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2017 wordt voor veel sectoren een jaar waarin een nieuw kabinet  
de toon gaat zetten. Voor de kinderopvang geldt dat in het bijzonder.  
Er is maatschappelijk een zeer brede consensus ontstaan over het 
belang van een toegangsrecht tot kinderopvang voor alle kinderen. 

Daarmee kan 2017 een historisch jaar worden waarin kinderopvang 
definitief wordt gepositioneerd als onderdeel van ons funderend stelsel 
voor ontwikkeling en onderwijs voor kinderen. Daarin past ook de 
verdere versterking van de samenwerking tussen primair onderwijs en 
kinderopvang. Daarmee wordt de basis gelegd voor een fundamentele 
en verdergaande innovatie van het voorzieningenniveau voor onze 
kinderen. 
 
In die zin is 2017 ook voor Het Kinderopvangfonds een spannend  
en hopelijk een feestelijk jaar. Dit jaar bestaan wij bovendien 10 jaar. 
Met projecten als ‘Andere tijden in opvang en onderwijs’, Alert4you, 
Kindcentra2020 en PACT hebben wij 10 jaar gewerkt aan meer 
samenhang tussen primair onderwijs, kinderopvang en zorg voor 
kinderen.

Optimale opvang- en opvoedingsomgeving
Het Kinderopvangfonds zet zich in voor betere 
ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen in de leeftijd van  
0 tot 12 jaar. Het fonds richt zich op een optimale opvang- en 
opvoedingsomgeving voor kinderen in samenhang met aanpalende 
sectoren als onderwijs, jeugdwelzijn en zorg. Met de ondersteuning  
en ontwikkeling van initiatieven streeft Het Kinderopvangfonds 
onder andere naar het verhogen van de variëteit en kwaliteit van de 
kinderopvang in de breedste zin van het woord. 

Daarnaast stimuleert Het Kinderopvangfonds:
• een betere aansluiting tussen de verschillende kindvoorzieningen;
•  initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk debat over het 

gewenste voorzieningenniveau voor het kind; en
•  kennisdeling op het gebied van een optimale opvang en 

opvoedingsomgeving voor kinderen.

Inleiding

   Het Kinderopvangfonds zet zich in voor betere 
ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen 
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Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en 
kwalitatieve kinderopvang, in de breedste zin van het woord, vanuit het 
perspectief van kind en ouder.

Het Kinderopvangfonds ziet voor elk thema drie samenhangende 
manieren om invulling te geven aan haar activiteiten:
•  Innovatie: het initiëren en stimuleren van nieuwe praktijken en 

vernieuwende concepten in nauwe samenwerking met partijen  
uit het veld.

•  Kennisdeling: het vergaren van kennis en verzamelen van informatie 
over deze initiatieven. Deze kennis wordt gedeeld via bijvoorbeeld 
internet en seminars.

•  Maatschappelijke beweging: het, binnen de grenzen van het thema, 
stimuleren van de maatschappelijke beweging en het debat over 
opvang en opvoeding.

   Het Kinderopvangfonds ziet drie 
samenhangende manieren om invulling  
te geven aan activiteiten 

Thema’s
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Het Kinderopvangfonds geeft impuls aan de kwaliteit in de kinderopvang. 
Daarbij gaat het om denken over kwaliteit in termen van het pedagogisch 
klimaat binnen organisaties en tegelijkertijd ook over het denken in termen 
van de kwaliteit van het stelsel van voorzieningen in Nederland. Deze 
impulsen hebben vorm gekregen in de projecten Kindcentra2020 en 
PACT. Het kwaliteitsproject PACT wil de werelden van onderwijs, opvang 
en zorg inhoudelijk en op de werkvloer verbinden. PACT heeft de ambitie 
er voor te zorgen dat geïntegreerde voorzieningen voor 0-6 jarigen de 
norm worden. Overal in Nederland.  

PACT
PACT bouwt aan een sterke pedagogische omgeving voor jonge 
kinderen: integrale voorzieningen waar een grote diversiteit aan kinderen 
gezamenlijk leren en ontwikkelen. Kernbegrippen zijn inclusie - het 
streven naar een leer- en ontwikkelomgeving voor álle kinderen - en 
interprofessionele samenwerking. Inclusie vraagt om een brede inzet 
van professionele competenties in een team, dat al doende vormgeeft 
aan de praktijk en de pedagogische professional van de toekomst. 
PACT focust op de werkvloer. In de Proeftuinen van PACT ontwerpen, 
innoveren, reflecteren en leren leerkrachten, pedagogisch medewerkers, 

ontwikkelingsexperts/jeugdhulpmedewerkers van en met elkaar. Het 
Wetenschapsteam van PACT volgt aanpak, succesfactoren en voortgang 
van elke proeftuin.

