  
Nationaal Fonds Kinderhulp. Het Nationaal Fonds 
Kinderhulp helpt kinderen van 0 tot 21 jaar in ons land 
die opgroeien in armoede. Met behulp van onze dona-
tie kunnen deze kinderen een dagje onbezorgd plezier 

hebben in een pretpark of de dierentuin. Ook hebben 
we voor elke ingevulde vragenlijst van ons mede-
werkersbetrokkenheidsonderzoek € 2,- gedoneerd  
aan UNICEF. Dankzij onze bijdrage van vorig jaar 
 kunnen nu 45 kinderen in Ivoorkust naar school via  
het project Plastic Bricks. Onze medewerkers hebben 
ook de mogelijkheid om hun kerstgeschenk te doneren  
aan een goed doel.

Terwijl hun kinderen op onze opvang zijn, hebben 
tienduizenden ouders de mogelijkheid om te werken  
of studeren. Onze ruim negenduizend medewerkers 
maken dit mogelijk. We zijn de grootste werkgever  
in de Nederlandse kinderopvang en behoren tot de 
grotere werkgevers in Nederland.

45 kinderen in 
 Ivoorkust kunnen 
dankzij ons naar 

school
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‘ Wie komt er voor 
deze kinderen op?’

Interview

Op weg naar passende 
kinderopvang in elke wijk

Door corona begreep iedereen ineens hoe belangrijk kinderopvang 
eigenlijk is. Voor ouders, kinderen en vooral voor de kinderen waar we 
zorgen over hebben. Pedagogisch medewerker én zorgcoördinator 
werden daarom al snel aangemerkt als cruciale beroepen.  
 

“Nou, letterlijk cruciaal, want er waren 
extra zorgen”, vertelt Marlie van de 
Ven (31). “Ik heb toen extra ondersteu-
ning geregeld op de groepen in mijn 
regio. Verdubbeling zelfs. Door onze 
goede relatie met de gemeente is daar 
dan geld voor. Daar ben ik best trots 
op.”

Marlie is orthopedagoog en werkte  
tot een paar jaar geleden als leiding-
gevende van de afdeling pedagogiek 
bij SKS Alles Kids, destijds over-
genomen door Smallsteps. Binnen 
Partou richt ze zich inmiddels als  
manager  voorschoolse educatie op 
kinderen met een ontwikkelings-
achterstand.  

“Sommige kinderen hebben moeite 
met de aansluiting bij leeftijdsgenoten  
op een reguliere groep. Wat mij 
betreft is stoppen met de opvang dan  
geen optie, maar moeten we kijken 
hoe we beter kunnen afstemmen op  
de ont wikkelfase van die kinderen en 
juist extra hulp bieden. Elk kind  
moet zo de kans krijgen om zich opti-
maal te ontwikkelen. Naast passend 
onderwijs, moet er ook passende 
kinderopvang zijn. Ook voorschoolse 
 educatie dus, gewoon in elke wijk!”

Opbloeien op de voorschool
Elke gemeente, elke wijk en dus ook 
elke voorschool is anders. “Wij stem-
men af op de kinderen in de groep  
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‘15% van peuters heeft baat  
bij extra ondersteuning’

Marlie van de Ven
manager voorschoolse educatie

"Alle kinderen zijn welkom op de voorscholen van Partou. Maar om 
 werkelijk álle  kinderen te bereiken, moet je meer doen dan alleen de deur 
openzetten. We investeren in de relatie met allerlei externe partners om 
ouders en kinderen naar Partou te halen”, vertelt manager voorschoolse 
educatie Marlie van de Ven. “Ook zorgen we voor gespecialiseerde 
 pedagogisch medewerkers en passen we de inrichting en het speelgoed 
aan. Uiteindelijk draait alles om de kinderen, om kansengelijkheid.”

en halen ‘de hele wereld’ naar binnen. 
Met thema’s en rollenspel oefenen we 
de actieve woordenschat en maat-
schappelijke situaties.” 

De voorschoolse educatie verschilt 
wezenlijk van de reguliere kinderop-
vanggroepen. “Stel, een peuter komt 
uit een oorlogsgebied en stapt hier 
een kinderdagverblijf binnen. Dat sluit 
dan totaal niet aan bij zijn belevings-
wereld. Opbloeien lukt hem wél op  
de voorschool, in een groep met 
gespecialiseerde medewerkers,  
op een plek die zo is ingericht dat  
het voor hem herkenbaar is.” 

Naar schatting heeft 15 procent van  
de peuters in Nederland baat bij extra 
ondersteuning op het gebied van taal 
en spraak, rekenen, sociaal-emotioneel 
of motorisch. Marlie: “En als er achter-
standen zijn op meerdere gebieden, 
dan kunnen wij - in overleg met de 
ouders - weer andere specialisten 
inschakelen.”

Netwerk
“In een aantal gemeenten zit ik aan 
tafel bij de besluitvorming, met wet-
houders, beleidsmedewerkers, hulp-
verlening en soms schoolbesturen.  
Dat netwerk is heel belangrijk.  
Samen zorgen we ervoor dat álle 
kinderen kunnen profiteren van de 
beste voorscholen. En het mooie is: 
door de subsidierelatie maak je 

 structurele afspraken en dus is er 
kwaliteit, want er zijn gemeentelijke 
kaders en wettelijke kwaliteitseisen.  
De gemeente checkt dat continu.  
Ik kreeg net nog een telefoontje van  
de gemeente Rotterdam met de vraag 
hoe het gaat, of we ergens tegenaan 
lopen en wat onze kinderen nodig 
hebben. Ze zijn heel betrokken”,  
vertelt Marlie. 

Onze verantwoordelijkheid
Ook Marlie is erg begaan met de kinde-
ren in haar regio: “Altijd, hoe jong je 
ook bent, met of zonder achterstand  
of indicatie, moet je de ondersteuning 
krijgen die je nodig hebt. Wie komt er 
anders voor deze kinderen op?  
Tenzij de ouder anders beslist, vind ik 
dat onze verantwoordelijkheid.”

Interview - Vervolg 

VE (Voorschoolse 
educatie) op  
37% van onze 

kinderdag-
verblijven.
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Bij Partou staan onze medewerkers naast het kind en staan 
onze medewerkers centraal. Medewerkers zijn ons kostbaarste 
kapitaal. Zij vormen onze menselijke waarde en creëren  
een veilige en inspirerende ontwikkelplek voor kinderen. 

Ruimte voor talent, expertise  
en participatie

Menselijke waarde

Waardecreatie in beeld - Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021 56 Inhoud

 8.765 medewerkers
 90% pedagogisch professional
 668 BOL-stagiaires
 11 klassen met 171 BBL-studenten
 95% vrouw 
 Gemiddelde leeftijd: 36,0 jaar
 Partou Academie
 Medewerkersparticipatie

Input Output

 Respons medewerkers-
betrokkensheidsonderzoek: 
60%

 Medewerkersbetrokkenheid: 7,4
 66% ervaart (te) hoge werkdruk
 77% vast dienstverband
 Deeltijdfactor: 64%
 Instroom: 1.612 medewerkers 
(excl. stagiaires)

 Uitstroom: 1.647 medewerkers 
(excl. stagiaires) 

  Openstaande vacatures:  
Gemiddeld 340,  
december ruim 800

 Verloop: 18%

 Gemiddelde ziekteverzuim: 
8,0% 

 Meer dan 99% Cao 
 Kinderopvang

 Bevordering vitaliteit  
en werkgeluk

 45 deelnemers opleiding  
tot assistent locatiemanager,  
60 aanmeldingen

 70 aanmeldingen opleiding 
gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker niveau 4

 Participatietraject werkgeluk 
met 250 deelnemers en  
32 bijeen komsten

Outcome
Betrokken en vitale 
 medewerkers die hun  
werk met plezier doen



Betrokken medewerkers
Onze betrokken medewerkers dragen gezamenlijk bij 
aan het succes van ons allemaal om generaties verder 
te brengen. Zij zijn een afspiegeling van de samen-
leving en alleen dat al draagt bij aan de ontwikkeling 
van kinderen in de breedste zin van het woord.  
De pedagogisch professionals zijn de spil van onze 
dienstverlening. Zij creëren een veilige, vertrouwde  
en stimulerende omgeving voor kinderen. Door  
begeleiding van het vrije spel en de ontwikkelings-
gerichte activiteiten dragen ze bij aan kindontwikke-
ling: van de eerste stapjes tot ze klaar zijn voor de 
basisschool, en gedurende de gehele basisschooltijd. 

Eind 2021 had Partou 8.765 medewerkers in dienst. Dit 
is exclusief 668 stagiaires. Inclusief stagiaires hadden 
we 9.433 medewerkers. De overgrote meerderheid van 
onze medewerkers is vrouw (95 procent) en 90 pro-
cent werkt als pedagogisch professional. Ook in de 
leidinggevende functies en het managementteam zijn 
vrouwen in de meerderheid. Onze medewerkers zijn 
gemiddeld 7,0 jaar in dienst en de gemiddelde leeftijd 
van alle medewerkers is 36,0 jaar. Dit is relatief jong als 
gevolg van de hoge instroom in 2021. In 2020 was de 
gemiddelde leeftijd bij Partou 36,7 jaar en de gemid-
delde lengte van een dienstverband 7,6 jaar. Deze 
getallen komen overeen met de branchegemiddelden 
in 2020: 95 procent is vrouw, de gemiddelde leeftijd is 
37 jaar en het gemiddeld aantal dienstjaren is 7,6 jaar24. 

Wij vinden het belangrijk om medewerkers aan ons te 
binden en een duurzame relatie aan te gaan. Uit ons 
medewerkersbetrokkenheidsonderzoek blijkt dat onze 
medewerkers financiële zekerheid belangrijk vinden. 
Daarom bieden we hen een vast dienstverband, zodra 
dit kan. Ons streven is om 80-90 procent medewerkers 
met een vast dienstverband te hebben. Eind 2021 is 
het aandeel tijdelijke dienstverbanden met 23 procent 

90% 
van de medewerkers

is pedagogisch  
professional
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naar onbepaalde tijd. BBL-studenten, studenten die 
werken en leren combineren, krijgen altijd een tijdelijk 
 contract dat gekoppelend is aan hun studie overeen-
komst en -periode. Een groot deel van onze mede-
werkers werkt deeltijd. De deeltijdfactor is 64 procent. 

Een leven lang leren 
Partou heeft een ontwikkelcultuur. Voor het kind, maar 
zeker ook voor onze medewerkers. Ontwikkeling houdt 
niet op bij het behalen van een diploma. We geloven  
in een leven lang leren. Daarom werken we continu aan 
de ontwikkeling van onze medewerkers. Zo worden 
pedagogisch medewerkers, op de werkvloer en daar-
buiten, structureel vakinhoudelijk begeleid door 
 pedagogisch coaches. 

Een groot gedeelte van onze pedagogisch medewer-
kers wordt opgeleid om voor voorschoolse educatie te 
worden ingezet. In 2021 werden meer dan 500 mede-
werkers ingezet op VE-groepen. Om de kwaliteit van 
de opvang te verhogen en tegelijkertijd te voldoen aan 
de Wet IKK bieden wij een uitgebreid pedagogisch 
ontwikkelprogramma. Dit gaat zowel om inhoudelijke 
verdieping, bijvoorbeeld de opleiding tot baby- 
specialist, als persoonlijke ontwikkeling.  

Gedurende de coronacrisis hebben wij extra pedago-
gische inspiratie georganiseerd voor thuiszittende 
collega’s via Zoomsessies en op ons intranet plaatsten 
we een dagelijkse post, soms met een filmpje, dan 
weer een podcast om te luisteren of een interessant 
document om te lezen.

hoger dan ons streven. Dit is het gevolg van een hoge 
instroom nieuwe medewerkers gedurende het jaar en 
het aantal BBL-studenten. Nieuwe medewerkers krijgen 
veelal eerst een contract voor een bepaalde tijd dat bij 
goed functioneren zo snel mogelijk wordt omgezet 

Groeien met Partou Academie
Onze Partou Academie biedt een uitgebreid op -
leidingsaanbod voor al onze medewerkers, zowel 
ter inspiratie als op persoonlijk of vakinhoudelijk  
vlak. De academie bestaat uit een online leeromgeving 
en ons nieuwe trainingscentrum in Almere dat in 2021 
is geopend. 

Het opleidingsaanbod van de Partou Academie is 
uitgebreid en divers: van laagdrempelige podcasts, 
e-learnings en inspiratiesessies tot trainingen en (lang-
durige) opleidingen. Zo is er voor iedere medewerker 
wat wils. Via de online Partou Academie hebben onze 
medewerkers toegang tot ruim honderd e-learning 
modules, webinars en trainingen. 

Plek voor talent
Wij geloven in de kracht van iedere medewerker.  
De omvang van onze organisatie biedt veel kansen als 
het gaat om duurzame inzetbaarheid. Daarom zetten 
we steeds meer in op het creëren van doorgroei-
mogelijkheden voor huidige én nieuwe medewerkers. 
Hiervoor is in 2021 een afdeling ter bevordering van 
interne mobiliteit (doorstroom) opgericht. In het kader 
van doorgroei is een aanzienlijk deel van het team van 
kwaliteitsmanagers en pedagogisch coaches door-
gegroeid vanuit een locatie en was eerder werkzaam 
als pedagogisch medewerker of locatiemanager.

In het opleidingsprogramma van Partou zijn maar liefst 
zeven opleidingen opgenomen, waarmee medewer-
kers kunnen doorgroeien. Populair is het programma 

Deeltijdfactor: 

64%
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voor pedagogisch medewerkers, waarin zij opgeleid 
worden tot assistent locatiemanager. Hiermee zijn in 
2021 45 pedagogisch medewerkers gestart en er zijn 
reeds 60 aanmeldingen voor 2022. Ook de opleiding 
tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 
is met 70 aanmeldingen populair. 

Erkend leerbedrijf
Partou is een erkend leerbedrijf. We vinden het 
belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
jong talent. Ondanks de pandemie zijn alle stages  
in 2021 zoveel mogelijk doorgegaan. Eind 2021 waren 
maar liefst 668 stagiaires verdeeld over onze  
714 locaties.

Partou start elk half jaar in samenwerking met roc's 
eigen BBL-klassen om voldoende kwaliteit van 
instroom te borgen. Dit zijn opleidingsplekken 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor 
mbo-pw3-studenten die een programma van werken 
en studeren volgen. Als gevolg van de gedwongen 
sluitingen door de pandemie zijn in het begin van het 
jaar geen klassen gestart. Gelukkig kon dit later in het 
jaar wel: in 2021 zijn uiteindelijk 11 klassen gestart met 
171 plekken voor BBL-studenten. In januari 2022 zijn we 
met nog eens 8 klassen met 122 BBL-studenten gestart. 
We werken onder andere samen met ROC Midden 
Nederland, Variva en Scheidegger.

Aantrekken van medewerkers 
Door corona nam de druk op de arbeidsmarkt in  
de kinderopvang over de hele breedte sterk toe.  
Dat geldt ook voor onze organisatie. In 2021 had 
 Partou gemiddeld 340 openstaande vacatures.  
Eind 2021 was het aantal openstaande vacatures 
gestegen tot ruim 800. Dat is gemiddeld  
één vacature per locatie. Daar staat tegenover dat  
we het hoogste aantal pedagogisch medewerkers  
ooit in dienst hebben, een mooie mijlpaal. 

Mede door de situatie op de arbeidsmarkt nam  
het verloop in 2021 toe tot ruim 18 procent. In totaal 
zijn er bij Partou in 2021 1.612 nieuwe medewerkers 
gestart en hebben we van 1.647 medewerkers afscheid 

genomen. Dit is  inclusief het afscheid van mede-
werkers door de samenvoeging van onze service-
kantoren in Vianen en de sluiting van onze kantoren  
in Hengelo en Almere en exclusief onze bijna  
700 stagiaires. 

Medewerkersbetrokkenheid
Onze belangrijkste strategische pijler is het vergroten 
van werkgeluk. Het is onze ambitie de best gewaar-
deerde kinderopvang te zijn. Dit betekent ook best 
gewaardeerd door medewerkers en als werkgever. 
Daarvoor is het belangrijk om signalen van mede-
werkers op te halen en te weten wat goed gaat én 
waar mogelijkheden voor verbetering liggen. 

1.612 
nieuwe 

medewerkers
in 2021
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Medewerkersparticipatie
Medewerkersparticipatie draagt in belangrijke mate bij 
aan werkgeluk. Het betrekken van medewerkers in 
projecten en met ze in gesprek gaan wanneer zij met 
ideeën komen of kritisch zijn, maakt dat medewerkers 
zich gehoord voelen en leidt bovendien tot een beter 
resultaat. We proberen ons steeds bewust te zijn van 
de mogelijkheden om medewerkers te laten participe-
ren. In 2021 zijn er hiervoor verschillende themabijeen-
komsten geweest. Daarnaast startte onder de noemer 
‘Lekker werken bij Partou’ een omvangrijk participatie-
traject.

Medio 2021 deed de FNV een oproep tot staken,  
nadat de cao-onderhandelingen tussen de werkgevers 
binnen de kinderopvang en de vakbonden waren 
vastgelopen, met als belangrijk struikelblok de 
 werkdruk die pedagogisch medewerkers ervaren. 
Aanleiding voor Partou om naar medewerkers te 
 benadrukken dat wij het thema werkdruk herkennen  
en erkennen als een belangrijk aandachtspunt binnen 
onze organisatie. En dat het van belang is, om hierover 
met elkaar in gesprek te blijven en knelpunten te delen 
met de directie, zodat we samen kunnen zorgen voor 
een gezonde werkomgeving met een goede balans 
tussen werk en privé. De medewerkers die hierop 
hebben gereageerd, zijn allemaal uitgenodigd om deel 
te nemen aan het traject ‘Lekker werken bij Partou’.  
In totaal is in 32 bijeenkomsten (fysiek of online) met 
255 medewerkers gesproken over werkdruk.  
Een traject waardoor medewerkers zich niet alleen 
gehoord voelden, maar dat ook goede aanknopings-

punten bracht voor verlaging van de werkdruk.  
De eerste maatregelen zijn eind 2021 genomen.  
Partou heeft alle ouders verzocht om hun kinderen  
op 24 en 31 december eerder op te halen, zodat onze 
medewerkers ook rustig konden beginnen aan de 
feestdagen. En alle ouders hebben het dringend 
 verzoek gekregen om tijdelijk geen gebruik te maken 
van extra dagen of ruildagen, omdat onze mede-
werkers de verstoringen in het toch al krappe rooster 
die dat met zich meebrengt als werkdrukverhogend 
ervaren. Ook is structureel extra budget vrijgemaakt 
om daar waar dit mogelijk is, extra groepshulpen in  
te zetten om zo de pedagogisch medewerkers te 
ontlasten. In 2022 gaan we verder met de conclusies 
uit het traject.
 
Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
Elk jaar doen we een uitgebreid medewerkersbetrok-
kenheidsonderzoek (MBO), het meetinstrument om 
inzicht te krijgen in hoe het gaat met onze belangrijk-
ste strategische pijler: het vergroten van werkgeluk.  
In 2021 heeft 60 procent van de medewerkers mee-

gedaan aan het MBO. Dit is een mooie score en geeft 
aan dat veel medewerkers zich betrokken voelen en 
hun stem willen laten horen.  

Medewerkers bij Partou geven hun werk gemiddeld 
een 7,4 als rapportcijfer. Het hoogst gewaardeerd 
worden de fysieke veiligheid, de direct leiding-
gevenden en de emotionele veiligheid. Het belangrijk-
ste punt voor verbetering is de werkdruk, wat dat 
betreft lopen we op verschillende locaties tegen  
de grenzen van een werkbare situatie aan. In 2021 
ervoer 66 procent van onze medewerkers een (veel)  
te hoge werkdruk. In 2020 was dit nog 41 procent.  
De al hoge werkdruk is het afgelopen jaar dus verder 
toegenomen. De hoge score op emotionele veiligheid 
en leidinggevenden geeft het vertrouwen om dit 
belangrijkste aandachtspunt met elkaar aan te pakken 
en om te zetten in concrete acties gericht op het 
verminderen van de werkdruk en het terugkrijgen  
van plezier in het werk.