Projectleiding
De projectleiding van PACT is in handen van Gerdi Meyknecht en  
Anki Duin. Contactpersonen in het bestuur van Het Kinderopvangfonds  
zijn Nicolette Kroon en Els Rienstra. 

www.pedagogischpact.nl

   PACT bouwt aan een sterke pedagogische 
omgeving voor jonge kinderen 

Kwaliteit

http://www.pedagogischpact.nl
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Opbrengst van PACT aan het veld 
gepresenteerd 
De aanpak van de proeftuinen, de reflectie 
van het PACT-Wetenschapsteam en de 
resultaten van de Monitor Interprofessionele 
Samenwerking worden in diverse varianten 
gepresenteerd. In juni 2017 vindt het 
congres ‘PACT pakt door’ plaats, met de 
plannen voor de follow-up en waar de 
samenwerkingspartners zich presenteren.

Adviezen: opleiden van pedagogische 
professional van de toekomst
PACT stimuleert de opleidingenwereld om 
actief aan de slag te gaan met opleidingen 
die zijn afgestemd op de vernieuwde 
beroepspraktijk van integrale samenwerking. 
Tijdens de PACT-tafel in het voorjaar van 
2017 formuleren vertegenwoordigers van 
mbo- en hbo-instituten samen met PACT het 
advies: ‘Opleiden voor de toekomst’. 

PACT in 2017
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PACT in 2017
Aansluiting met professionalisering  
van zittende professionals 
PACT biedt een leergang aan voor teams  
van leer krachten, pedagogisch medewerkers 
en jeugdhulpmedewerkers. De ambassadeurs 
van PACT voeren deze uit. In 2017 onder-
zoekt PACT waar deze leergang kan  
worden ondergebracht.

Aantal gemeenten met Dialoog over PACT  
en lokaal jeugd(zorg)beleid gegroeid
PACT voert een actieve dialoog met een 
groeiend aantal gemeenten over de 
realisatie van kindnabije zorg in algemene 
voorzieningen. Dat gebeurt in de gemeenten 
waar de proeftuinen zijn gevestigd (in het 
kader van de borging) en in samenwerking met 
de kopgroep Wethouders voor kindcentra. De 
ervaringen en inzichten worden vastgelegd in 
een special van IMPACT. PACT werkt mee aan 
de IKC-pilots van de VNG.

Kennis gedeeld in actieve regionale netwerken
In alle regio’s zijn ambassadeurs actief 
om PACT netwerken te realiseren waar 
praktijkinnovatie wordt uitgewisseld en 
belangstellenden op weg worden geholpen. 
Voorjaar 2017 organiseren de ambassadeurs 
een serie regio-events waarin de opbrengst en 
thema’s van PACT centraal staan. 

PACT-ervaringen ingebracht in  
relevante beleidscircuits
PACT bemoeit zich actief met beleids-
ontwikkelingen in het basisonderwijs  
(IKC-ontwikkeling, passend onderwijs), 
de kinderopvang (doorgaande lijn 0-6, 
peuterarrangementen, vroegsignalering) 
en de jeugdzorg (transitie, school als 
vindplaats en werkplaats). PACT voedt het 
initiatief Kindcentra 2020 met ervaringen 
op de werkvloer. Met de Algemene 
Vereniging van Schoolleiders en directeuren 

samenwerkingsverband Passend onderwijs 
worden afspraken gemaakt om de opbrengst 
van PACT te verspreiden. 

De bekendheid van PACT is toegenomen  
en de innovatiekracht is herkend
PACT heeft zich een plek verworven 
in de innovatie van voorzieningen van 
jonge kinderen. De visie op inclusie en de 
noodzaak van interprofessioneel werken 
vindt weerklank. Het netwerk van praktijk, 
kennisorganisaties en beleidscircuits 
verbonden aan PACT wordt vergroot. De 
ambassadeurs, leden van de Adviesgroep 
en de projectleiders zetten zich daarvoor 
in via onder meer deelname aan debat, 
conferenties, workshops, mediaoptredens 
en presentaties. Meer dan 800 contacten 
ontvangen de nieuwsbrief van PACT.
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Kindcentra 2020 

De andere kwaliteitsimpuls van Het Kinderopvangfonds richt zich op het  
stelsel van kindvoorzieningen en vormt sinds eind 2014 de aanleiding voor 
het project Kindcentra 2020. Bestuurders uit kinderopvang/peuterspeel zalen, 
primair onderwijs en wethouders - verenigd in de regiegroep Kindcentra 
2020 - hebben een gezamenlijke visie verwoord op de toekomst van  
voorzieningen voor jonge kinderen:  

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen - de burger 
van de toekomst - streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle 
kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020. 
In dit kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve 
visie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwik-
kelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije 
zorg zijn inherent aan deze voorziening. Organisaties uit kinderopvang, 
peuterspeelzalen en onderwijs gaan op gelijkwaardige basis op in deze 
Kindcentra 2020 en vormen één nieuwe organisatie. Kindcentra 2020 
zijn ‘communities’, waar intensief wordt samengewerkt met zorg en wel-
zijn. Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit 
het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines.