Medewerkers-
betrokkenheid 

7,4 
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Medezeggenschap
Samen bouwen aan Partou is voor ons belangrijk. 
Daarom vinden we het belangrijk dat onze medewer-
kers direct en indirect kunnen meebouwen, meeden-
ken en mee besluiten. Dit hebben we op een formele 
en informele wijze georganiseerd. De formele mede-
zeggenschap bij Partou wordt momenteel ingevuld 
door een Tijdelijke Ondernemingsraad (TOR). Deze is 
gevormd in maart 2020 en bestaat uit de onderne-
mingsraden van Partou en Smallsteps (totaal 25 leden). 
De focus voor de TOR lag in 2021 vooral op het vervul-
len van zijn rol waar het ging om het harmoniseren van 

beleid na de fusie in 2020. Wanneer de integratie is 
afgerond, zal voor de nieuwe organisatie een nieuwe 
ondernemingsraad worden gevormd.

Vitaliteit 
Partou streeft naar een gezonde en vitale werkomge-
ving. Wij investeren in het welzijn en de vitaliteit van 
medewerkers, bijvoorbeeld door het faciliteren van 
het voordelig aanschaffen van een fiets of een sport-
abonnement met korting, voordeel bij culturele activi-
teiten en een vitaliteitsprogramma. Ook biedt Partou 
ondersteuning in de vorm van een vangnet als het 
privé even moeilijk gaat, zoals budget coaching of 
ondersteuning bij psychische zorg. Verder kunnen 
medewerkers naar eigen inzicht vier uur betaalde 

thuisstudie per jaar invullen, hetgeen we terugzien in 
het hoge aantal online modules dat onze werknemers 
afnemen in onze online omgeving van de Partou  
Academie. 

Verzuim
Het verzuim in 2021 was gemiddeld 8,0 procent (exclu-
sief zwangerschapsverlof), oplopend tot 9,7 procent in 
december 2021. Het hoge verzuim is het gevolg van de 
coronapandemie: veel medewerkers raakten besmet 
met corona of moesten in quarantaine in verband met 
nauwe contacten met besmette personen. Maar ook 
minder mogelijkheden voor re-integratie of uitgestelde 
zorg door corona zorgden ervoor dat medewerkers 
langer dan gemiddeld thuis moesten blijven.
Ook de oplopende werkdruk werkte verzuimverho-
gend en leidde tot een negatieve spiraal: door versto-
ringen in het rooster en extra invaluren liep de werk-
druk op en verzuimden nog meer medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden
Vrijwel alle medewerkers (> 99 procent) vallen onder 
de Cao Kinderopvang die in 2021 opnieuw is afgeslo-
ten. Ook stagiaires vallen hieronder. Daarnaast heeft 
Partou aanvullende arbeidsvoorwaarden en -regelin-
gen. Een aantal daarvan is in 2021 al geharmoniseerd 
waarbij gekeken is naar de beste regeling voor de 
medewerker. Alle medewerkers nemen deel aan het 
Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

 
Vooral door  

corona nam het 
 verzuim toe tot 

8,0%
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Interview

‘ Er is weer tijd 
voor grapjes’Minder werkdruk, 

meer werkgeluk
Sinds pedagogisch medewerker Manon Doeve een lange persoonlijke 
e-mail aan directeur Jeanine Lemmens schreef, is er veel gebeurd.  
Ze was niet de enige die haar hart luchtte over de werkdruk.

Partou organiseerde daarop gesprek-
ken waarin 130 pedagogisch mede-
werkers, 100 locatiemanagers en  
25 kantoormedewerkers hun verhaal 
deden. Dat resulteerde in een rapport 
vol aanbevelingen voor minder werk-
druk en meer werkgeluk. 

Manon (25): “Als ik ’s morgens binnen-
kom en de kinderen rennen in mijn 
armen, dan voel ik me zó gelukkig.  
Elke keer weer.” Net als veel van haar 
 collega’s wist Manon al vroeg dat ze 
‘iets met kinderen’ wilde. Ze studeerde 
peda gogisch werk en is al vijf jaar 
actief op hetzelfde kinderdagverblijf.  
Eerst bij SKS Alles Kids, dat in die 
periode werd overgenomen door  
Smallsteps en dit jaar Partou ging 
heten. 

Extra aandacht
In haar e-mail aan Jeanine vertelde 
Manon over het personeelstekort.  
“Wij hadden te weinig mensen en toch 
werden er nieuwe kinderen geplaatst, 
dat kan anders.” Over de specifieke 
situatie in de achterstandswijk waar ze 
werkt: “Wij hebben veel kinderen die 
extra zorg en aandacht nodig hebben, 
dus juist méér mensen.” En over ach-
terstallig onderhoud. “Er was van alles 
aan de hand… Maar ook toen de werk-
druk heel hoog was, waren wij zorg-
zaam voor elkaar. We staan echt voor 
elkaar klaar.” Het hechte, betrokken 
team is net zo divers als de wijk en  
de kinderen op de groep. “We zijn 
allemaal anders, hebben compleet 
verschillende karakters en vullen  
elkaar goed aan.” 
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‘Partou heeft veel te bieden’
Manon Doeve
pedagogisch medewerker

De combinatie van een krappe arbeidsmarkt en uitval door corona 
zorgt voor hoge werkdruk in de kinderopvang.  Duizenden kinder-
opvangmedewerkers staakten daarom op 8 juli en 14 september.  
Ook Manon en haar collega’s waren daarbij. “Ja, onze locatie was toen 
dicht. Maar eigenlijk wilden we vooral ons verhaal kwijt.” De interne 
oproep aan alle medewerkers om hun zorgen en wensen te delen, 
kwam dus precies op het juiste moment. “Dat was nog voor de zomer. 
Toen dacht ik: dit is mijn kans om er iets aan te doen.”

Kritische vragen
Eén van de groepsgesprekken over 
werkdruk was bij Manon op de bso. 
“Met een hele groep collega’s uit de 
omgeving. Er was een open, veilige 
sfeer, waarin wij alles konden zeggen. 
Daarna is ook Jeanine nog op onze 
locatie geweest en heb ik haar heel 
uitgebreid gesproken. Ze luisterde en 
stelde ook kritische vragen, zo van: 
wat hadden jullie zelf kunnen doen?  
En ze had echt de tijd.”

Voor de kinderen
“Er is daarna heel veel gebeurd in 
positieve zin.” Manon benoemt repa-
raties, nieuwe collega’s en even geen 
extra kinderen. “Het is gezellig en er is 
weer tijd voor grapjes! Ik heb nu het 
gevoel dat ik van waarde ben, dat de 
organisatie dankbaar is voor wat ik 
doe.” Ze denkt even na. “Ja, ik zou het 
nu wel aanbevelen aan vriendinnen  
om hier te komen werken. Laten we 
eerlijk zijn: er is werk zat overal op dit 
moment, maar Partou heeft wel wat  
te bieden. Zoals een passend salaris 
voor wie op de voorschool werkt.”

Manon heeft zich verdiept in het oplei-
dingsaanbod. “Ja, ik heb ook een 
droom. Ik zou heel graag pedagogisch 
coach willen worden. Daarom heb ik 
me ingeschreven voor twee heel 
interessante opleidingen.” Ze sluit af 

met een kritische noot: “Als coach zou 
ik dan wel de tijd willen hebben voor 
de medewerkers. Omdat ik denk dat ik 
alleen dan echt iets kan betekenen 
voor de kinderen. Daar gaat het uitein-
delijk om.”

Interview - Vervolg 

32 bijeenkomsten  
met  

255 medewerkers
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Continue ontwikkeling 
van kennis en kunde

Intellectuele waarde

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. 
Daarom investeren we continu in het 
ontwikkelen van kennis en kunde, van de 
sector en van onze medewerkers. Deze kennis 
en kunde dragen bij aan de kwaliteit die we 
bieden. Dit is onze intellectuele waarde.

Waardecreatie in beeld - Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021 64 Inhoud

 Afdeling Learning & Development
 Afdeling Monitoring & Wetenschap
 Samenwerking met 6 universiteiten,  
1 hogeschool en 3 kennisinstituten

 Partou Academie
 Sponsoring Leerstoel kinderopvang en 
Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit 
Kinderopvang

Input Output

 Bijdrage aan 13 (wetenschappelijke) 
onderzoeken en 3 pilots

 Opleidingsaanbod met fysieke en 
online trainingen, opleidingen en 
inspiratiesessies

 Diverse publicaties
 Vernieuwd activiteitenbeleid

Outcome
Thoughtleader in kinderopvang in Nederland



Onderzoek en wetenschap 
We vinden het belangrijk om onze kennis en kunde 
voor een optimale ontwikkeling en welzijn van 
 kinderen op de kinderopvang te blijven uitbreiden. 
Zowel voor de sector als voor Partou zelf.  
Nieuwe inzichten zijn input voor de doorontwikkeling 
van ons (pedagogisch) beleid en ons activiteitenaan-
bod. Daarom initiëren we zelf pilots en onderzoek  
en leveren we een bijdrage aan (wetenschappelijk) 
onderzoek. Dit doen we via financiële steun, door 
samenwerking met kennisinstituten en uitvoering  
van hun onderzoeken op onze locaties en door eigen 
onderzoek.

Partou geeft financiële ondersteuning aan de leerstoel 
Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam 
(prof. R. Fukkink) en het Expertisecentrum Pedago-
gische Kwaliteit Kinderopvang.

Onze eigen wetenschappelijke afdeling doet in 
 samenwerking met kennisinstituten onderzoek naar 
specifieke onderwerpen. In 2021 hebben wij mee-
gewerkt aan dertien verschillende (wetenschappelijke) 
onderzoeken: negen onderzoeken van verschillende 
kennisinstituten en vier afstudeerscripties. We werkten 
samen met de Universiteit van Amsterdam,  
Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht,  
Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit,  
Hogeschool van Amsterdam, Wageningen Universiteit, 
Louis Bolkinstituut, NTI en het Nederlands Jeugd-
instituut (NJI). Veel onderzoeken lopen gedurende 
meerdere jaren. Een aantal onderzoeken wordt 
 gesubsidieerd door ZonMw.

Voor de Universiteit van Amsterdam hebben wij een 
onderzoek gefaciliteerd naar de effecten van kinderop-
vang. Hiervoor hebben 25 van onze kinderdagopvang-
groepen deelgenomen aan het onderzoek. Deze studie 
is vrijwel afgerond. Daarnaast is de Vrije Universiteit in 
een afrondende fase van een onderzoek naar het 
professionaliseren van spelbegeleiding door dialogi-
sche gesprekken tussen de kinderen en de pedago-
gisch professionals. Ook dit onderzoek faciliteren we. 
Tevens hebben we meegewerkt aan onderzoek van de 
Universiteit Leiden naar de effecten van corona op de 
kinderopvang. Het onderzoek van de Wageningen 
University en het Louis Bolkinstituut naar het stimule-
ren van het eten van meer groente en fruit, heeft 
concrete succesfactoren aangetoond. 

Ons beleid is om altijd mee te werken aan relevant 
extern onderzoek dat wordt geïnitieerd vanuit univer-
siteiten, hogescholen, gemeenten of de Rijksoverheid. 
Een concreet voorbeeld van het ministerie van SZW is 
de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Ook 
deden we in 2021 verschillende pilots gericht op  
welzijn/geluk en gezondheid van kinderen.

In 2021 heeft Partou een ‘Nulmeting Partou Kinder-
opvang’ uitgevoerd. Voor deze nulmeting zijn twee 
datasets samengevoegd om inzicht te krijgen in de 
pedagogische kwaliteit van Partou: een dataset uit 
2011 van Partou (Kinderopvang Nederland, waaronder 
Partou, Skon en Allio vielen) en een dataset uit 2013 
van Smallsteps. 

Nieuwe inzichten  
zijn input voor de 
 doorontwikkeling van 
ons pedagogisch beleid en 
ons activiteitenaanbod.
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* 6 maanden vertraging als gevolg van corona. 

** Eerder gestopt vanwege corona.

*** Gesubsidieerd vanuit het onderzoeksprogramma van ZonMw.

Onderzoeken waar Partou aan bijdraagt 

Naam onderzoek 2021 Startdatum Looptijd Uitvoerder

Effecten van Kinderopvang: Profiteren kinderen in verschillende mate? jan-18 42 mnd* Universiteit van Amsterdam***

Spel met oog voor dialoog: Professionalisering spelbegeleiding jan-18 42 mnd* Vrije Universiteit***

OK Gezond! Stimuleren vitaliteit-betrekken ouders lage SES jan-21 24 mnd Hogeschool van Amsterdam

Terug naar de Opvang na corona jan-21 12 mnd Universiteit Leiden***

Ontwikkeling Voorop/Ages & Stages: nieuw ontwikkelvolgsysteem jun-20 continu  
(tot 200 kinderen 
geobserveerd zijn)

Universiteit Utrecht

Wat werkt voor de jeugd: kinderen met SMI-indicatie jan-19 36 mnd Universiteit Utrecht***

Stimuleren meer groente en fruit dec-19 24 mnd Wageningen/Louis Bolk Instituut

My little moves: beweegonderzoek 0-4 jaar jan-19 48 mnd Amsterdam UMC/Vrije Universiteit***

Thuis in de opvang: wengedrag baby’s sep-20 24 mnd** Universiteit Leiden***

Studenten  

Lastig gedrag-top-6 en tips feb-21 6 mnd NTI

Executieve functies in volgmodel mrt-21 4 mnd Erasmus Universiteit 

Zorgkinderen-definitie feb-21 4 mnd Universiteit van Amsterdam

Vitaliteit scan Gezonde Kinderopvang feb-21 4 mnd Universiteit van Amsterdam

Pilots

Beweegkanjer Smallsteps jan-20 continu Smallsteps

PiB 2021-zelf meten van kwaliteit op de groep sep-20 24 mnd NJI/Expertisecentrum

Gelukskoffer voor kinderen/Werkgeluk voor medewerkers mrt-21 9 mnd Gelukskoffer
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We dragen bij aan dertien 
wetenschappelijke onder-

zoeken naar (de effecten van) 
kinderopvang.

Precies de twee organisaties die recent gefuseerd zijn 
tot Partou. Dergelijke omvangrijke datasets zijn uniek 
in de Nederlandse kinder opvang. 

Uit de analyse van de data bleek dat er kansen voor 
verbetering zijn voor aanwezigheid en beschikbaarheid 
van materialen voor activiteiten, de kwaliteit van de 
leefomgeving en de interactievaardigheden op de 
babygroepen en de interactie tijdens lunchsituaties. 
Deze inzichten zijn gebruikt bij de ontwikkeling van  
ons opleidingsaanbod en het activiteitenaanbod29.

Kennisontwikkeling van medewerkers
De scholing en inhoudelijke begeleiding van onze 
pedagogisch professionals en beleidsmedewerkers is 
cruciaal om kwaliteit te bieden en om medewerkers  
te inspireren om een veilige en stimulerende ontwik-
kel  plek voor kinderen te creëren. Partou heeft een 
Learning & Development-afdeling en een eigen aanbod 
van opleidingen dat continu wordt door ontwikkeld, 
onze Partou Academie.

De Partou Academie biedt zowel fysieke als online 
trainingen, opleidingen en inspiratiesessies. Tijdens de 
lockdowns en de gedwongen sluitingen van onze 
locaties als gevolg van de pandemie bood het online-
aanbod veel ontwikkelmogelijkheden voor onze mede-
werkers en zijn er tweewekelijks online extra inspiratie-
sessie georganiseerd.

Onze pedagogisch coaches leveren hun bijdrage aan 
de verbetering van de pedagogische kwaliteit van de 
werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de 
pedagogisch medewerkers. 

Kennisdeling
We delen onze kennis graag. Binnen en buiten de 
sector. Sinds 2019 werken we samen met Ouders van 
Nu en geven we onder de titel ‘Samen Groeien’ inzicht 
in verschillende aspecten van de kinderopvang.  
Ook publiceren we regelmatig blogs op sociale media. 
Inzichten uit de verschillende onderzoeken die wij  
in samenwerking met de kennisinstituten hebben 
gedaan, worden via publicaties in vakbladen,  
onze website en socialmediakanalen gedeeld. 

Onze inzichten en praktijkervaring delen we graag met 
onze stakeholders. Met samenwerkingspartners, zoals 
scholen en gemeenten, maar ook met ministeries en 
politici. Zo hebben we afgelopen jaar kennisgemaakt 
met de nieuwe directeur en diverse medewerkers van 
de Directie Kinderopvang van het ministerie van SZW 
in een zeer geslaagd online seminar waarin we uit-
gebreid hebben gesproken over diverse thema’s die 
ons beiden bezighouden. In de tweede helft van 2021 
hebben wij meerdere politici op onze locaties mogen 
ontvangen. Ook met hen hebben we inspirerende 
gesprekken over actuele thema’s en de toekomst 
van de kinderopvang gehad.
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Interview

‘ Je kunt elke dag leren,  
van de kinderen én je collega’s’

“Je kunt een fantastisch mooie kinderopvangorganisatie zijn, met 
moderne gebouwen, nieuw speelgoed en een goed doordachte 
visie. Maar het zijn de medewerkers die het doen”, aldus Marieke 
Hochstenbach, manager van de afdeling Learning & Development.

Samen groeien: 
laagdrempelig en 
toegankelijk voor iedereen

Opleiden en ontwikkelen staan bij 
Partou hoog in het vaandel, om de 
kwaliteit van de kinderopvang te 
verhogen én het werkgeluk van de 
medewerkers te vergroten.

De afdeling L&D heeft als doel dat  
alle medewerkers van Partou zich  
kunnen blijven ontwikkelen.  
“Het afgelopen jaar hebben we het 
opleidings aanbod van Partou en 
Smallsteps geharmoniseerd en  
dit in een mooi boekje gegoten,  
zodat overzichtelijk is wat we  
allemaal hebben”, vertelt  
Marieke Hochstenbach (40).

Samenstelling 
opleidingsaanbod
Bij de samenstelling van het aanbod 
werkt het team van Marieke nauw 
samen met de afdeling Kwaliteit, 
Pedagogiek & Innovatie. Ook de colle-
ga’s van Monitoring, Wetenschap  
& Advies worden erbij betrokken.  
“Zij zitten vooral op de inhoud van  
de pedagogische trainingen. We halen 
hun expertise, ervaring en onder-
zoeken erbij om bepaalde keuzes te 
maken. Zo hebben wij bijvoorbeeld 
samen de babytraining ontwikkeld.” 
Daarnaast houden ze goed in de gaten 
wat er in de markt gebeurt en waar 
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‘Partou Academie is dé plek  
waar verbinding ontstaat’

Marieke Hochstenbach
manager Learning & Development

“Eén van de speerpunten binnen Partou is ‘samen groeien’.  
Daarmee bedoelen we niet alleen de kinderen die we dagelijks 
 opvangen, maar ook onze medewerkers. We willen graag dat zij 
 nadenken over hun ontwikkeling: wat willen ze, wat maakt hen gelukkig? 
Voor zichzelf, maar ook om de kwaliteit van onze kinderopvang te 
 verhogen. Met de afdeling Learning & Development (L&D) maken we  
het opleidingsaanbod zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk. 
Bovendien hebben we met de Partou Academie een eigen trainings-
centrum. Echt iedereen kan bij ons leren.”

behoefte aan is. “Daar spelen wij  
dan op in, door bepaalde opleidingen 
binnen te halen en intern aan te 
 bieden.”

Zij-instromers
In tijden van corona is de aanwas  
van zij-instromers ook toegenomen. 
Veel mensen die hun baan zijn kwijt-
geraakt, willen de overstap maken  
naar de kinderopvang. Partou biedt 
hiervoor BBL-trajecten aan en neemt 
deze kersverse pedagogisch mede-
werkers na het afronden van hun oplei-
ding graag vast in dienst. Marieke: 
“Intern opleiden heeft veel voordelen, 
mensen zijn gelijk ‘Partou’. Het leuke is 
ook dat pedagogisch medewerkers die 

een BBL-traject hebben gedaan, vaak 
graag verder leren. En dan zit je bij  
ons goed.”

Partou Academie
Om samen leren makkelijker en leuker 
te maken, is vorig jaar de Partou 
 Academie in Almere geopend.  
Het oude hoofdkantoor van Smallsteps 
is verbouwd en heeft een nieuwe, 
frisse look gekregen. “Het is dé plek 
waar verbinding ontstaat”, vertelt 
Marieke. “Verschillende groepen kun-
nen hier samenkomen, kennis delen en 
elkaar inspireren met waar ze allemaal 
mee bezig zijn. Het is een echte leer-, 
brainstorm- en inspiratieplek.” 

Laagdrempelige middelen
De rol van L&D in de ontwikkeling van 
medewerkers zit ‘m volgens Marieke 
vooral in het toegankelijk maken van 
het aanbod. “Wij maken laagdrempe-
lige middelen in thema’s die aan-
spreken”, legt ze uit. “We hebben een 
mooie, goed ingerichte online Partou 
Academie vol workshops, e-learnings, 
podcasts en meer. Ook gaan we 
komend jaar elke pedagogisch mede-
werker vier uur permanente educatie 
aanbieden.” Deze scholing is geba-
seerd op bevindingen van de afdeling 
Kwaliteit waarmee op een relatief 
makkelijke manier de kwaliteit van  
de kinderopvang verhoogd kan 

 worden. “Dan gaat het bijvoorbeeld 
over hoe je bepaalde activiteiten kunt 
verrijken.”

Marieke hoopt dat medewerkers daar-
door ervaren dat nieuwe dingen leren 
heel leuk is en ze zin krijgen in meer. 
Dat ze in gesprek gaan en nadenken 
over wat hen gelukkig maakt.  
“We werken bovendien in een vak-
gebied dat constant in ontwikkeling  
is, dus daar moet je gewoon in mee. 
Maar dat hoeft niet per se met een 
enorme cursus, je kunt op allerlei 
manieren leren. Van de kinderen en  
van je collega’s.”

Interview - Vervolg 

Samenwerking met:  
6 universiteiten,  
1 hogeschool en  

3 kennisinstituten
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Onze natuurlijke waarden creëren we enerzijds 
door kinderen bewust te maken van duurzaam 
gebruik en anderzijds door zelf bewust met 
natuurlijke bronnen om te gaan. 

Aandacht voor 
duurzaamheid 

Natuurlijke waarde
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 Energie, water, grond-
stoffen en afval

Input Output

 1.470.255 kg gescheiden  
ingezameld afval

 135.635 kg ingezamelde luiers
 Besparing 71.000 kg papier  
met digitale pakbon

 Zuinig omgaan met energie en water
 Duurzaamheidseisen aan partners  
en leveranciers

 CO2-footprint:
 Scope 1: 7.816 ton CO2e
 Scope 2: 4.109 ton CO2e
 Scope 3: 17.585 ton CO2e

 650 kg CO2e per kindplaats

Outcome
Klimaatbewuste organisatie en nieuwe generatie



Natuurbeleving op jonge leeftijd 
bevordert het milieubewustzijn 
Goed voor jezelf én voor de wereld om je heen zorgen 
begint al op jonge leeftijd. Door kinderen in aanraking 
te brengen met natuurlijke elementen, bevorderen we 
hun betrokkenheid tot de natuur op latere leeftijd. Het 
leidt tot milieubewuster gedrag en het duurzaam leren 
omgaan met onze planeet. Dagelijks contact tussen 
kind en natuur hoort bij onze opvang. Dit dagelijkse 
contact bestaat uit verschillende vormen, passend bij 
de locatie. Denk bijvoorbeeld aan een natuurtafel op 
de groep, het vieren van een seizoensfeest, de moge-
lijkheid tot spelen met zand en water en het knutselen 
met herfstbladeren, takjes en schelpen.

We leren kinderen letten op duurzaam verbruik door 
hen altijd (zelf) het licht uit te laten doen en niet on -
nodig water te verspillen bij het handen wassen. We 
sluiten aan bij landelijke acties en zamelen zwerfafval 
in met de kinderen en vertellen ze waarom dit belang-
rijk is. Vrijwel al onze bso’s hebben de ‘afvalkoffer’ van 
Nederland Schoon. We knutselen regelmatig met 
verpakkingsmateriaal en vragen kinderen ook dit van 
huis mee te nemen.  

Onze eigen footprint
Bij Partou zijn we ons steeds bewuster van onze eigen 
CO2-footprint als bedrijf. Voor 2021 hebben we deze 
voor het eerst in kaart gebracht volgens het GHG- 
protocol (zie pagina 74). Deze nulmeting is ons vertrek-
punt om in 2022 onze duurzaamheidsstrategie en 
-doelstellingen te formuleren. Energieverbruik, 
 voeding en verzorging en woon-werkverkeer zijn  
de categorieën die de grootste impact hebben op 
onze CO2-footprint. 

Vooruitlopend op onze duurzaamheidsstrategie zijn we 
al bezig met het verbeteren van onze footprint. Ons 
eigen afval zamelen we zoveel mogelijk gescheiden in 
om recycling mogelijk te maken. Zo hebben we in 2021 
maar liefst 1.470.255 kg afval ingezameld, waarvan in 
ieder geval 135.635 kg aan vuile luiers gescheiden is 
opgehaald. Helaas wordt het gescheiden ingezamelde 
afval in de regel vaak niet gescheiden opgehaald of 
verwerkt. We blijven echter gescheiden afval inzame-
len en volgen de ontwikkelingen hierin met belang-
stelling.

Bij Partou zijn we ons steeds 
bewuster van onze eigen
CO2-footprint als bedrijf.
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Met onze belangrijkste leveranciers sluiten we over-
eenkomsten waarin we voorwaarden stellen aan 
gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften.  
Ook op het gebied van arbeidsomstandigheden bij de 
productie van artikelen worden voorwaarden gesteld. 
De leverancier van onze bedrijfskleding laat al zijn 
leveranciers een ‘code of conduct’ ondertekenen, met 
daarin regels met betrekking tot arbeidsomstandig-
heden en milieu. Voor onze hygiëneproducten  
(zeep- en toiletroldispensers, papier) kiezen we voor 
producten die cradle-to-cradle gecertificeerd en 
volledig recyclebaar zijn. En in 2021 hebben we een 
tender uit geschreven om de overstap naar plasticvrije, 
 duurzame billendoekjes voor te bereiden. Met één  
van onze grootste leveranciers voor voeding- & 
verzorgings producten gingen we over naar een 
 digitale pakbon, waarmee we maar liefst 71.000 kg 
papier bespaarden. Ook hebben we in 2021 de schoon-
maak van locaties opnieuw aanbesteed, dit zal in  
2022 leiden tot  leveranciers die voldoen aan hoge 
duurzaamheids eisen. We kijken steeds meer naar  
de duurzaamheids doel stellingen van onze leveranciers.

Partou kiest naast centrale inkoop bewust voor een 
binding met lokale leveranciers in de directe omgeving 
van de locaties. Een deel van onze inkopen en diensten 
nemen we af van lokale aanbieders zoals taxibedrijven, 
workshopaanbieders, muziekscholen en sportclubs. 

Op onze interne marktplaats bieden locaties meubilair 
aan dat zij niet meer nodig hebben, zodat dit op een 
andere locatie ingezet kan worden. Zo zorgen we dat 
kwalitatief goed meubilair hergebruikt wordt.

Al onze panden zijn gehuurd. Hierdoor hebben we 
geen volledige invloed op de verduurzaming van ons 
vastgoed. Wel zijn we continu met onze verhuurders in 
gesprek over maatregelen op het gebied van energie-
besparing en watermanagement. Vanaf 2023 is het 
wettelijke verplicht dat alle panden die we huren van 
gemeenten een energielabel van minimaal B hebben. 
Dit gaat om een aanzienlijk deel van onze panden. We 
zijn actief in kaart aan het brengen om welke panden 
dit gaat en willen eventueel benodigde verbouwingen 
door de gemeente aangrijpen om zelf duurzame toe-
voegingen te doen.

Ook wat betreft ons wagenpark kijken we naar ver-
duurzaming. De mate van CO2-uitstoot is leidend bij de 
keuze van de voertuigen. In onze nieuwe leaseregeling 
die in 2022 van kracht wordt, maken we een grote stap 
naar elektrisch rijden.

In 2021 hebben wij daarnaast 300.000 Air Miles 
 gedoneerd aan Justdiggit. Justdiggit zet zich in om  
de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat doet 
ze door droog, gedegradeerd land in Afrika weer 
groen te maken en zo de aarde af te koelen. Met onze  
Air Miles kan een gebied van maar liefst vijf voetbal-
velden worden vergroend!

Met onze gedoneerde Air Miles 
wordt een gebied van  
vijf voetbalvelden vergroend.

72 Inhoud Waardecreatie in beeld - Natuurlijke waarde - Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021 



73Waardecreatie in beeld - Natuurlijke waarde - Partou Maatschappelijk Jaarverslag 2021 

Nulmeting van CO2-emissies
In 2021 heeft Partou goede voortgang geboekt in het
meten van haar CO2-uitstoot. Samen met een hierin 
gespecialiseerd bedrijf heeft Partou voor 2021 een 
CO2-nulmeting verricht, waarin zowel de emissies uit 
scope 1, scope 2 als scope 3 in kaart zijn gebracht. 
In 2022 formuleert Partou een duurzaamheidsstrategie 
voor de komende jaren met concrete targets om de 
CO2-footprint verder te reduceren. In het verslag over 
2022 wordt hierover gerapporteerd. Voor een 
 toelichting op de reikwijdte en definities in dit 
 onderzoek zie de bijlage.

Dankzij onze CO2-administratie 
hebben we tot op locatieniveau 
inzicht in mogelijkheden voor 
reductie van onze CO2-emissie.

650 kg CO2e  
per kindplaats



Footprint Partou in 2021 (in metrische ton CO2e)

*  Scope 2-emissies volgens de market-based-methode van het GHG-protocol.  
Scope 2-emissies volgens de location-based-methode bedraagt 4.483 ton CO2e.
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2021

Emissies van directe activiteiten (scope 1) 7.816

Stationaire verbranding 7.293

Mobiele verbranding 523

Emissies van ingekochte energie (scope 2*) 4.109

Ingekochte elektriciteit via netwerken 4.031

Ingekochte warmte 78

Emissies van indirecte bronnen (scope 3) 17.585

Ingekochte goederen en diensten 8.637

Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten 1.345

Transport en distributie inkoop 54

Afval gegenereerd tijdens de activiteiten 183

Zakelijke reizen 15

Woon-werkverkeer medewerkers 2.696

Geleasede bedrijfsmiddelen 4.655

Totale footprint Partou 29.510



DecemberNovember OktoberSeptemberAugustusJuliJuniMeiAprilMaartFebruariJanuari

Lockdown kdv Lockdown bso Lockdown bso

2.000

2.500

3.000

Verloop emissie in 2021 (in ton CO2e)

13,9%

26,5%

59,6%

 Scope 1
 Scope 2
 Scope 3

Verdeling emissies naar scope (2021) 

7,1%

7,8%

8,7%

9,4%

22,4%

36%

 Energie
 Elektriciteit
 Wegvervoer
 Eten/drinken
 Recreatie en cultuur
 Inrichting en huishouden
 Werken op afstand
 Huisvesting
 Diensten voor eten en drinken
 Overige

Verdeling emissies naar type activiteit (2021) 

29.510
ton CO2e

29.510
ton CO2e
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Interview

‘ Duurzaamheid in  
kleine stapjes’

“Er ontstaan allerlei initiatieven en we krijgen ook brieven van mede-
werkers met vragen over duurzaamheid,” vertelt Cora Heemskerk (49).  
“Kijk eens hoeveel afval er is en hoeveel plastic speelgoed. Kunnen we  
niet meer met recycling? En waarom staat er hier geen fair trade-koffie  
in de kast?” Het onderwerp duurzaamheid leeft op de werkvloer.

Een duurzaam Partou  
begint met bewustwording!

Daarom organiseerde de tijdelijke 
ondernemingsraad een thema middag 
voor managers en directeuren. “Aller-
eerst voor meer bewustzijn. Soms 
moet je niet te snel willen en eerst een 
zaadje planten. Je kan niet in één dag 
de wereld veranderen.”

Sinds de fusie zijn de ondernemings-
raden van Smallsteps en Partou samen-
gevoegd. “We waren in één klap de 
een van de grootste ondernemings-
raden van Nederland! Maar het gaat 
heel goed. We zijn een team, met men-
sen van allerlei afdelingen, echt uniek. 
Ik voel me daar heel prettig.”  
Cora houdt er wel van om “een beetje 
te prikken en te porren.” 

Ze ziet wat beter kan en laat van zich 
horen. “We zijn het niet altijd eens met 
de raad van bestuur, maar we hebben 
goede discussies. Met één doel: hoe 
maken we de organisatie beter. En dat 
doen we samen!”

In de praktijk
Cora houdt zich binnen de onder-
nemingsraad bezig met HR en arbeids-
voorwaarden. “We zijn nu bijvoorbeeld 
bezig met de harmonisatie van de 
arbeidsvoorwaarden. Als er iets in 
staat waarvan ik denk ‘daar snap ik 
geen hout van’, dan zeg ik dat.  
Ik vraag me altijd af of het werkbaar  
is in de praktijk. En daar wordt naar 
geluisterd.” 
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‘Je kan niet in één dag 
de wereld veranderen’

Cora Heemskerk
pedagogisch medewerker en lid van de tijdelijke ondernemingsraad

“Jij weet de vinger precies op de zere plek te leggen, zei mijn mana-
ger laatst. Nou, dat wordt niet altijd gewaardeerd hoor”, lacht Cora 
Heemskerk. Als lid van de tijdelijke ondernemingsraad praat en denkt 
ze kritisch mee over allerlei onderwerpen. “Ik doe graag iets extra’s 
naast mijn gewone werk. En ik vind het belangrijk dat de raad van 
bestuur ook direct van ons hoort wat er leeft op de werkvloer.  
Zo hebben wij de Sustainable Development Goals letterlijk op de 
agenda gezet.”

Altijd in ontwikkeling
“De kinderopvang is een boeiende 
sector en is altijd in ontwikkeling.” 
Cora heeft ervaring als pedagogisch 
medewerker en assistent-locatie-
manager. Zo’n vijf jaar geleden sollici-
teerde ze bij Smallsteps. “Je kunt het je 
nu bijna niet voorstellen, maar er was 
toen weinig werk. Ik begon als inval-
ler.” Inmiddels is ze het vaste gezicht 
op de peutergroep. “Als ik de late 
dienst heb en ik kom binnen om  
negen uur, dan word ik met gejuich 
ontvangen. Wie heeft dat nou, dat is 
toch heerlijk! Elke keer weer”, vertelt 
ze stralend.

Kleine stapjes
De Sustainable Development Goals 
staan al een tijdje in de strategie.  
Met een groener wagenpark, het 
stimuleren van carpoolen en de fiets-
vergoeding wordt Partou de laatste 
jaren steeds duurzamer, merkt Cora. 
“En voor de bso-kinderen is er een heel 
programma over recycling. Maar dat 
zijn kleine stapjes.” Tijdens de thema-
middag in mei spraken de leden van 
de tijdelijke ondernemingsraad in 
kleine groepjes met diverse managers 
en directeuren over de doelen voor 
duurzaamheid. “We bespraken 
waarom ze belangrijk zijn. 

Hoe we daar nog meer rekening mee 
kunnen houden. En wat we de mede-
werkers en kinderen daar vervolgens 
van  kunnen laten zien. Dat waren heel  
fijne gesprekken, maar we hebben  
nog geen hele concrete afspraken 
gemaakt. Ik zie het als een zaadje 
planten. Echt goed voor de bewust-
wording.”

Iedereen meekrijgen
“We moeten het ook allemaal niet te 
snel willen. Anders krijg je niet ieder-
een mee. Dus het is goed om het in 
stapjes te doen”, besluit Cora.  
“Maar we willen wel stapjes blijven 
maken!”

Interview - Vervolg 
Partou 

wordt steeds 
duurzamer
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Een financieel solide positie is van groot belang voor  
de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening. 
Het maakt het mogelijk om te blijven investeren in 
kennis, kunde en innovatie. 

Basis voor continuïteit en 
kwaliteit dienstverlening

Financiële waarde
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 Financieel krachtige aandeelhouders
 Solide bankfinanciering
 Continue investeringen in kwaliteit
 Doorbetaling KOT overheid tijdens 
gedwongen sluiting, vergoeding 
door Partou kosten boven maximaal 
tarief KOT

Input Output

 Omzet: € 469 miljoen
 Solvabiliteit: 23%
 Verhouding schuld/ 
eigen vermogen: 0,77

 Kaspositie: € 48,8 miljoen
 66% omzet naar beloning 
medewerkers

 € 6,5 miljoen kosten 
tegemoetkoming ouders 
vergoeding kosten boven 
maximaal uurtarief KOT

 Stijging standaard uurtarief: 
Partou 4,36%,  
Smallsteps 4,27%

Outcome
Betrouwbare organisatie
Goede basiskwaliteit, continue 
investeringen in kwaliteit



Om de continuïteit van onze dienstverlening te borgen 
en onze maatschappelijke opdracht te realiseren, 
zorgen we voor een financieel solide positie, waarbij 
we kunnen blijven investeren.

De inkomsten uit kinderopvang vormen onze belang-
rijkste financiële waarde. In 2021 bedroeg onze omzet 
€ 469 miljoen. Dit is exclusief Just Childcare. Inclusief 
Just Childcare bedroeg de omzet in 2021 € 495 miljoen. 
Een aanzienlijk deel van deze omzet investeren we in 
het verder verbeteren van de kwaliteit van onze dien-
sten en in operationele kosten, zoals het salaris en de 
ontwikkeling van de medewerkers, de huur, het onder-
houd en de inrichting van onze locaties en het gebruik 
van onze IT-systemen en IT-infrastructuur. We investe-
ren ook in de veiligheid en het verder verbeteren van 
het welzijn voor zowel kinderen als ouders. Daarnaast 
voldoen we aan andere financiële verplichtingen, zoals 
belastingen. Verreweg het grootste deel van de 
omzet, 66,0 procent, gaat naar de beloning van mede-
werkers (met name salarisbetaling).

In 2021 hebben zowel Partou als KidsFoundation, 
evenals in voorgaande jaren, geen winstuitkeringen 
aan de aandeelhouders gedaan. Onze aandeelhouders 
hebben immers geen kortetermijnhorizon als het gaat 
om investeringen in kinderopvang. Ook hebben de 
aandeelhouders geen leningen verstrekt aan Partou. 
Onze externe financiering is prudent.

€ 469
miljoen omzet
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Partou volgt de ontwikkeling van de cashflowpositie 
nauwgezet, zodat het te allen tijde kan voldoen aan de 
financiële verplichtingen. Partou heeft ondanks de 
coronacrisis aan alle verplichtingen voldaan en heeft 
geen beroep gedaan op coronasubsidies vanuit de 
overheid. Ook hebben wij de betalingstermijn van 
leveranciers niet hoeven te verlengen. Op 31 december 
2021 bedroeg onze kaspositie € 48,8 miljoen. 

Onze solvabiliteitsratio per 31 december 2021 bedroeg 
23 procent, de verhouding schuld/eigen vermogen 
0,77. Beide ratio’s tonen aan dat Partou financieel 
gezond is en ook op langere termijn aan haar financiële 
verplichtingen kan voldoen. 

Financiële impact corona
Hoewel onze locaties een deel van het jaar gesloten 
waren voor reguliere opvang en er alleen noodopvang 
werd geboden, heeft dit niet geleid tot een aanzien-
lijke omzetdaling. Als onderdeel van de afspraken 
tussen overheid en kinderopvang werden ouders door 
de overheid gecompenseerd voor de kosten van 
niet-genoten kinderopvang tijdens de lockdowns. 
Onder de voorwaarde dat ouders hun volledige factu-
ren bleven voldoen, kregen zij de kosten door de 
overheid gecompenseerd tot het maximum uurtarief 
voor de kinderopvangtoeslag. Daar stond tegenover 
dat de kinderopvangaanbieders openbleven om 
noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in 
cruciale beroepen, klant of geen klant. Partou heeft 
het deel van de kosten voor ouders boven het fiscale 
maximumtarief vergoed. Dit was geen verplichting van 

Partou heeft geen  
gebruikgemaakt 
van coronasubsidies. 

Solvabiliteit:

23%
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overheidswege, maar we wilden ouders in deze 
 moeilijke tijden graag tegemoetkomen. De totale 
terugbetaling aan ouders voor Partou bedroeg in 2021 
€ 6,5 miljoen. Het niet kunnen inzetten van mede-
werkers met klachten, medewerkers die behoren tot 
kwetsbare groepen en medewerkers in quarantaine 
heeft geleid tot hogere personeelskosten vanwege 
noodzakelijke vervanging. De activiteitenkosten waren 
lager dan in voorgaande jaren als gevolg van sluiting 
van de reguliere opvang tijdens de lockdowns en door 
beperkende maatregelen waardoor groepsuitjes niet 
konden doorgaan. De lagere activiteitenkosten wogen 
echter niet op tegen de veel hogere personeelskosten.

Prijsmodel en tarieven
Partou hanteert een gedifferentieerd prijsmodel, 
waarbij wordt gekeken naar diverse factoren per 
locatie. De ligging, huisvestingskosten en het 
 specifieke dienstenaanbod van een locatie zijn van 
invloed op het tarief. Maar ook de keuze van de 
ouder(s) voor meer of minder flexibiliteit is van invloed: 
bij een vaste afname van specifieke dagen gedurende 
52 weken per jaar is het tarief lager dan bij een wisse-
lende afname en/of minder weken.

Partou kent niet één standaard uurtarief voor alle 
locaties. Er zijn locaties waar het standaard uurtarief 
gelijk is aan het maximumtarief waarover de overheid 
kinderopvangtoeslag vergoedt, en locaties waar dit 
hoger ligt. De tarieven worden jaarlijks per locatie 
bepaald en conform wet- en regelgeving onderbouwd 
voorgelegd aan de oudercommissie van de locatie 
voor advies.

Partou baseert de gemiddelde prijsstijging altijd op  
de verwachting van de gemiddelde kostenstijging. 
Volgens de kostenprognose 2021, die jaarlijks voor  
de branche wordt gemaakt door AYIT Consultancy en 
Hoek Finance, stegen de kosten voor kinderopvang-
organisaties in 2021 met 2,5 procent tot 4,0 procent30. 
  De maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 
2021 zijn door de overheid met 3,50 procent verhoogd 
als gevolg van de indexering. Daarnaast heeft de 
overheid het toetsingsinkomen van de verschillende 
inkomensgroepen in de toetsingsinkomentabel met 
2,07 procent verhoogd.

In 2021 kende Partou een prijsindexatie voor de 
 standaard uurtarieven van 4,36 procent voor ‘oud’ 
Partou-locaties en van 4,27 procent voor ‘oud’ 
Smallsteps-locaties, enkele uitzonderingen daar-
gelaten. Bij het vaststellen van deze indexatie is 
 rekening gehouden met een te laag ingeschatte 
 kostenstijging in 2020 (met name cao). Het verschil 
tussen de verwachte en werkelijke kostenstijging 
bedroeg voor Partou en Smallsteps respectievelijk  
1,19 procent en 1,16 procent. Dit is gedeeltelijk door-
berekend in de tariefstijging van 2021.

De tarieven per locatie zijn inzichtelijk op onze 
 website.

Kaspositie: 

€ 48,8  
miljoen

Download financiële resultaten  
www.partou-indemaatschappij.nl
of scan de QR-code
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Interview

‘ Iedereen wordt serieus  
genomen binnen Partou’Investeren in  

kwaliteit én mensen
“Mijn locaties waren hard toe aan een opknapbeurt. Na de overname 
was het eindelijk zover: er kwam een nieuwe vloer en alles is geverfd. 
Er is budget om kwalitatief, veilig meubilair en educatief speelgoed  
aan te schaffen. Er is aandacht voor mijn team, wat enorm positief 
werkt."

Als manager van vier locaties die 
voorheen bij een andere organisatie 
hoorden, ervaart Helga de Krosse vele 
voordelen van de overname door 
Smallsteps (nu Partou).

“Ik ben gewoon enorm enthousiast 
over de organisatie”, lacht Helga (52). 
En ze heeft vergelijkingsmateriaal, 
want Helga werkt al erg lang in de 
kinderopvang. Ze begon op de groep 
toen ze net van school kwam, maakte 
een uitstapje als gebarentolk, werkte 
vervolgens als bemiddelaar bij een 
gastouderbureau en deed daarna nog 
ervaring op als teamleider bij een 
andere kinderopvangorganisatie. 

Wennen aan nieuwe 
werkwijze
En toen kwam Helga anderhalf jaar 
geleden bij Smallsteps als manager van 
vier locaties die net door Smallsteps 
overgenomen waren. Iedereen moest 
wennen aan de voor hen nieuwe regels 
en afspraken. “In de ogen van ouders 
en pedagogisch medewerkers kon er 
minder”, zegt ze. “Over een uitstapje 
denken wij bijvoorbeeld goed na.  
Dan lijkt de spontaniteit misschien 
weg, maar dit is niet zonder reden:  
we kijken naar veiligheid en of het  
een verrijkende activiteit is voor de 
kinderen. Het moet écht meerwaarde 
hebben.”
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‘Er is veel kwaliteit en daarin  
wordt ook geïnvesteerd’

Helga de Krosse 
locatiemanager

“Het was een pittige start, toen ik locatiemanager werd van vier 
kinderopvanglocaties die voor de fusie met Partou net waren 
overgenomen door Smallsteps (nu Partou). Er was veel achter-
stallig onderhoud en mijn team moest wennen aan een nieuwe 
manier van werken. We hebben met elkaar de schouders eronder 
gezet en veel gepraat, waardoor de sfeer beter werd en we nu  
in een hele positieve flow zitten. Want een grote organisatie als 
Partou heeft wel héél veel voordelen.”

De eerste maanden heeft Helga dan 
ook heel veel gesprekken gevoerd  
met ouders. Haar kennis over de wet- 
en regelgeving binnen de kinder-
opvang hielp haar daarbij. Helga: 
 “Hierdoor kon ik dingen goed uitleg-
gen. Waarom wij bepaalde keuzes 
maken.”

Duidelijke kaders
Natuurlijk moesten ook medewerkers 
uit haar team wennen. Het is lastig als 
je eerst alles zelf mag bepalen en de 
locatie ineens wordt overgenomen 
door een grote organisatie waarin  
veel al is vastgelegd. Mede dankzij  
hun flexibiliteit en inzet draait alles  
nu goed: “Het gaat er ook bij mede-
werkers om dat je kunt vertellen 
waarom Partou het op die manier wil. 
Dat dat bijvoorbeeld te maken heeft 
met veiligheid, of de ontwikkeling  
van kinderen. Uiteindelijk begrijpen  
ze dat wel. Het is ook gewoon fijn  
dat er duidelijke, goed onderbouwde 
kaders zijn.”

Investeren in kwaliteit
Persoonlijk vindt Helga het een groot 
voordeel dat ze in alles gefaciliteerd 
wordt: “Er zit heel veel kwaliteit en 
daarin wordt ook geïnvesteerd.”  
Daarmee doelt ze onder meer op het 
pedagogisch beleid van Partou, waar-
voor onderzoek wordt gedaan en de 
wetenschap geraadpleegd. Maar ook 
dat er aan de ontwikkeling van mede-
werkers wordt gedacht. Helga: “Als je 
kijkt naar de mogelijkheden die er zijn, 
hoe groot het opleidingsaanbod is.  
Dat is zo goed geregeld. Iedereen 
wordt serieus genomen.”

Binnen de organisatie is er bovendien 
altijd wel iemand met een bepaalde 
expertise die je kunt raadplegen.  
“Op het moment dat je ergens tegen-
aan loopt, wordt er altijd hulp inge-
vlogen. Je moet het wel zelf aangeven, 

dat vind ik ook logisch, maar je bent 
nooit alleen. Dat vind ik echt bijzonder, 
dat heb ik nog nooit eerder mee-
gemaakt. Ik weet ook wel dat er veel 
wordt gevraagd van mensen, maar 
goed, dat levert wel kwaliteit op”, 
aldus Helga.

Doorgroeimogelijkheden
Zelf maakt Helga ook gebruik van  
de doorgroeimogelijkheden binnen 
Partou: binnenkort maakt ze de over-
stap naar de functie van flexmanager. 
“Ik werd ingewerkt door een flex-
manager en vond haar baan toen al  
zo leuk. Ooit, over een paar jaar, is dat 
misschien ook wel iets voor mij, dacht 
ik toen.” Die kans kwam sneller dan 
gedacht. “Ik heb heel veel zin om  
de regio in te gaan en met andere 
locaties mijn ervaring te gaan delen!”

Interview - Vervolg 

Volop doorgroei-
mogelijkheden 

bij Partou
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Aandeelhouders   
(vereenvoudigde weergave)

Onex Corporation

Waterland Private Equity 
 Investments B.V.*

Overig

Orange Topco B.V.

Overig**

KidsFoundation Holdings B.V.

 (72%)

 (26%)

 (2%)

Structuren, statuten, 
basisprincipes 
en samenstelling 
besturen

Just Childcare 
Limited

Governance en compliance

Smallsteps B.V. Partou B.V.

* Toetreding 16 januari 2020.

** Koningskinderen Holding B.V. en 
andere nog niet geïntegreerde 
overgenomen organisaties.

Treden samen naar buiten als Partou.
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Aandeelhouders structuur
Partou is het merk waarmee de twee grootste dochter-
ondernemingen van KidsFoundation Holdings B.V., 
Smallsteps B.V. en Partou B.V, naar buiten treden.  
Daarnaast zijn Just Childcare Limited en Konings-
kinderen Holding B.V. onderdeel van  KidsFoundation. 
Ook zijn er met regelmaat kleinere recent overgenomen 
kinderopvangorganisaties die tot integratie als zelf-
standige entiteit blijven bestaan en naar buiten treden. 

Het in Canada gevestigde Onex Corporation en het 
Nederlandse Waterland Private Equity Investments B.V. 
zijn via Orange Topco B.V. eigenaar van KidsFoundation 
Holdings B.V. en zijn dochterondernemingen.  
De verdeling van de aandelen tussen Onex en 
 Waterland is 72 procent - 26 procent. Deze ver deling  
is niet statisch. Het stemrecht is gelijk verdeeld.  

In mei 2022 heeft Partou aangekondigd onderdeel  
te worden van een Nederlands maatschappelijk 
 investeringsfonds. De huidige aandeelhouder 
 Waterland heeft hiervoor een specifiek duurzaam  
fonds opgericht, een zogenaamd artikel 8 ESG-fonds. 
Waterland verbindt zich hiermee voor langere  termijn 
aan Partou. De aandelen van de Canadese mede- 
eigenaar Onex zullen worden overgedragen aan dit 
nieuwe fonds. Hierdoor komt Partou volledig in  
Nederlands eigendom.

Onze aandeelhouders volgen de ESG-principes 
(Environmental, Social, Governance) op het gebied  
van maatschappelijk verantwoord investeren.  

KidsFoundation/Partou werkt volgens de richtlijnen 
voor deugdelijk bestuur van kinderopvangorganisaties 
van de governance code kinderopvang. 

Statuten 
De formele afspraken tussen de aandeelhouders en  
de raad van bestuur van KidsFoundation zijn vast-
gelegd in de statuten en de aandeelhoudersovereen-
komst, onder andere via de reserved matters. Deze 
bepalingen behandelen onderwerpen die niet zonder 
medeweten en toestemming van de aandeelhouders 
of de raad van commissarissen aangepast of uitge-
voerd kunnen worden. Dat zijn bijvoorbeeld verande-
ringen van de statuten, bedrijfsstructuur of begroting, 
het aangaan van aanzienlijke financiële verplichtingen, 
remuneratie of incentiveregelingen of veranderingen  
in de raad van bestuur. Ook zijn autorisatieschema’s 
opgesteld. In de praktijk bestaan er korte lijnen tussen 
de raad van bestuur en de aandeelhouders. 

Alle besluiten worden genomen met meerderheid  
van de uitgebrachte stemmen, waarbij beide aandeel-
houders een positieve stem moeten hebben.  
Dit laatste geldt niet bij de benoeming van de externe 
accountant, het vaststellen van de jaarrekening en het 
indienen van een verzoek tot surseance van betaling  
of faillissement van een groepsmaatschappij. 

Doelstellingen 
De belangrijkste doelstelling van de aandeelhouders 
voor de raad van bestuur is invulling geven aan de 
ambitie van de organisatie om de best gewaardeerde 
kinderopvangorganisatie te worden.

De belangrijkste doelstelling van de  
aandeelhouders wat betreft de raad van 
bestuur is invulling geven aan de ambitie 
om de best gewaardeerde kinderopvang-
organisatie te worden.
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Bestuursstructuur
KidsFoundation Holdings B.V. wordt bestuurd door een 
raad van bestuur. Een raad van commissarissen (rvc) 
houdt toezicht op de raad van bestuur (rvb). Dit is een 
dualistisch bestuursmodel, internationaal aangeduid 
als two-tier-board. De rvc staat het bestuur met raad 
terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de 
commissarissen zich naar het belang van de onder-
neming.  

Minimaal twee keer per jaar overlegt de (tijdelijke) 
ondernemingsraad met de rvb en (een afvaardiging 
van) de rvc over de gang van zaken. Dit is vastgelegd 
in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Managementstructuur
De rvb is verantwoordelijk voor de aansturing van 
Partou als geheel. Binnen de organisatie wordt onder-
scheid gemaakt tussen centrale afdelingen, centrale 

Marketing,  
Communicatie & Sales

Kwaliteit, Pedagogiek  
& Innovatie

HR
• Compensation & Benefits
• Learning & Development
• Talent Acquisition
• HR Services

Finance, Control & BI M&A/Strategic Development ICT

Labels & Transitie

Business Support
• Ouderservice
• Debiteurenbeheer

Facilitair & Vastgoed Centraal 
Secretariaat

Business  
DevelopmentInternationaal

Aandeelhouders-
vergadering

Raad van  
Commissarissen (6)

(T)OR

Raad van Bestuur

Managementteam

8 regio's 

Noord-  
Holland Amsterdam Den Haag- 

Leiden
Utrecht

e.o.
Rotterdam 

e.o. Noord Oost Zuid

Bestuurs structuur

Monitoring  
& Wetenschap

 Aansturing CEO   Aansturing CFO   Aansturing COO

Raad van  
Bestuur (3)

ondersteuning van de operatie en de operatie met 
acht regio’s. De centrale afdelingen werken voor het 
algemene organisatiebelang en houden zich bezig met 
zekerheden, langetermijnbeleid, standaardisatie en 
uitvoering voor de hele organisatie. Dit zijn de exper-
tise- en backoffice-afdelingen. De centrale onder-
steuning van de operatie werkt vanuit het belang van 
de locaties en regio's. Dit zijn afdelingen die direct  
acteren op de vragen die vanuit de regio’s, locaties of 
ouders ontstaan. Klantgerichtheid staat hierbij voorop. 
De operatie houdt zich bezig met de dagelijkse  
praktijk, de day-to-day business. Er zijn acht regio’s, 
die worden aangestuurd door een regiodirecteur. Met 
een eigen team operationeel managers en business 
professionals op het vlak van HR, kwaliteit en business 
control. De operationeel managers sturen de locatie-
managers aan. Locatiemanagers zijn verantwoordelijk 
voor één tot enkele locaties en sturen de pedagogisch 
medewerkers aan.

Managementstructuur

Secretariaat

Juridische Zaken

Adviseur RvB
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Ons ongewijzigde management- 
team is  committed en zeer stabiel. 
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1 Clara Hooft Graafland Manager Insights
2 Trudy Slager  Directeur Labels & Transitie
3 Linda van der Stelt Regiodirecteur Rotterdam e.o.
4 Marieke Bokkinga Directeur Klantenservice & Business support
5 Hella Brandt Regiodirecteur Den Haag-Leiden
6 Mirjam Gevers Directeur Monitoring, wetenschap & advies
7 Erik Anneveld Manager Instroom
8 Marlies de Haan Directeur Kwaliteit, pedagogiek & innovatie
9 Amarins van der Meer Head of Strategic Finance
10 Martin Riemens Directeur Facility & Vastgoed

11 Ruud van Overbeek Regiodirecteur Zuid
12 Martijn van den Breul Directeur HR & Learning en development
13 Marika Zijp Commercieel directeur
14 Robert Visser Operationeel directeur (COO)
15 Jeanine Lemmens Directievoorzitter (CEO)
16 Marcello Iacono Financieel directeur (CFO)
17 Sigrid Mortier-Kool Directeur VVE/IKC development
18 Marlies Sonneveld Personal Assistant
19 Ronny de Milliano Head of Group Finance & Control
20 John Posthuma Directeur Informatie & Proces Automatisering

21 Laura Wiersma Regiodirecteur Noord
22 Niels Dijkstra Regiodirecteur Amsterdam
23 Esther van Iterson  Regiodirecteur Utrecht e.o.
24 Frank Kuijper Directeur ICT
25 Thijs Kleijwegt Directeur M&A/Strategic development
26 Jolanda Ellenbroek  Regiodirecteur Oost
27 Kim Bomer Adviseur Raad van Bestuur
28 Sharon van Doorn Regiodirecteur Noord-Holland
29 Bart van Luijn Directeur International

Managementteam
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Raad van bestuur
De raad van bestuur is belast met het besturen van de 
vennootschap. Bij de vervulling van die taak richten de 
leden zich naar het belang van de vennootschap en  
de onderneming. De rvb bestaat uit: Jeanine Lemmens 
(CEO), Robert Visser (COO) en Marcello lacono (CFO). 
De CEO is de voorzitter van de rvb. 

De belangrijkste taken van de CEO zijn: 
• Creëren van randvoorwaarden voor het leveren  

van de best gewaardeerde kinderopvang. 
• Verbinding leggen tussen de externe belang-

hebbenden en omgeving en de interne organisatie. 
• Het vaststellen van organisatiedoelen en onder-

nemingsstrategieën met een maatschappelijke  
en duurzame focus, in overeenstemming met  
rvb- leden, de rvc en de aandeelhouders. 

• Overleg met COO, CFO en managementteam. 
• Externe vertegenwoordiging naar belang-

hebbenden. 
• Vertaling van strategie naar taken en doelstellingen 

voor het managementteam. 
• Presentatie van en verantwoording over bedrijfs-

resultaten en doelen aan aandeelhouders,  
bestuursleden en andere belanghebbenden. 

• Accorderen en controleren budgetten,  
materiële contracten en overeenkomsten. 

De rvb kent een autonome besluitvorming. Op speci-
fieke onderwerpen kan de rvb alleen besluiten met 
goedkeuring van de rvc of de aandeelhouders. Deze 
onderwerpen zijn opgenomen in de reserved matters. 
 

Benoeming en remuneratie 
Bestuursleden worden benoemd door de algemene 
vergadering van aandeelhouders met inachtneming 
van de wettelijke adviesrol van de (T)OR. Een bestuur-
der kan door de algemene vergadering worden 
geschorst en ontslagen. Ook de rvc kan een directeur 
schorsen of ontslaan, maar een schorsing door de rvc 
kan door de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders worden opgeheven. 

Het Remuneration Committee gaat over het functione-
ren en de beloning van de rvb en het senior manage-
ment. De beloning is marktconform en wordt - volgens 
de Wet Harrewijn - ten minste eenmaal per jaar met 
de (T)OR besproken. Het basissalaris van de rvb is in 
2021 procentueel niet meer toegenomen dan het 
gemiddelde percentage salarisgroei van de mede-
werkers volgens de cao.   

Volgens de statuten van het Remuneration Committee 
wordt de CEO jaarlijks beoordeeld door de rvc. De 
CEO ontvangt hiervoor feedback van een delegatie 
van de rvc. Evaluatie vindt plaats op een aantal grote 
onderwerpen. De rvb heeft onder andere de volgende 
doelstellingen meegekregen voor aandachtsgebieden 
die in lijn liggen met de strategische pijlers van de 
organisatie: 
• Voeg de twee organisaties Partou en Smallsteps 

samen volgens het principe ‘best of both worlds or 
better’ met bijzondere aandacht voor cultuur-
behoud van beide organisaties. 

• Investeer wijs in alles wat nodig is om de veiligheid, 
gezondheid en pedagogische ‘opbrengst’ van de 
kinderen te maximaliseren. 

• Zorg voor een effectieve uitvoering op ICT-gebied, 
zodat kinderopvanglocaties maximaal ontlast 
 worden. 

• Zorg voor vooruitgang op het gebied van onder 
andere veilig databeheer, klantfeedback en 
 algemeen risicomanagement. 

De beloning van zowel het bestuur, het management 
als de medewerkers van Partou die buiten de cao 
vallen, ligt in lijn met andere ondernemingen in Neder-
land, die qua omzet en aantal medewerkers vergelijk-
baar zijn. Human Capital Group heeft hiervoor in 2019 
en 2020 de beloning vergeleken met ondernemingen 
van vergelijkbare grootte.

Tegenstrijdige belangen en conflicten
De belangen van de rvb lopen grotendeels parallel 
met die van de rvc en aandeelhouders. Zowel de rvb 
en rvc als de aandeelhouders hebben belang bij een 
kwalitatief hoogstaande organisatie waar ouders hun 
kind aan toevertrouwen en waar medewerkers trots 
zijn om te werken.  

In conflicterende situaties voorzien over het algemeen 
de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst in   
een oplossing. Een bestuurder neemt niet deel aan   
de beraadslaging en besluitvorming, als er sprake is 
van een direct of indirect persoonlijk belang dat 
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Alle besluiten van de rvc  worden 
genomen met  meerderheid van  
de uit gebrachte stemmen.

tegenstrijdig is met het belang van de onderneming. 
Dat geldt niet wanneer bij alle directeuren sprake is 
van een persoonlijk belang. In dat geval wordt het 
besluit genomen door de algemene vergadering van 
aandeelhouders.

Raad van commissarissen
Namens de aandeelhouders hebben Nigel Wright 
(Onex) en Adrien Faure (Onex), alsmede Hans Scheepers  
(Waterland) en Tomas Simons (Waterland) zitting in de 
rvc. Maria van der Sluijs-Plantz (onafhankelijk commis-
saris) en Heleen Terwijn (onafhankelijk commissaris) 
completeren de rvc. Conform het reglement levert 
Onex het ene kalenderjaar de voorzitter van de rvc  
en Waterland het andere jaar, tenzij alle leden ermee 
instemmen om het voorzitterschap te verlengen voor 
een jaar. 

De rvc vergadert ten minste één keer per kwartaal of 
wanneer een commissaris of het bestuur dat nodig 
acht. De vergaderingen van de rvc worden geleid  
door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Van de 
vergadering van de rvc worden notulen opgemaakt. 

In de vergadering heeft iedere commissaris één stem. 
Alle besluiten van de rvc worden genomen met meer-
derheid van de uitgebrachte stemmen. Besluiten van 
de rvc kunnen ook buiten de vergadering worden 
genomen, mits het betreffende voorstel aan alle  
commissarissen is voorgelegd en de besluitvorming 
unaniem is. 

De rvb stelt ten minste één keer per jaar de rvc schrif-
telijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strate-
gisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het 
beheers- en controlesysteem van de onderneming. 
Ook zorgt het bestuur dat de rvc altijd tijdig beschikt 
over gegevens die noodzakelijk zijn om de taak van  
de rvc te kunnen uitvoeren. 

De rvb biedt de rvc jaarlijks ter goedkeuring het bud-
get voor het volgende jaar aan, inclusief investerings-
projecten en financiële doelstellingen. 
 
Benoeming en remuneratie 
De commissarissen worden benoemd door de alge-
mene vergadering van aandeelhouders. Een commis-
saris wordt benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij in 
het besluit tot benoeming van de betrokken commis-
saris anders wordt bepaald. De algemene vergadering 
kan bijvoorbeeld bepalen dat de commissarissen 
periodiek moeten aftreden volgens een door de rvc 
vast te stellen rooster. De algemene vergadering 
bepaalt de remuneratie van de commissarissen en  
kan commissarissen schorsen of ontslaan.

Per 9 mei 2022 voldoet Partou drie jaren op rij aan de 
criteria voor het grootbedrijf, waardoor Partou voor 
wat betreft governance zal vallen onder het structuur-
regime. Vanaf dat moment wordt een derde van de 
commissarissen voorgedragen door de OR en gaat de 
rvc over de benoeming en het ontslag van de rvb. 
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Dit recht geldt voor de volgende onderwerpen:  
de uitvoering van het kwaliteitsbeleid in het algemeen 
en het pedagogisch beleid in het bijzonder, het alge-
meen beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, 
voeding en opvoeding, de openingstijden van de 
locatie, prijswijzigingen, het voorschoolse educatie-
beleid en de klachtenregeling. 

Partou streeft naar een OC op elke locatie, waarin een 
aantal ouders met kinderen op de locatie zitting heeft. 
Er zijn locaties zonder OC, omdat er vanuit ouders 
onvoldoende animo is. In dat geval doet de locatie-
manager periodiek een nieuwe oproep voor de oprich-
ting van een OC. Zolang deze niet is opgericht, vindt 
een alternatieve ouderraadpleging plaats voor onder-
werpen waar een OC adviesrecht over heeft.  
De afspraken tussen de OC en Partou zijn vastgelegd  
in een reglement. Een deel omvat organisatiebrede 
afspraken en een ander deel betreft de werkwijze  
van de OC en kan door de OC zelf worden aangepast.

TOR-leden worden intensief 
opgeleid en kunnen gebruik-

maken van eigen externe experts.

Medezeggenschap
Ondernemingsraad 
Smallsteps en Partou hebben, in navolging van wette-
lijke regels, een Ondernemingsraad (OR). De OR wordt 
samengesteld na verkiezingen, waarbij medewerkers 
zich verkiesbaar kunnen stellen. Een OR-lid wordt voor 
de uren die voor de uitvoering van de OR-taken nood-
zakelijk zijn, vrijgesteld van de eigen werkzaamheden. 
Op dit moment is er binnen de organisatie op het 
niveau van KidsFoundation Holdings B.V. sprake van 
een TOR, een Tijdelijke Ondernemingsraad, die in 
maart 2020 van start is gegaan. Hierin komen de 
Ondernemingsraden van Partou en Smallsteps samen. 
Er zijn twee voor zitters, één vanuit de Smallsteps-kant 
en één vanuit de Partou-kant. 

De TOR bestaat in totaal uit circa vijfentwintig leden, 
die deelnemen aan verschillende commissies.  
De TOR-leden worden intensief opgeleid en kunnen 
gebruikmaken van eigen externe experts (bijvoorbeeld 
op financieel of op HR-gebied). Wanneer de fusie  
en harmonisatie zijn afgerond, wordt vanuit de nieuw 
ontstane organisatie een OR gevormd. 

De TOR heeft in 2021 instemming verleend of  
advies gegeven op de volgende aanvragen: 
• Instemmingsaanvraag harmonisatie incentive- 

afspraken.  
• Instemmingsaanvraag preventiemedewerker/ 

adviseur.  
• Instemmingsaanvraag Opleidingsbeleid.  
• Diverse adviesaanvragen voor overnames, integra-

ties, openingen of sluitingen en herfinanciering. 

Daarnaast is eind 2021 een instemmingsaanvraag 
ingediend voor de harmonisatie van arbeidsvoor-
waarden, bestaande uit: regeling kinderopvang  
eigen personeel, reiskostenregeling, leaseregeling en 
incentive regeling. De TOR publiceert met regelmaat 
een nieuwsbrief voor alle medewerkers. 
 
Oudercommissies 
In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elke locatie 
een oudercommissie (OC) moet hebben. Het doel van 
de OC is het behouden en verbeteren van de kwaliteit 
van de kinderopvang, in samenwerking met de organi-
satie. Bovendien kan de OC een rol spelen in de 
 communicatie met de ouders, de organisatie en de 
GGD. De OC adviseert de opvangorganisatie, zowel 
gevraagd als ongevraagd, op basis van het zoge-
naamde medezeggenschapsrecht (adviesrecht).  
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Marcello lacono, Financieel directeur
In december 2019 startte Marcello als financieel 
directeur bij KidsFoundation. De nieuwe (groei)
kansen door het samengaan van KidsFoundation 
en Partou trokken hem enorm aan. Vanuit deze 
functie wil hij graag bijdragen aan een stabiele 
en financieel gezonde organisatie. Alleen zo kan 
Partou zekerheid en continuïteit bieden aan 
ouders, kinderen en medewerkers.

Robert Visser, Operationeel directeur
Robert Visser is sinds april 2019 operationeel 
 directeur bij KidsFoundation en sinds januari 2020 
ook bij Partou. Door de jaren heen heeft hij 
 verschillende directiefuncties vervuld in bedrijven 
waar gastvrijheid een grote rol speelt, zoals  
Center Parcs. Als organisatiedeskundige is hij 
overtuigd van de bepalende rol van medewerkers 
voor het succes van de organisatie. 

Jeanine Lemmens, Algemeen directeur
Sinds maart 2016 leidt Jeanine Lemmens  
KidsFoundation/SmallSteps-kinderopvang en sinds 
januari 2020 ook Partou. Haar streven om de best 
gewaardeerde kinderopvang te bieden, zie je terug 
in de richting en focus van de organisatie. Dit uit 
zich ook in de groeiende waardering van ouders 
 en medewerkers. Jeanine heeft ruime bestuurlijke  
ervaring in dienstverlenende sectoren en in  
sectoren die op het snijvlak acteren van publiek  
en privaat.

Raad van Bestuur
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Jeanine Lemmens, Algemeen directeur

Werkervaring

Wellness that Works (WW) (voorheen Weight Watchers) 
• Algemeen Directeur Benelux
• President UK, tevens lid Executive Committee Board
• WW International (New York, VS) Managing Director 

Benelux

Pierre & Vacance/Center Parcs Group
• Director Sales & Marketing Business to Business Europe
• General Manager Center Parcs Port Zélande
• General Manager Center Parcs De Huttenheugte
• Manager Operational Audit Team Center Parcs Europe 

EY
• (Assistent) Accountant

Studie/Opleiding
• Register Accountant, Erasmus Universiteit Rotterdam (RA)
• Bedrijfskunde, Nyenrode Business Universiteit,  

Breukelen (Drs.) 
• Hogere Hotelschool Den Haag (Bachelor)

Robert Visser, Operationeel directeur

Werkervaring

Albron 
• Directeur Horeca & Leisure

Pierre & Vacances/Center Parcs Group 
• Managing Director Center Parcs Nederland, Duitsland & 

België
• COO/Operations Directeur Center Parcs Europe
• Operations Support Director
• General Manager Center Parcs Het Heijderbos en  

Center Parcs Erperheide
• Diverse operationele management functies

Accountant ACN Nijmegen
• Consultant 

Studie/Opleiding
•  Organisatie en Beleidskunde, Universiteit van Amster-

dam (Drs.)
• Hogere Hotelschool Leeuwarden (Bachelor) 

Overig
• Voorzitter Supervisory Board StayOkay

Marcello lacono, Financieel directeur

Werkervaring

Q-Park Nederland 
• CFO/Financieel Directeur 

PLUS Retail 
• CFO/Financieel Directeur
• Interim CEO 

Walgreens Boots Alliance 
• Financieel Directeur Nederland

Nutreco
• Financieel Directeur TN Centraal Oost-Europa & Azië

Royal FrieslandCampina - Coöperatie 
• Directeur Campina Zwitserland
• Financieel Directeur Campina Polen
• Manager Financial Accounting Campina België
• Financieel Analist Campina Hoofdkantoor Zaltbommel

KPMG Nederland
• (Assistent) Accountant

Studie/Opleiding 
• Register Accountant, Universiteit van Groningen (RA)
• Economie, Universiteit van Groningen (Drs.)

Overig
• Commissaris Koninklijke Zeelandia Groep
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Maria van der Sluijs-Plantz, 
onafhankelijk commissaris
Maria van der Sluijs-Plantz studeerde Nederlandse taal  
en letterkunde en Rechten. Ze heeft brede, wereldwijde 
ervaring in de (financiële) dienstverleningssector en was 
actief in verschillende functies in het bedrijfsleven, onder 
meer als CEO van de TMF Group. Sinds oktober 2018 is zij, 
als eerste vrouw namens Sint Maarten, Staatsraad bij de 
Raad van State van het Koninkrijk der Nederlanden. Als 
Staatsraad van het Koninkrijk vervult zij de rol van onaf-
hankelijke adviseur van de Koninkrijksregering over wet-
gevende en administratieve aangelegenheden die van 
toepassing zijn in het Caribische rijksdeel Sint Maarten.

Selectie relevante (neven)functies
• Legal assistant en assistant legal manager bij  

PriceWaterhouseCoopers

• CEO van LET Europe N.V.

• Directeur bij TMF Nederland

• Lid van Management and Accounting Services Board van  

TMF Group Holding

• CEO van TMF Group Holdco

• Vice Chairman Strategic Development bij TMF Group Holdco

• Vice Chairman Corporate Governance Sint Maarten

• Lid van het College Financieel Toezicht Curaçao en  

Sint Maarten

• Lid van de raad van toezicht en voorzitter van de audit-

commissie van KNCV Tuberculosefonds

• Bestuurslid van Telefonica Europe B.V./Telefonica S.A.

• Adviseur en bestuurslid van de Nederlandse dochter-

maatschappijen van EMC Coöperatie U.A.

• Buitengewoon lid van de Raad van Advies van Sint Maarten

• Staatsraad van het Koninkrijk voor Sint Maarten,  

sinds 1 oktober 2018

• Penningmeester stichting Black Achievement Month

Heleen Terwijn, 
onafhankelijk commissaris
Heleen Terwijn studeerde Psychologie aan de Universiteit 
van Amsterdam en werkte als onderzoeker en psycho-
therapeut.
In 1998 richtte ze IMC Weekendschool op, dat inmiddels 
op 62 plaatsen in Nederland aanvullend onderwijs aan-
biedt aan gemotiveerde kinderen in achterstandsposities. 
Tijdens haar onderzoek naar toekomstperspectieven van 
kinderen in de Bijlmer ontwikkelde zij haar idee voor de 
met particulier sponsorgeld gefinancierde Weekend-
school. Heleen vervult diverse commissaris- en advies-
functies in het maatschappelijk domein, met focus op 
kinderen, jongeren en cultuur.

Selectie relevante (neven)functies
• Oprichter en directeur Stichting IMC Weekendschool

• Voorzitter Raad van Toezicht Jongeren Die het Kunnen 

• Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Philharmonisch 

Orkest 

• Vice-voorzitter Raad van Toezicht Laguna Collective 

• Adviseur van instellingen, familiestichtingen en particulieren 

voor initiatieven om de samenleving te versterken

Nigel Wright, 
commissaris namens Onex
Nigel Wright is als senior managing director verantwoor-
delijk voor de Europese deelnemingen van Onex, actief in 
de zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en verpak-
kingen, en is lid van het investeringscomité van Onex. Hij 
is directeur geweest van verschillende goede doelen en 
stichtingen, waaronder de Policy Exchange en als oprich-
ter van de MasterCard Foundation. Hij studeerde rechten 
aan Harvard en de University of Toronto en Politics & 
Economics aan de University of Toronto.

Selectie relevante (neven)functies
• Stafchef van de premier van Canada

• Partner bij advocatenkantoor Davies, Ward & Beck

• Beleidsmedewerker voor de premier van Canada

• Commissaris bij Acacium Group, Tes Global en SIG Combibloc

• Oud-commissaris bij Spirit AeroSystems, ResCare en Indigo 

Books & Music

• Directeur bij verschillende goede doelen en stichtingen, 

waaronder de Policy Exchange

• Oprichter van de MasterCard Foundation

• Vrijwilliger en voorzitter bij Camp Oochigeas, een organisatie 

die zich inzet voor kinderen met kanker

• Vrijwilliger bij verschillende liefdadigheidsorganisaties voor 

daklozen

Raad van Commissarissen
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Adrien Faure,  
commissaris namens Onex
Adrien Faure is senior principal bij Onex in Londen.  
Hij focust zich bij Onex op de zakelijke dienstverlening  
in Europa. Hij heeft International Relations en History 
gestudeerd aan de London School of Economics en 
Finance aan de Sciences-Po Paris, Frankrijk. 

Selectie relevante (neven)functies
• Investment banking analyst and associate bij J.P. Morgan  

in Parijs, Londen en Johannesburg

• Associate bij Bain Capital in Londen

• Commissaris bij Acacium Group and Tes Global 

Hans Scheepers,  
commissaris namens Waterland
Hans Scheepers is Managing Partner bij Waterland.  
Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus  
Universiteit in Rotterdam, Nederland.

Selectie relevante (neven)functies
• Oprichter en managing director 1st Broadband (VK), 

 gespecialiseerd in draadloze telecommunicatie

• Associate M&A/Corporate finance MAST, Londen en Boston

• Strategieconsultant bij Monitor Company in Amsterdam 

Tomas Simons,  
commissaris namens Waterland
Tomas Simons is Partner bij Waterland. Hij studeerde 
International Business en Finance aan de Universiteit  
van Tilburg en behaalde een MBA-diploma van INSEAD, 
Fontainebleau, Frankrijk.

Selectie relevante (neven)functies
• Senior Associate bij H2 Equity Partners

• Consultant & engagement manager bij McKinsey & Company 

(Amsterdam en Sydney)

• Commissaris bij Life Terra, een stichting voor de herbebossing 

van Europa
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De dagelijkse omgang met een kwetsbare 
doelgroep en de aard van onze 
bedrijfsvoering brengen strategische, 
operationele, financiële en compliance 
risico’s met zich mee. Om met deze 
risico’s om te gaan, is beleid vastgesteld. 
Het managen van risico’s is integraal 
onderdeel van onze bedrijfsvoering. 

Een pandemie, zoals de corona-uitbraak in 2020 en 
2021, is een risico waarvan vooraf de impact niet in te 
schatten is. Terugkijkend op de afgelopen twee jaar 
kunnen we stellen dat we de pandemie tot nu toe 
relatief goed doorkomen. Maar corona heeft ook 
impact op de kinderopvang en Partou. Meer hierover 
lees je in het hoofdstuk ‘Impact corona’. 

Risicobeleid 
Het nemen van risico’s is onderdeel van ondernemen. 
Door een zorgvuldige afweging tussen onze doel-
stellingen en onze risicobereidheid streven we naar 
een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering.  

De raad van bestuur en het managementteam zijn 
verantwoordelijk voor de risicoacceptatie en de  
systemen van risicobeheersing en interne controle-
mechanismen. We brengen de belangrijke risico’s in 
kaart en controleren de naleving van wet- en regel-
geving binnen onze organisatie.  

Verschillende systemen en mechanismen hebben tot 
doel de kans op incidenten, beslissingen met een 
ongewenst resultaat en de invloed van onverwachte 
gebeurtenissen zoveel mogelijk te beperken. Zo werkt 
het lijnmanagement volgens een interne rapportage-
structuur, de planning & control cyclus. Onze locaties 
volgen een jaarkalender, een tool om kwaliteit, 
 naleving van protocollen en nieuwe werkwijzen te 
introduceren en te borgen. Periodiek vindt monitoring 
en auditing plaats van afwijkingen van de risico-
normen, om het beleid, de systemen en mechanismen 
aan te scherpen. Dit gebeurt zowel op de locaties als 
op het servicekantoor. Daarnaast heeft Partou een 
geavanceerde tool voor het registreren, analyseren en 
rapporteren van risico’s. Hiermee krijgen we steeds 
meer inzicht in trends door de tijd heen en kunnen we 
risico’s nog beter beheersen.  

Het management rapporteert ieder kwartaal over  
de risico’s en de monitoring aan de raad van bestuur. 
Risicobeheersing is ook onderdeel van het kwartaal-
overleg met de aandeelhouders en raad van commis-
sarissen. 

Door een zorgvuldige 
afweging tussen  
onze doelstellingen  
en onze  risicobereidheid 
streven we naar  
een verantwoorde en 
duurzame bedrijfs voering.

Risicomanagement
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Risicoprofiel 
De kinderopvangsector en onze organisatie hebben 
een aantal kenmerken die bepalend zijn voor ons 
risicoprofiel: 
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Risicoprofiel Risicoanalyse Risicoacceptatie

Kenmerken
• Partou heeft door haar kernactiviteit ‘kinder-

opvang en bijdragen in kindontwikkeling’  
te maken met kinderen, een kwetsbare  
doelgroep, die bovendien een groot deel  
van de dag bij ons is. 

• Door onze omvang is onze dienstverlening 
verspreid over veel locaties. 

• Onze onderneming is arbeids- en kapitaalinten-
sief met hoge lasten in lonen en huisvesting. 
Dit brengt financiële risico’s met zich mee. 

• De kinderopvangsector kent een hoge mate 
van regulering in wet- en regelgeving.  
Dit maakt de sector gevoelig voor overheids-
ingrijpen. 

• De regelgeving kent ook compliance risico;  
het blijven voldoen aan de kwaliteitseisen 
vergt dat  wij voortdurend investeren in kennis 
en kunde.

Strategische risico’s • Ontwikkeling economie
• Maatschappelijke legitimatie
• Ontwikkeling behoeften van ouders

Gematigd Partou streeft voor de lange termijn 
naar een balans tussen de maatschap-
pelijke functie en strategische ambities.

Operationele risico’s • Veiligheid en gezondheid
• Ontwikkeling capaciteit

Zeer laag Gezien de kwetsbare doelgroep en  
het maatschappelijk belang streven  
we naar behoud van de continuïteit  
van onze activiteiten. Borging van de 
noodzakelijke randvoorwaarden op  
het gebied van veiligheid, gezondheid 
en systemen is daarbij belangrijk.

Financiële risico’s • Financiële structuur Zeer laag We streven naar een solide financiële 
positie en voldoende weerstands-
vermogen.

Compliancerisico’s • Overheidsbeleid Zeer laag Partou voldoet aan alle toepasselijke 
wet- en regelgeving.



Op basis van deze kenmerken en ontwikkelingen in 
onze omgeving heeft Partou zeven risicogebieden 
gedefinieerd waarvoor beleid is opgesteld: 
• veiligheid en gezondheid; 
• ontwikkeling economie; 
• ontwikkeling klantbehoeften; 
• overheidsbeleid; 
• maatschappelijke legitimatie; 
• ontwikkeling capaciteit; 
• financiële structuur.

Deze risicogebieden zijn afgeleid van de strategische 
pijlers van de onderneming, de zes kapitalen uit ons 
waardecreatiemodel en GRI-standaarden (Global 
Reporting Initiative, internationaal erkende standaard 
voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag).  

Risicoanalyse
De zeven risicogebieden zijn te verdelen in strategi-
sche, operationele, financiële en compliance risico’s.  

Strategische risico’s: ontwikkeling economie, maat-
schappelijke legitimatie, ontwikkeling behoeften van 
ouders, overheidsbeleid. 

De vraag naar kinderopvang is gevoelig voor verande-
ringen in de economie, maatschappelijke legitimatie 
en het overheidsbeleid in relatie tot betaalbaarheid en 
toegankelijkheid. Veranderingen in de economie en 
het maatschappelijke en politieke debat kunnen poli-
tieke gevolgen hebben voor het stelstel en de inzet 
van het instrument van vergoedingen voor kinder-

opvang. Het recente regeerakkoord, waarin wordt 
voorgesorteerd op een stelselhervorming en ‘bijna 
gratis kinderopvang’ voor werkende ouders, is hier een 
goed voorbeeld van. Dit vergroot de betaalbaarheid 
en toegankelijkheid van de kinderopvang en zal leiden 
  tot een toename van de vraag naar kinderopvang. 
Fluc tuaties in de vraag als gevolg van veranderingen in  
de economie, overheidsbeleid of de behoeften van 
ouders hebben vervolgens gevolgen voor de behoefte 
aan medewerkers. Tegelijkertijd is de mogelijkheid, om 
als organisatie snel op een grotere of kleinere vraag te 
reageren, beperkt; we hebben veel arbeidscontracten 
voor onbepaalde tijd om de beste medewerkers aan 
ons te binden en langlopende huurcontracten om het 
kinderopvangaanbod voor ouders te kunnen garande-
ren. Daarnaast is er sprake van grote krapte op de 
arbeidsmarkt. 

Het hybridestelsel van de kinderopvang, met publieke 
aanbieders en gedeeltelijke financiering en regulering 
door de overheid, is een terugkerend onderwerp van 
gesprek bij stakeholders. Het systeem biedt keuze-
vrijheid voor een aanbieder aan de ouders en stimu-
leert een brede toegankelijkheid met gedeeltelijke 
financiering door werkgevers en de overheid. Tegelij-
kertijd wordt de markt sterk gereguleerd met wet- en 
regelgeving om de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast 
is de maatschappelijke relevantie van kinderopvang en 
kindontwikkeling groot. Het opereren in een dergelijke 
hybride en maatschappelijk relevante markt vergt van 
ons dat wij voortdurend meedenken om het systeem 
voor ouders en kinderen verder te verbeteren en 

verantwoording af te leggen en transparantie te 
 bieden over hoe Partou zich beweegt binnen het 
stelsel. 

De behoeften en wensen van ouders zijn voortdurend 
aan verandering onderhevig. Daarbij kan gedacht 
worden aan de vraag naar specifieke vormen van 
kinderopvang (van kinderopvang met aandacht voor 
voorschoolse educatie tot sport-bso’s) of de behoefte 
aan een vorm van samenwerking met scholen (nabij 
een school, in een school of als onderdeel van een 
kindcentrum). Ook de wensen met betrekking tot 
openingstijden en extra dienstverlening, zoals warme 
maaltijden, kappers of vervoer van en naar sport-
faciliteiten, veranderen met de tijd. Het in beeld 
 hebben van redenen voor zowel vraagtoename als 
vraaguitval is van invloed op de bedrijfsvoering. Ook 
strategische partnerschappen met gemeenten en 
onderwijs spelen een rol in het kunnen sturen van de 
vraag. 

Operationele risico’s: veiligheid en gezondheid,  
ontwikkeling capaciteit.

De opvang en ontwikkeling van kinderen brengen  
een grote verantwoordelijkheid met zich mee op het 
gebied van veiligheid en gezondheid. De impact van 
incidenten kan soms aanzienlijk zijn, zowel voor direct 
betrokkenen als voor de samenleving als geheel.  
Onze organisatie kent zowel eigen als wettelijk voor-
geschreven protocollen om de risico’s te beheersen  
en te beperken. Daarnaast zijn we ook afhankelijk van 
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risico’s die gerelateerd zijn aan partners waarmee we 
samenwerken, zoals verhuurders en beheerders van 
onze locaties, leveranciers van producten die we 
gebruiken of de veiligheid van locaties die we bezoe-
ken samen met de kinderen, zoals bijvoorbeeld een 
kinderboerderij. Binnen Partou is het melden van 
(bijna) incidenten door onze pedagogisch medewer-
kers een stringente regel en het niet naleven ervan kan 
personele consequenties hebben.  

Een ander veiligheidsrisico vormt het omgaan met 
persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewer-
kers. De grote aantallen gegevens en verschillende 
systemen waarin die gegevens voorkomen, leiden tot 
risico’s op datalekken en ongeoorloofde dataversprei-
ding binnen de organisatie. De inrichting en het 
gebruik van systemen en de opslag van data zijn dan 
ook gebonden aan protocollen en ‘faalveilig’ ontwerp. 

Partou werkt samen met partner Northwave om de 
beveiliging van systemen en procedures rondom 
dataverwerking en privacy zo goed mogelijk in te 
richten. Sinds 2020 is Smallsteps op dit terrein 
ISO27001 gecertificeerd. Begin 2022 heeft ook Partou 
de certificering van ISO27001 behaald. 

Snelle toename of afname in vraag en aanbod brengt 
verschillende capaciteitrisico’s met zich mee. Er zijn 
risico’s met betrekking tot de ruimtes die we kunnen 
huren of waarvan we juist de huur kunnen opzeggen, 
om het aantal kindplaatsen naar boven of naar bene-
den bij te kunnen stellen. Vastgoed dat voldoet aan 

wet- en regelgeving voor kinderopvang is schaars en 
regelmatig zijn grote investeringen nodig om aan de 
gestelde eisen te voldoen. Er zijn risico’s met betrek-
king tot de beschikbaarheid van benodigde medewer-
kers om aan de veranderende vraag te kunnen vol-
doen. Dat laatste kan leiden tot risico’s van toename 
van de werkdruk voor werknemers. Dit zien we in de 
praktijk. Er zijn risico’s met betrekking tot het manage-
ment; snelle groei of krimp kan leiden tot verlies van 
span of control en verlies aan kwaliteit in de uitoefe-
ning van processen. Tot slot kunnen toename en 
afname in de vraag ook gevolgen hebben voor onze 
leveranciers.

Financiële risico’s: financiële structuur

Het grote aantal kinderen en ouders brengt een breed 
palet aan debiteuren met zich mee. Zoals de bijko-
mende risico’s op het gebied van kredietwaardigheid, 
wanbetaling en weigering van betaling. Deze risico’s 
zijn van invloed op de vlottende activa en de balans-
positie van de organisatie. In ons debiteurenbeleid 
houden wij rekening met onze doelgroep. In het geval 
van betaalachterstanden of -problemen kunnen wij de 
oorzaak niet wegnemen, maar kunnen we vaak wel 
helpen met een betalingsregeling. Betalingsproblemen 
kunnen allerlei oorzaken hebben, waaronder ook 
problematieken met het ontvangen van kinderopvang-
toeslag. Ouders ontvangen deze toeslag direct van de 
Belastingdienst, zonder tussenkomst van de kinder-
opvangorganisatie. Als grote kinderopvangorganisatie 
zien wij het als onze plicht om te pleiten voor een 

toeslagensysteem waarbij ouders op tijd hun kinder-
opvangtoeslag ontvangen en waarin het risico op 
terugvorderingen minimaal is.

Partou heeft geen vastgoed in bezit en huurt alle 
locaties. Dit brengt risico’s met zich mee met  
betrekking tot de looptijd en voorwaarden van de 
huurcontracten. De huur van ruimten in scholen brengt 
het risico met zich mee dat huurbescherming in die 
constructies ontbreekt. Als de ruimte nodig is voor 
leerlingen van de school (of van een andere school), 
dan kan de huur eenzijdig worden beëindigd31.

Compliance risico’s: overheidsbeleid

Het hybridestelsel van kinderopvang en de bijkomende 
wettelijke regulering brengen specifieke risico’s met 
zich mee. Veranderingen in wet- en regelgeving  
hebben directe invloed op de bedrijfsvoering van 
kinderopvangorganisaties. Of het nu gaat om een 
verandering in het stelsel an sich of een aanpassing 
van kwaliteitseisen.

Overheidsregulering door wettelijke kaders is van 
belang voor de borging van kwaliteit in de sector. 
Tegelijkertijd brengt de mogelijkheid tot aanpassing 
van deze kaders risico’s met zich mee. Overheids-
ingrijpen kan van invloed zijn op de betaalbaarheid   en 
daarmee op de vraag naar kinderopvang, de kosten    
en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, 
de inrichting van ruimten en beschikbaarheid van 
geschikte voorzieningen.
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Risicoacceptatie
De risicoacceptatie voor strategische risico's is 
 gematigd. Partou streeft voor de lange termijn naar 
een balans tussen de maatschappelijke functie en 
strategische ambities. 

De risicoacceptatie voor operationele, financiële en 
compliance risico's is zeer laag. Gezien de kwetsbare 
doelgroep en het maatschappelijk belang streven we 
naar behoud van de continuïteit van onze activiteiten. 
Borging van de noodzakelijke randvoorwaarden op   het 
gebied van veiligheid, gezondheid en systemen is 
daarbij belangrijk. We streven naar een solide financi-
ele positie en voldoende weerstandsvermogen. Hier-
mee bieden we zekerheid van hoogwaardige kinder-
opvang voor de kinderen en hun ouders en continuïteit 
voor onze medewerkers en de aandeelhouders. Het 
voldoen aan wet- en regelgeving is een randvoor-
waarde voor goede bedrijfsvoering.

Risicobeperkende regelingen
Partou hecht veel waarde aan een integere bedrijfs-
cultuur. Daar zijn diverse maatregelen voor genomen. 

Integriteitscode 
In de organisatie zijn een groot aantal reglementen en 
codes van toepassing die, als onderdeel van het risico-
beheersings- en controlesysteem, met elkaar het 
instrumentarium vormen om de integriteit binnen 
Partou te waarborgen. De integriteitscode dient 
 daarbij als ‘kapstok’. 

De code geldt voor iedereen die optreedt namens of 
ten behoeve van Partou. Dus niet alleen voor mede-
werkers en directie maar ook voor een bredere kring: 
de leveranciers en instanties die werken in opdracht 
van Partou.
 
In de integriteitscode is vastgelegd dat medewerkers 
worden geacht elke gedraging die afbreuk doet aan 
hun integriteit achterwege te laten. En dat zij in staat 
zijn om risico’s en kwetsbaarheden in te schatten en zij 
situaties vermijden waarin de schijn zich tegen hen of 
tegen Partou zou kunnen keren. De integriteitscode is 
openbaar en opvraagbaar. 
 
Er zijn diverse regelingen die raakvlakken hebben met 
integriteit, zoals:
• Richtlijn bescherming privacygevoelige gegevens 

(afdeling klantenservice)
• Klachtenregeling voor ouders, inclusief externe 

geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling 
voor kinderopvang

• Privacyreglement (ouders)
• Protocol sociale media voor ouders
• Toestemming fotograferen kind
• Reglement Oudercommissies
• Governance code Kinderopvang
• Gedragscode
• Anti-corruptie
• Klachtenregeling voor medewerkers
• Regeling Vertrouwenspersoon
• Klokkenluidersregeling

• Beleid Ongewenste omgangsvormen 
• Meldcode veilig thuis
• Informatiebeveiliging
• Personenregister Kinderopvang
• Gedragsregels voor leveranciers

De regelingen voor medewerkers zijn hierna  
toe gelicht.

Gedragscode
Partou-medewerkers hebben vaak veel contacten in 
hun werk: dit kan gaan om contacten met klanten 
(kinderen en ouders), met collega’s en/of met derden. 
Al deze contacten kan Partou, een locatie of een  
individuele medewerker kwetsbaar maken. Om elkaar 
te beschermen is in deze gedragscode beschreven  
op welke wijze we met elkaar en met onze klanten 
omgaan.  

De gedragscode is van toepassing op alle mede-
werkers van Partou en alle personen die werkzaam zijn 
namens Partou (bijvoorbeeld ingehuurde zzp’ers). In de 
gedragscode worden zij allemaal aangeduid als mede-
werker(s).  

In de Cao Kinderopvang is vastgelegd dat organisaties 
over een gedragscode moeten beschikken (artikel 8.3 
van de cao). De inhoud van de gedragscode van 
 Partou is in overeenstemming met de cao-afspraken.  
Bij de samenstelling van deze gedragscode is gebruik-
gemaakt van het model gedragscode Welzijnswerk 
(opgesteld onder verantwoordelijkheid van AbvaKabo, 
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CFO CNV-bond en de MO-groep) en van de Beroeps-
code Kinderopvang van de AbvaKabo.  

Anti-corruptie 
KidsFoundation/Partou heeft een beleid om corruptie 
en fraude te voorkomen. De rvb heeft specifieke 
anti-omkoop instructies geïntroduceerd. Onze accoun-
tant PwC neemt jaarlijks een fraudescan af bij de rvb. 
Ook zijn richtlijnen en standaarden ontwikkeld ter 
bevordering van integer handelen. Daar zijn onder 
andere procuratieschema’s voor opgesteld, zodat alle 
betalingen door twee verschillende groepen moeten 
worden geactiveerd.  

Klachtenregeling voor medewerkers
Wanneer ongewenst gedrag van een collega voort-
duurt, dan is er de mogelijkheid om schriftelijk een 
klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Voor-
waarden hiervoor zijn, dat een klacht niet anoniem kan 
worden ingediend en betrekking dient te hebben op 
een gebeurtenis binnen de afgelopen twee jaar. 
De klachtencommissie stelt gemotiveerd vast of en zo 
ja, in welke mate de klacht gegrond is en brengt hier-
van schriftelijk advies uit aan de rvb en de klager/
beklaagde.  

Er zijn in 2021 geen klachten behandeld door de 
klachten commissie.

Ongewenste omgangsvormen
Partou voert een preventief beleid ten aanzien van 
ongewenste omgangsvormen. In ons werkproces van 

indiensttreding is geborgd, dat iedere werknemer  
op zowel de locaties als het servicekantoor op het 
moment van indiensttreding een Verklaring Omtrent 
het Gedrag heeft en dat deze is gekoppeld aan het 
Personenregister van onze organisatie. Iedere werk-
nemer is dus conform de geldende regelgeving  
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang 
van de overheid, waarvoor als regel geldt: 'Iedereen 
die woont of werkt op een plek waar kinderen worden 
opgevangen, moet zich inschrijven in het Personen-
register Kinderopvang'. 

Er is een gedragscode en een protocol bij vermoedens 
van ongewenste omgangsvormen. Medewerkers, 
ouders en andere externen kunnen melding maken van 
zulke vermoedens. Voor ouders verloopt dit via de 
klachtenprocedure. Medewerkers kunnen terecht bij 
externe vertrouwenspersonen en de GGD. Het alge-
mene beeld is, dat er zeer weinig gemeld wordt. 
Partou benadrukt het belang bij medewerkers om 
meldingen wel te doen. Landelijk zijn in 2020 slechts 
134 meldingen gedaan bij de GGD, het aandeel van 
Partou hierin is niet bekend om reden van anonimiteit. 
Het aantal melding in 2021 is nog niet bekend.

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht het 
vierogenprincipe toe te passen. Dit betekent, dat een 
pedagogisch professional op de groep tijdens het 
werk met kinderen altijd gezien of gehoord moet 
kunnen worden door een andere volwassene. Het 
naleven van het vierogenprincipe is onderdeel van de 
inspectie van de GGD. Vanuit de wet is het verplicht 

dat minstens één keer per jaar de oudercommissie op 
de hoogte wordt gesteld van de wijze waarop het 
vierogenprincipe binnen een kinderdagverblijf wordt 
ingericht. De oudercommissie heeft adviesrecht om  
de invulling van het vierogenprincipe goed of af te 
keuren. 

Partou werkt volgens het vierogenprincipe door op 
alle locaties te zorgen voor ruime doorkijken in deuren 
en door ramen tussen alle ruimten waar kinderen 
verblijven. Partou maakt geen gebruik van camera-
toezicht.

Vertrouwenspersonen
Medewerkers kunnen contact opnemen met een  
vertrouwenspersoon, wanneer zij in het werk te maken 
krijgen met ongewenst gedrag, zoals pesten of  
(seksuele) intimidatie, en dit niet met iemand binnen  
de organisatie kunnen of willen bespreken. Partou heeft 
twee externe vertrouwenspersonen met wie contact 
gezocht kan worden. Zij hebben geheimhoudings-
plicht. De vertrouwenspersonen zijn geen mede-
werkers van Partou en daarmee onafhankelijk. In 2021 
zijn 82 meldingen gedaan bij de vertrouwenspersonen. 

Ook voor ouders is er een vertrouwenspersoon waar 
zij terecht kunnen voor het melden van misstanden of 
ongewenste omgangsvormen. 

Klokkenluidersregeling
Partou streeft naar een cultuur waarin medewerkers 
zich, in het geval zij structurele misstanden op hun 
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werkplek constateren, te allen tijde vrij voelen om dit 
te melden aan hun leidinggevende. Als betrokkene 
wegens gegronde redenen meent dat hij/zij deze 
openheid niet kan betrachten, staat de weg van de 
klokkenluidersregeling open.
 
De klokkenluidersregeling geeft alle personen die 
werkzaam zijn in de organisatie (ook bijvoorbeeld 
vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten en inhuur)  de 
mogelijkheid om anoniem melding te maken van 
 misstanden binnen het bedrijf bij een onafhankelijke 
functionaris die werkzaam is in de top van de organisa-
tie. Melden kan anoniem, maar dat hoeft niet. Een 
melder die te goeder trouw een melding heeft in -
gediend, wordt op geen enkele wijze in diens rechts-
positie benadeeld als gevolg van het indienen van die 
melding. 
Vermeende onregelmatigheden die het functioneren 
van leden van de rvb betreffen worden door de uit-
voerder van de klokkenluidersregeling gerapporteerd 
aan de voorzitter van de rvc.
 
Er zijn geen meldingen gedaan via de klokkenluiders-
regeling in 2021.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De wet- en regelgeving is verankerd in het kwaliteits-
handboek, het pedagogisch beleid en het veiligheids- 
en gezondheidsbeleid. Iedere locatie heeft een  
specifiek voor die locatie geldend veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Het veiligheidsbeleid binnen 
Partou is erop gericht om iedere vorm van negatieve 

impact te voorkomen. Zo is er binnen Partou een groot 
aantal bovenwettelijke veiligheidsmaat regelen getrof-
fen. Daarbij is voor iedere locatie een risico-inventari-
satie opgesteld, die jaarlijks wordt gecontroleerd. Via 
de jaarkalender is geborgd dat relevante onderwerpen 
periodiek aan de orde komen.

Meldcode Veilig Thuis
Partou doet jaarlijks een tiental meldingen bij Veilig 
Thuis over vermoedens van misstanden. Op basis van 
de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de 
situatie of roept de hulp in van een lokale hulpverlener. 
Medewerkers krijgen verschillende trainingen en work-
shops om verdachte situaties te herkennen. Het totaal 
aantal meldingen Veilig Thuis is in de eerste helft van 
2021 afgenomen. Het aandeel meldingen vanuit kinder-
opvang, onderwijs en bureauleerplicht is net als in de 
eerste helft van 2020 slechts 4 procent32. Partou blijft 
haar medewerkers aanmoedigen om deze meldingen 
te doen en ondersteunt ze hierbij met activatie-
programma’s.  

Informatiebeveiliging, gegevensverwerking en  
IT-systemen
Partou is zich bewust van de risico’s van IT-systemen 
en dataopslag. Het beleid is er dan ook op gericht te 
werken volgens de NEN-ISO/IEC 27002:2015 aanpak. 
Wij werken met externe gecertificeerde partners.  Voor 
opslag van data buiten de eigen organisatie zijn 
 verwerkersovereenkomsten opgesteld. Het beleid is 
om data niet op servers buiten de EU op te slaan.

Er wordt conform de AVG-regels gewerkt en er is  
strikt beleid ten aanzien van data verzamelen en  
versleutelde opslag. Partou is ISO27001 gecertificeerd.

Interne en externe audits
Kwaliteitsaudits
Voor het borgen van beleid en processen op de  
locaties vinden er in verschillende vormen interne 
audits plaats. De kwaliteit op alle locaties wordt 
gemiddeld twee tot vier keer per jaar gecontroleerd 
aan de hand van checklists. Verbeterpunten worden 
vastgelegd en de opvolging wordt gemonitord door 
de afdeling Kwaliteit. De afdeling Kwaliteit ondersteunt 
en  adviseert waar nodig in de uitvoering. De jaarlijkse 
inspecties door de GGD zijn een vorm van externe 
audits.

Certificering
Partou is ISO27001 gecertificeerd.

Externe accountant
KidsFoundation/Partou heeft in 2021 verschillende 
controles laten uitvoeren door een externe accoun-
tant. De verrichte controles zijn erop gericht om vast 
te stellen dat de jaarrekening een getrouwe weergave 
van de financiële situatie vormt. Alle accountants-
controles zijn met positief resultaat voltooid.
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Na een veelbewogen 2020, waarin 
de pandemie haar sporen naliet 
en de integratie van Partou en 
Smallsteps noodgedwongen in een 
stroomversnelling kwam, keken we met 
vertrouwen vooruit naar 2021. Echter, al 
snel bleek dat de pandemie haar stempel 
ook op 2021 zou drukken. Dankzij de 
eerder getoonde veerkracht van de 
organisatie en de zeer gewaardeerde 
flexibiliteit, het aanpassingsvermogen 
en het harde werk van al onze collega’s, 
zagen we dit met vertrouwen tegemoet.

Onze collega's hebben wederom ontzettend hard 
gewerkt om Partou door deze uitdagende tijden te 
loodsen. Met toenemende werkdruk, maar zonder ooit 
afbreuk te doen aan de kwaliteit en zorg die we leve-
ren aan de kinderen en ouders. De raad van commissa-
rissen was getuige van de kracht en veerkracht van de 
geïntegreerde organisatie en de medewerkers. De 
ervaren verhoogde werkdruk, vooral als gevolg van 
corona-gerelateerd ziekteverzuim en daarmee samen-
hangende personeelstekorten, bleek een hele uitda-
ging. We onderschrijven de hernieuwde focus op de 
strategische pijler 'Vergroten van werkgeluk' van de 
raad van bestuur dan ook volledig.

Besproken onderwerpen
Het jaar 2021 was weer een jaar van digitaal vergade-
ren, ook voor de rvc. Vanwege de pandemie waren op 
één na al onze kwartaalvergaderingen digitaal. Hier-
onder een greep uit de onderwerpen die in 2021 onze 
bijzondere aandacht hebben gekregen:
• De coronapandemie had ook in 2021 impact op 

Partou. Een groot verschil met 2020 was, dat we 
konden voortbouwen op onze ervaringen, zowel in 
het continu inspelen op aangepaste regels en proto-
collen in de bedrijfsvoering als in het analyseren en 
begrijpen van de impact op onze organisatie. De rvc 
heeft dit op de voet gevolgd op basis van de analy-
ses van de rvb. Kernpunten waren de continuïteit 
van de dienstverlening, de zorg voor onze mede-
werkers en de veiligheid van de kinderen op onze 
locaties. 

Verslag raad van commissarissen

• De toegenomen ervaren werkdruk als gevolg van 
de pandemie en (corona-gerelateerd) personeels-
tekort was uitdagend. Medewerkers zijn het belang-
rijkste kapitaal van Partou. Het welzijn van mede-
werkers is regelmatig onderwerp van gesprek. Op 
basis van de analyse van de rvb hebben we gekeken 
naar mogelijkheden om de werkdruk en het verzuim 
te verlagen. Wij staan volledig achter Partou bij  
het nemen van maatregelen om de werkdruk te 
verlagen. Goed werkgeverschap staat centraal.  
De resultaten en follow-up van het medewerkers-
betrokkenheidsonderzoek worden dan ook nauw-
lettend gevolgd door de rvc.

• De rvc is enthousiast over de internationale expan-
sie en samenwerking met Just Childcare in het  
Verenigd Koninkrijk. Deze samenwerking markeert 
een nieuw hoofdstuk in onze ambitie om meer 
kinderen en ouders de best gewaardeerde kinder-
opvang te bieden, niet alleen in Nederland maar ook 
in andere Europese landen. Ook draagt het bij aan 
de weerbaarheid van onze organisatie. 

• De rvc is nauw betrokken bij de besluitvorming over 
acquisities en beoordeelt deze op basis van strate-
gische ambitie, het risico en de toegevoegde 
waarde voor Partou, zowel in termen van continuï-
teit als kwaliteit van dienstverlening. 

• Health, safety & risk staan letterlijk en figuurlijk 
hoog op de agenda van de rvc. In 2021 heeft Partou 
verdere stappen gezet in het optimaliseren van het 
gebruik van de risicomanagementtool en risico-
rapportage. De rvc vertrouwt erop dat de rvb de 
risico's goed begrijpt en passende mitigerende 
maatregelen neemt. 
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In 2021 heeft Partou wederom 
 stappen gezet richting verdere 
 professionalisering en als thought 
leader in de kinderopvang. 
Ondanks de pandemie, de hoge 
werkdruk en het personeelstekort  
is dit gelukt.

In 2021 heeft Partou wederom stappen gezet richting 
verdere professionalisering en als thought leader in  
de kinderopvang. Ondanks de pandemie, de hoge 
werkdruk en het personeelstekort is dit gelukt.  
Hoe de pandemie haar stempel heeft gedrukt op 2021 
is op verschillende plaatsen in dit verslag terug te 
lezen. Dankzij de veerkracht van de organisatie en  
de geweldige medewerkers die zich dagelijks inzetten 
om Partou’s missie, om generaties verder te brengen,  
te realiseren, kijken we met vertrouwen naar de 
 toekomst.

Nigel Wright
Voorzitter raad van commissarissen

• Klimaat en milieu worden steeds belangrijker  
thema's voor het creëren van maatschappelijke 
waarde en waarde voor kinderen, ouders en mede-
werkers. De rvc is er trots op dat Partou haar maat-
schappelijke rol hierin neemt en haar CO2-footprint 
in kaart heeft gebracht. We kijken uit naar een 
inspirerend gesprek over duurzaamheidsmaatrege-
len in 2022, met aandacht voor de bredere maat-
schappelijke waarde van ons bedrijf. 

• Partou heeft als grote kinderopvangorganisatie  
veel belang bij de stabiliteit en ontwikkeling van de 
sector. De rvc ziet het belang van de rol van Partou 
als thought leader naast brancheorganisaties.  
We omarmen initiatieven die bijdragen aan kennis-
ontwikkeling, kwaliteit en transparantie in de sector 
en die een brug slaan tussen praktijk en politiek.  
De wetenschapsafdeling van Partou en dit rapport 
zijn daar goede voorbeelden van. 

• Het jaar 2021 was ook het jaar waarin het kabinet 
viel als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire 
en tevens een jaar van verkiezingen. De rvb heeft 
ons altijd geïnformeerd over de mogelijke impact 
van politieke standpunten en het definitieve regeer-
akkoord op Partou. We zijn blij met de brede erken-
ning van de waarde van kinderopvang voor kinderen 
en ouders. We zullen de politieke discussies met 
belangstelling blijven volgen en zien de toekomst 
met vertrouwen tegemoet.
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Factsheets

Waarde van onze dienst verlening 

Menselijke waarde

Sociale waarde
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 8 regio’s, 172 woonplaatsen
 714 locaties in totaal:

 209 locaties kdv
 227 locaties bso
 278 combinaties kdv en bso

 992 geregistreerde kindcentra:
 487 kdv
 505 bso

  48.162 kindplaatsen: 
22.482 kdv 
25.680 bso

 898 inspecties GGD

Input Output
 Marktaandeel: 8%
 30% aanwezigheid in wijken met lage inkomens
 Locaties in 31 kernen met minder dan  
5.000 inwoners

 Gemiddeld 66.508 kinderen
 GGD-inspecties zonder tekortkomingen: 91% 
 Oudertevredenheid:

 kdv: 8,0
 bso: 7,6

 588 klachten, 6 geschillen bij externe 
 geschillencommissie

 825 incidenten
 5 meldingen AP
 560 meerjarenonderhoudsplannen,  
totale investering € 6-7 miljoen per jaar

Outcome
Bijdrage aan de ontwikkeling van tienduizenden kinderen en ouders die kunnen 
participeren in de maatschappij

 180 VE-locaties
 VE voor meer dan 60 gemeenten 
 Meer dan 500 actieve 
 gecertificeerde VE-medewerkers

 Meer dan 60 VE-functionarissen
 Samenwerking met  
151 school organisaties

 Samenwerking met 
 maatschappelijke partners

Input Output
 Voorschoolse educatie (VE) 
op 37% van onze 
 kinderdagverblijven

 5% marktaandeel VE
 354 bso’s in een school
 Tientallen IKC’s
 Opening 5 nieuwe IKC’s:

 252 kindplaatsen kdv
 227 kindplaatsen bso

 Kinderparticipatie
 Aanbod voor zorgkinderen
 Midden in de samenleving
 Gezonde leefstijl
 Tientallen partnerprojecten

Outcome
Kinderopvang voor iedereen: een sociale, inclusieve nieuwe generatie

Outcome
Betrokken en vitale  medewerkers 
die hun werk met plezier doen

 8.765 medewerkers
 90% pedagogisch professional
 668 BOL-stagiaires
 11 klassen met 171 BBL-studenten
 95% vrouw 
 Gemiddelde leeftijd: 36,0 jaar
 Partou Academie
 Medewerkersparticipatie

Input Output
 Respons medewerkers-
betrokkensheidsonderzoek: 
60%

 Medewerkersbetrokkenheid: 7,4
 66% ervaart (te) hoge werkdruk
 77% vast dienstverband
 Deeltijdfactor: 64%
 Instroom: 1.612 medewerkers 
(excl. stagiaires)

 Uitstroom: 1.647 medewerkers 
(excl. stagiaires) 

 Openstaande vacatures: 
 Gemiddeld 340,  

december ruim 800
 Verloop: 18%
 Gemiddelde ziekteverzuim: 
8,0% 

 Meer dan 99%  
Cao  Kinderopvang

 Bevordering vitaliteit  
en werkgeluk

 45 deelnemers opleiding  
tot assistent locatiemanager,  
60 aanmeldingen

 70 aanmeldingen opleiding 
gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker niveau 4

 Participatietraject werkgeluk 
met 250 deelnemers en  
32 bijeen komsten



Intellectuele waarde

Financiële waarde

Natuurlijke waarde
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 Afdeling Learning & Development
 Afdeling Monitoring & Wetenschap
 Samenwerking met 6 universiteiten,  
1 hogeschool en 3 kennisinstituten

 Partou Academie
 Sponsoring Leerstoel kinderopvang  
en Expertisecentrum Pedagogische  
Kwaliteit Kinderopvang

Input Output
 Bijdrage aan 13 (wetenschappelijke)  
onderzoeken en 3 pilots

 Opleidingsaanbod met fysieke en 
online trainingen, opleidingen en 
inspiratiesessies

 Diverse publicaties
 Vernieuwd activiteitenbeleid

Outcome
Thoughtleader in kinderopvang in Nederland

 Energie, water,  
grondstoffen en afval

Input Output
 1.470.255 kg gescheiden ingezameld afval
 135.635 kg ingezamelde luiers
 Besparing 71.000 kg papier met digitale pakbon
 Zuinig omgaan met energie en water
 Duurzaamheidseisen aan partners en leveranciers
 CO2-footprint:

 Scope 1: 7.816 ton CO2e
 Scope 2: 4.109 ton CO2e
 Scope 3: 17.585 ton CO2e

 650 kg CO2e per kindplaats

Outcome
Klimaatbewuste 
organisatie en  
nieuwe generatie

 Financieel krachtige aandeelhouders
 Solide bankfinanciering
 Continue investeringen in kwaliteit
 Doorbetaling KOT overheid tijdens 
gedwongen sluiting, vergoeding door 
Partou kosten boven maximaal tarief KOT

Just Childcare

 6.221 kinderen

 4.963 kindplaatsen

 1.300 medewerkers

 0,5% marktaandeel

 65 locaties

 Top 20 Nursery group Award 2021

Overige facts

 Aandelen Onex en Waterland:  
72% - 26%

 Circa 25 TOR-leden
 ISO 27001
 Geen klachten medewerkers 
behandeld bij klachtencommissie

 82 meldingen bij vertrouwens-
personen

 Geen gebruik klokkenluidersregeling

Input Output
 Omzet: € 469 miljoen
 Solvabiliteit: 23%
 Verhouding schuld/ 
eigen vermogen: 0,77

 Kaspositie: € 48,8 miljoen
 66% omzet naar beloning 
medewerkers

 € 6,5 miljoen kosten 
tegemoetkoming ouders 
vergoeding kosten boven 
maximaal uurtarief KOT

 Stijging standaard uurtarief: 
Partou 4,36%,  
Smallsteps 4,27%

Outcome
Betrouwbare organisatie
Goede basiskwaliteit, continue 
 investeringen in kwaliteit



Dit verslag is het derde maatschappelijke verslag van 
Partou. Als grote speler in de kinderopvang vinden wij 
het belangrijk om transparant te zijn over onze activi-
teiten, waar we ook gewoon trots op zijn. We reflecte-
ren op behaalde resultaten en proberen dit meetbaar 
te maken. Alleen zo kunnen we stappen zetten in de 
uitmuntende uitvoering waar we naar streven en onze 
ambitie om de best gewaardeerde kinderopvang-
aanbieder te zijn, waarmaken. 

Partou rapporteert in overeenstemming met de Global 
Reporting Initiative (GRI) Standards (Core Option).  
De GRI is wereldwijd de meest geaccepteerde richtlijn 
voor het opstellen van niet-financiële jaarverslagen.  
De GRI-referentietabel is opgenomen op pagina 112. 
Daarnaast hebben wij op pagina 38 inzichtelijk 
gemaakt wat onze bijdrage is aan de realisatie van  
de Sustainable Development Goals (SDGs) van de 
Verenigde Naties.

Dit verslag heeft betrekking op Smallsteps B.V. en 
Partou B.V., de twee grote dochterondernemingen die 
in 2021 onder KidsFoundation Holdings B.V. kinder-
opvang aanboden. Het merk waarmee zij naar buiten 
treden is Partou. De rebranding van de Smallsteps 
locaties naar Partou is in volle gang en zal in 2022 
worden afgerond. Daarnaast is ook Koningskinderen 
B.V. meegenomen in data die onze omvang betreffen, 
zoals het aantal locaties en kindplaatsen. Deze data zijn 
ook meegenomen voor de gedurende 2021 overgeno-
men kinderopvangorganisaties of in 2021 nog niet 
geïntegreerde overnames. Het betreft:
• De Kleine Wereld, Berkel-Enschot, Rijen en Mierlo 

(overname: november 2020)
• De Zonnestraaltjes, Bleiswijk (overname: april 2021)
• Pido Kinderopvang, Haren (overname: maart 2021)
• Kinderdagverblijf Otje, Weesp (overname:   

november 2021) 
• Zoete Lieve Gerritje, Rosmalen en Den Dungen 

(overname: december 2021) 

In 2021 is KidsFoundation eigenaar geworden van het 
Engelse Just Childcare. Op pagina 17 is een factsheet 
opgenomen van Just Childcare. In het verdere verslag 
is Just Childcare buiten beschouwing gelaten.

Alle data hebben betrekking op het verslagjaar 2021, 
tenzij dit anders is aangegeven.

De financiële resultaten over 2021 zijn niet opgenomen 
in dit maatschappelijk verslag, maar zijn te vinden op: 
www.partou-indemaatschappij.nl.

Reikwijdte en 
verslaggevingscriteria

Maatschappelijke verantwoording

Download financiële resultaten  
www.partou-indemaatschappij.nl
of scan de QR-code
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We volgen alle ontwikkelingen die ons 
werkveld raken op de voet en zijn continu 
in gesprek met onze belanghebbenden. 
In dialoog met ons maken ze ons bewust 
van de voor hen belangrijkste thema’s, 
de onderwerpen waar we het meest 
aan kunnen bijdragen en waarmee 
we kwaliteit en waarde creëren voor 
onze belanghebbenden. Ook ons 
klanttevredenheidsonderzoek geeft 
hiervoor belangrijke input.

Materialiteitsmatrix
Onze belanghebbenden

Kwaliteitsontwikkeling

1   Kindervaring & veiligheid  

(experience & safety)

2 Beweging (aanbod)

3 Innovatie

4 Gezonde voeding

5 Kindontwikkeling

6 (Klant) oudertevredenheid

Maatschappelijke/duurzaamheids-

ontwikkelingen

7  Inspraak belanghebbenden (extern)

8 Inspraak belanghebbenden (intern)

9 Publiek beleid (wet- en regelgeving)

10 Toegankelijke kinderopvang

 (vs bereikbaarheid) 

11 Klimaat

Talent- en kennisontwikkeling

12 Werving en behoud van medewerkers

13  Vaardigheid bestuur en management

14 Sociaal medewerkersbeleid

15 Kennisontwikkeling (early education)

Ethiekontwikkeling

16  Privacy (kinderen/gegevens,  

beeld materiaal)

17  Ethiek, compliance en integriteit

Materiële thema’s

laag Belang voor Partou

Bela
ng

 voor sta
kehold

ers

hoog

hoog
laag

5

6

2

4

1

3
15

14

12

13

19

24

21
22

23

18

20

17

16

10

11

7

9

8

Economische prestaties

18  Belastingen en winstbestem-

ming (publiek vs privaat)

19  Beheersen risico’s  

(compliance)

20 Betaalbare kinderopvang

21 Continuïteit en stabiliteit

22 Strategische partnerships

23 Personeelscapaciteit

24 Economische prestaties
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Op verschillende punten hebben verschuivingen plaats-
gevonden in het belang, de materialiteit, van de thema's. 
Meest opvallend is de toename van het belang van de 
inspraak van interne belanghebbenden (medewerkers-
participatie) en kennisontwikkeling voor Partou.

Aan de hand van de zogenaamde materialiteitsmatrix 
hebben we in beeld gebracht wat het belang is dat 
onze stakeholders hechten aan thema’s en welk belang 
wij hier als organisatie aan hechten. Uit deze analyse 
volgen de volgende belangrijkste materiële thema’s op 
basis waarvan we impact kunnen maken: oudertevre-
denheid, kindervaring en veiligheid, kindontwikkeling, 
werving en behoud van medewerkers en vaardigheid 
bestuur en management.

Op verschillende punten hebben verschuivingen 
plaatsgevonden in het belang, de materialiteit, van de 
thema's. Meest opvallend is de toename van het 
belang van de inspraak van interne belanghebbenden 
(medewerkersparticipatie) en kennisontwikkeling voor  
Partou. Dit hangt samen met de focus op de strategi-
sche pijler het vergroten van werkgeluk. Ook opvallend 
is de toename van het belang van kindervaring en 
veiligheid voor stakeholders. Klimaat is belangrijker 
geworden, zowel voor Partou als voor stakeholders.
Winstbestemming is een terugkerend thema in de  
politieke discussie over de toekomst van het kinder-
opvangstelsel.
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Onze CO2-nulmeting over 2021 is gebaseerd op de 
activiteiten van onze locaties van Smallsteps en Partou, 
evenals de activiteiten van onze service kantoren.  
De emissies die resulteren uit de activiteiten van Just 
Childcare en Koningskinderen zijn buiten beschouwing 
gelaten. De emissies zijn berekend conform het 
GHG-protocol.

Uitgangspunten
• Scope 2-emissies zijn bepaald volgens zowel de 

market-based-methode als de location-based- 
methode van het GHG-protocol. 

• De market- based-methode geeft de emissies van 
elektriciteit aan die bedrijven bewust hebben  
gekozen. 

• De location- based-methode geeft de gemiddelde 
emissie-intensiteit aan van het elektriciteitsnetwerk 
waarop energie verbruik plaatsvindt.

• De scope 3-emissies voor ingekochte goederen  
en diensten, brandstof- en energiegerelateerde 
activiteiten, transport en distributie, afval  
ge genereerd tijdens de activiteiten en zakelijke  
reizen zijn berekend op basis van de uitgaven.

• De categorie transport en distributie bevat ook de 
emissies van taxivervoer van kinderen van en naar 
onze vestigingen.

• Woon-werkverkeer-emissies zijn bepaald op locatie-
niveau aan de hand van diverse transportmogelijk-
heden en gemiddelde afstand woon-werkverkeer.

• Woon-werkverkeer-emissies zijn inclusief emissies 
vanuit thuiswerken.

• Upstream leased assets emissies weerspiegelen de 
emissies van onze locaties waar wij medegebruiker 
zijn binnen een gebouw. Deze emissies zijn ingeschat 
op basis van een gemiddeld energieverbruik per m2.

Definities
• Stationaire verbranding: directe emissies die  

optreden uit stationaire bronnen die worden beheerd 
door of eigendom zijn van een organisatie.

• Mobiele verbranding: directe emissies die plaats-
vinden door mobiele bronnen die worden beheerd 
door of eigendom zijn van een organisatie.

• Ingekochte elektriciteit via netwerken: indirecte 
emissies in verband met de aankoop van elektriciteit 
of koeling.

• Ingekochte warmte: indirecte emissies die samen-
hangen met de aankoop van warmte.

• Ingekochte goederen en diensten: winning,  
productie en transport van goederen en diensten  
die in het verslagjaar door de rapporterende onder-
neming zijn gekocht of verworven.

• Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten: 
winning, productie en transport van brandstoffen en 
energie die in het verslagjaar door de rapporterende 
onderneming zijn ingekocht of verworven.

• Afval gegenereerd tijdens de activiteiten:  
verwijdering en verwerking van afval dat wordt 
gegenereerd in de operaties gedurende het  
gerapporteerde jaar.

• Zakelijke reizen: vervoer van medewerkers voor 
bedrijfsgerelateerde activiteiten tijdens het  
gerapporteerde jaar.

• Woon-werkverkeer medewerkers: vervoer van 
werknemers tussen hun huizen en hun werkplekken 
gedurende het gerapporteerde jaar.

• Geleasede bedrijfsmiddelen: exploitatie van activa 
geleased door de rapporterende onderneming 
(huurder) gedurende het gerapporteerde jaar.

Reikwijdte en definities 
CO2-nulmeting 2021

Onze emissies
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Voor dit verslag hebben we gebruikgemaakt van de G4-richtlijnen voor Duurzaamheidsverslagen van het Global Reporting Initiative (GRI). We rapporteren in overeenstemming 
met de optie ‘Core’ op basis van de meest recente richtlijnen. 

GRI-indicator Omschrijving Toelichting of verwijzing Pagina Opmerking

Organisatieprofiel

102-1 Naam organisatie Partou Cover en  
2-104

Partou is het merk waarmee de 
twee grootste dochteronder-
nemingen van KidsFoundation 
Holdings B.V. naar buiten treden: 
Smallsteps B.V. en Partou B.V., 
zie ook pagina’s 84-86

102-2 Merken, producten en/of diensten Profiel 6-7

102-3 Locatie hoofdkantoor Partou, Sportlaan 1, 4131 NN Vianen 120

102-4 Het aantal landen waar de organisatie actief is Profiel 6-7 Actief in Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk

102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Governance en compliance 84-94

102-6 Afzetmarkten Profiel 
Ons domein

6-7
11-13

102-7 Omvang van de organisatie Profiel
Waardecreatie - Waarde van onze  
dienstverlening

6-7

40-45

102-8 Samenstelling medewerkersbestand Waardecreatie - Menselijke waarde 56-63

102-9 Informatie over toeleveringsketen Onze stakeholders 
Hybridestelsel van kinderopvang 

23-26
27-32

GRI-tabel
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GRI-indicator Omschrijving Toelichting of verwijzing Pagina Opmerking

102-10 Significante organisatieveranderingen tijdens verslagperiode Reikwijdte en verslaggevingscriteria 108 Partou is het merk waarmee  
de twee grootste dochteronder-
nemingen van KidsFoundation 
Holdings B.V. naar buiten treden: 
Smallsteps B.V. en Partou B.V. 

102-11 Toelichting over toepassing van het voorzorgsprincipe Governance
Risicomanagement

84-94
95-101

102-12 Extern ontwikkelde initiatieven die de organisatie onderschrijft Voorwoord
Missie en visie
Ambitie
Belangrijkste activiteiten 2021

Partou en de SDG’s

2-3
9
10
4-5

37-38

De nationale activiteiten  
waaraan Partou deelneemt

102-13 Lidmaatschap van verenigingen en belangenorganisaties Onze stakeholders
Waardeceatie - Intellectuele waarde

23-26
64-69

Strategie

102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde over de  
relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie

Voorwoord 2-3

102-15 Belangrijkste impact, risico's en kansen Onze waarde
Strategie 
De wereld om ons heen
Hybridestelsel van kinderopvang 
Waardecreatie

8
14-16
18-22
27-32
39-83

Ethiek en integriteit

102-18 Operationele structuur van de organisatie Governance en compliance 84-94

Governance

102-18 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van 
commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam.  
En de commissie die verantwoordelijk is voor besluitvorming 
over economische, milieu en sociale onderwerpen

Governance en compliance
Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen
Verslag Raad van Commissarissen
Maatschappelijke verantwoording

84-94
91-92
93-94
102-103
108
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GRI-indicator Omschrijving Toelichting of verwijzing Pagina Opmerking

Stakeholderengagement

102-40 Belanghebbenden die betrokken zijn bij de organisatie Onze stakeholders
Maatschappelijke verantwoording 
Onze belanghebbenden 

23-26
108
109

102-42 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van  
belanghebbenden

Onze stakeholders
Maatschappelijke verantwoording 
Onze belanghebbenden 

23-26
108
109

102-43 Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken Onze stakeholders
Maatschappelijke verantwoording 
Onze belanghebbenden 

23-26
108
109

102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg 
met belanghebbenden naar voren zijn gekomen en hoe de  
organisatie hierop heeft gereageerd

De wereld om ons heen
Onze stakeholders
Hybridestelsel van kinderopvang 
Wat we willen voor de sector
Maatschappelijke verantwoording 
Onze belanghebbenden 

18-22
23-26
27-32
35-36
108
109

Rapportageprincipes

102-46 Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke  
afbakening van het verslag en de hierbij gehanteerde  
uitgangs punten

Onze stakeholders
Maatschappelijke verantwoording 
Onze belanghebbenden 

23-26
108
109

102-47 Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van 
de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Onze stakeholders
Maatschappelijke verantwoording 
Onze belanghebbenden 

23-26
108
109

102-48 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie,  
die in een eerder verslag is verwerkt, en de reden voor deze 
herformulering

Reikwijdte en verslaggevingscriteria 108 Partou is het merk waarmee  
de twee grootste dochteronder-
nemingen van KidsFoundation 
Holdings B.V. naar buiten treden: 
Smallsteps B.V. en Partou B.V. 
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GRI-indicator Omschrijving Toelichting of verwijzing Pagina Opmerking

102-49 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslag-
periodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

Reikwijdte en verslaggevingscriteria 108 Partou is het merk waarmee  
de twee grootste dochter-
ondernemingen van  
Kids Foundation Holdings B.V. 
naar buiten treden:  
Smallsteps B.V. en Partou B.V.

102-50 Periode waarover wordt gerapporteerd Maatschappelijke verantwoording 108 1 januari 2021 - 31 december 
2021

102-51 Publicatiedatum van het meest recente, voorgaande verslag Maatschappelijke verantwoording 108

102-51 Reactie organisatie op de onderwerpen naar voren gekomen  
in contact met stakeholders

Ons domein
De wereld om ons heen
Onze stakeholders
Hybridestelsel van kinderopvang 
Wat we willen voor de sector
Maatschappelijke verantwoording 
Onze belanghebbenden 

11-13
18-22
23-26
27-32
35-36
108
109

102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks Dit is het derde maatschap pelijk 
verslag van Partou

102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan Colofon 122 Partou servicekantoor:  
088 235 75 50
www.partou.nl/contact

102-54 GRI-toepassingsniveau GRI 4 Core (richtlijn 2016) 112

102-55 GRI-content-index GRI-tabel 112-118

102-56 Assurance-verklaring Zie jaarverslag Partou 2021 www.partou-indemaatschappij.nl
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GRI-indicator Omschrijving Toelichting of verwijzing Pagina Opmerking

Materiële onderwerpen

103-1 Afbakening per materieel onderwerp binnen en buiten de  
organisatie

Waardecreatie - Waarde van onze  
dienstverlening 
Waardecreatie - Sociale waarde
Waardecreatie - Menselijke waarde 
Waardecreatie - Intellectuele waarde 
Waardecreatie - Natuurlijke waarde 
Waardecreatie - Financiële waarde 

40-45
46-55
56-63
64-69
70-77
78-83

103-2 Managementbenadering en de onderliggende componenten Waardecreatie - Waarde van onze  
dienstverlening 
Waardecreatie - Sociale waarde
Waardecreatie - Menselijke waarde 
Waardecreatie - Intellectuele waarde 
Waardecreatie - Natuurlijke waarde 
Waardecreatie - Financiële waarde 

40-45
46-55
56-63
64-69
70-77
78-83

103-3 Evaluatie van de managementbenadering Waardecreatie - Waarde van onze  
dienstverlening 
Waardecreatie - Sociale waarde
Waardecreatie - Menselijke waarde 
Waardecreatie - Intellectuele waarde 
Waardecreatie - Natuurlijke waarde 
Waardecreatie - Financiële waarde 

40-45
46-55
56-63
64-69
70-77
78-83

203-1 Impact van procurement Onze stakeholders - Leveranciers
Waardecreatie - Financiële waarde

26
78-83

205-1 Anti-corruptie Risicomanagement -  
Integriteitscode en gedragscode
Risicomanagement -  
Anti-corruptie

99-100

100

206-1 Anti-competitief gedrag Risicomanagement -  
Risicobeperkende regelingen 99-101
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GRI-indicator Omschrijving Toelichting of verwijzing Pagina Opmerking

302-1 Energieverbruik binnen de organisatie Onze waarde
De wereld om ons heen - Ecologische 
ontwikkelingen
Partou en SDG’s
Waardecreatie - Natuurlijke waarde

8

21
37-38
70-77

302-3 Energie-intensiteit Onze waarde
De wereld om ons heen - Ecologische 
ontwikkelingen
Partou en SDG’s
Waardecreatie - Natuurlijke waarde

8

21
37-38
70-77

302-4 Vermindering van energieverbruik Onze waarde
De wereld om ons heen - Ecologische 
ontwikkelingen
Partou en SDG’s
Waardecreatie - Natuurlijke waarde

8

21
37-38
70-77

305-5 Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen Onze waarde
De wereld om ons heen - Ecologische 
ontwikkelingen
Partou en SDG’s
Waardecreatie - Natuurlijke waarde

8

21
37-38
70-77

401-1 Instroom en personeelsverloop Waardecreatie - Menselijke waarde 56-63

403-2 Gezondheid en veiligheid op het werk Waardecreatie - Menselijke waarde 56-63

404-1 Training en opleiding Waardecreatie - Menselijke waarde
Waardecreatie - Intellectuele waarde

56-63
64-69

404-2 Programma's voor het verbeteren van de vaardigheden van 
werknemers

Waardecreatie - Menselijke waarde
Waardecreatie - Intellectuele waarde

56-63
64-69

405-1 Diversiteit van bestuursorganen en medewerkers Waardecreatie - Menselijke waarde
Governance en compliance 
Governance en compliance -  
Raad van Bestuur
Governance en compliance -
Raad van Commissarissen 

56-63
84-94

91-92

93-94
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GRI-indicator Omschrijving Toelichting of verwijzing Pagina Opmerking

418-1 Dataveiligheid, privacy en cybersecurity Risicomanagement - Gegevens- 
verwerking en IT-systemen
Waardecreatie - Waarde van onze  
dienstverlening

101

40-45
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1 SEO Economisch Onderzoek (2011 en 2015), De waarde van 
kinderopvang

2 OECD (2018), Good jobs for all-in a changing world op work

3 OECD (2006), Starting strong II

4 SER (2016), Gelijk goed van start

5 CBS (4 januari 2022), Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau  
van voor corona

6 CBS, Prognose (16 december 2021): bevolkingsgroei trekt  
weer aan

7 DNB (20 december 2021), Zes vragen over de ontwikkelingen van 
de Nederlandse economie

8 DNB (20 december 2021), Economische Ontwikkelingen en 
Vooruitzichten van december 2021

9 Berenschot (januari 2021), Kennisdossier Kinderopvang in beeld

10 SEO (2020), Naar een stabiel stelsel van kinderopvang

11 LKK (2019), Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse 
kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gast-
ouderopvang, 2019

12 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2020),  
Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023

13 Regioplan (2009), Marktwerking in de kinderopvang (i.o.v. NMa)

14  SCP (2018), Kijk op kinderopvang

15 Regioplan/Inspectrum (2007), Monitor onderwijshuisvesting

16 Inspectie van het Onderwijs (2019), Landelijk Rapport Gemeente-
lijk Toezicht Kinderopvang 2018

17 Oberon (2019), Samenwerking in beeld

18 SER (2016), Een werkende combinatie

19 Bureau Buitenhek en SEO (2018), Economisch onderzoek

20 Brancheorganisatie Kinderopvang (9 april 2019), De feiten deel I: 
rechtsvormen en schaalvergroting in de sector

21 Inspectie OCW (2018), Onderzoeksrapport kwaliteit en inkomen

22 Ministerie van SZW (2021), Kwartaalrapportages Kinderopvang

23 SCP (2017), Kijk op kinderopvang

24 Kinderopvang-werkt.nl (juni 2021), Wie werken in kinderopvang?

25 Kinderopvang-werkt.nl (juni 2021), Wat vinden zij van hun werk?

26 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
(29 november 2021), Kamerbrief Werkdruk en personeelstekort  
in de kinderopvang

27 Universiteit Leiden (17 december 2020), Terug naar de opvang: 
kinderopvang in tijden van corona

28 Landelijk register kinderopvang

29 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nationaal 
Programma Onderwijs, nponderwijs.nl

29 BBMP (september/oktober 2021), Een waardevolle LAT-relatie

30 AYIT Consultancy en Hoek Finance (21 september 2021), Update 
prognose kostenontwikkeling kinderopvang 2021

31 Wet op het Primair Onderwijs

32 CBS (29 oktober 2021), 6 procent minder meldingen huiselijk 
geweld in 1e halfjaar 2021

Eindnoten
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https://Kinderopvang-werkt.nl
https://Kinderopvang-werkt.nl
https://www.nponderwijs.nl/


Dit Maatschappelijk Jaarverslag 2021 is een uitgave  
van Partou, Sportlaan 1, 4131 NN Vianen. Partou  
is het merk waarmee de twee grootste dochter-
ondernemingen van KidsFoundation Holdings B.V.  
naar buiten treden: Smallsteps B.V. en Partou B.V. 

Concept, design en realisatie: CF Report
Teksten: Partou en CF Report

20 juni, 2022
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