Om deze visie werkelijkheid te kunnen maken, is de visie naar drie wensen 
geconcretiseerd: 

1. toegangsrecht kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar; 
2. toegangsrecht kinderopvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar;
3.  optie kindcentra wettelijk vastleggen: mogelijk maken om vanuit  

één organisatie zowel kinderopvang als primair onderwijs te  
kunnen bieden. 

Projectleiding
De projectcoördinatie van Kindcentra 2020 is in handen van Maaike Vaes.
Contactpersonen in het bestuur van Het Kinderopvangfonds zijn  
Gijs van Rozendaal (voorzitter regiegroep) en Patrick Banis.

www.kindcentra2020.nl

http://www.kindcentra2020.nl
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Kindcentra 2020 in 2017
Nagenoeg alle politieke partijen hebben  
elementen in hun verkiezingsprogramma’s 
opgenomen. 
•  Een recht op toegang tot kinderopvang van 

16 uur per week voor kinderen van 0-4 
jaar. Vrijwel alle partijen pleiten voor een 
toegangsrecht tot kinderopvang voor 
kinderen van twee tot vier jaar, ongeacht 
het werk van hun ouders. 

•  Toegangsrecht voor kinderen van  
4-12 jaar. Een groot aantal partijen pleit 
voor goede dagarrangementen, voor 
kindcentra en soms impliciet, soms expliciet 
voor een recht op toegang tot  
de buitenschoolse opvang. 

•  Het mogelijk maken dat één organisatie 
onderwijs en kinderopvang aan kan 
bieden. Vrijwel alle partijen pleiten voor 
een versterking van de samenwerking 
tussen kinderopvang en onderwijs, het 
stimuleren van kindcentra en het 

wegnemen van belemmeringen die deze 
samenwerking in de weg staan. 

Kindcentra 2020 richt de pijlen op het  
regeerakkoord om daar het gedachtegoed  
van Kindcentra 2020, zoveel mogelijk, in 
verankerd te krijgen. 
•  De inzet van Kindcentra 2020 wordt 

bepaald door de uitkomst van de 
verkiezingen: diverse 
communicatieactiviteiten worden 
uitgevoerd om het gedachtegoed van 
Kindcentra 2020 terug te zien komen in 
het regeerakkoord 2017. 

•  Centraal in de communicatiestrategie en 
-planning staat een congres dat Kindcentra 
2020 rond mei (dus na de verkiezingen en 
in de formatieperiode) samen met het 
platform kindcentra organiseert voor de 
belangrijkste doelgroepen en intermediairs. 

•  Kindcentra 2020 zal de nieuwe 
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Kindcentra 2020 in 2017
woordvoerders van de Tweede Kamer snel 
en gedegen kennis laten maken met 
kindcentra en de visie en de uitwerking van 
Kindcentra 2020. 

•  Kindcentra 2020 zal de boodschap in 
vak- en doelgroepbladen uitdragen om zo 
een breed publiek bekend te maken met de 
ideeën over kindcentra. 

•  Kindcentra 2020 hecht veel waarde aan 
gelijkwaardigheid van de kinderopvang- 
en onderwijspartners en aan een goede 
transitie naar kindcentra. Kindcentra 2020 
zal dit bij relevante partijen agenderen. 

•  Vier kopgroepen (onderwijs, 
kinderopvang, jeugdhulp en wethouders) 
vormen de basis van Kindcentra 2020.  
De onderlinge uitwisseling tussen de leden 
van deze kopgroepen (kennis en inspiratie) 
wordt in 2017 verder uitgebouwd. De 
kopgroep jeugdhulp organiseert wederom 
werkbezoeken voor de leden van de 

andere kopgroepen. Deze bestuurders uit 
de jeugdhulp komen in de loop van 2017  
met een advies voor de regiegroep 
Kindcentra 2020.

•  Pedagogisch PACT richt zich op de 
samenwerking tussen onderwijs, 
kinderopvang en (jeugd-)zorg op de 
werkvloer. Dit betreft, uiteraard, bij 
voorkeur samenwerking vanuit één team, 
met één leiding en één pedagogische visie. 
Het doel van de lobby van Kindcentra 
2020 is deze samenwerking mogelijk te 
maken en barrières weg te nemen. PACT 
en Kindcentra 2020 zijn nauw aan elkaar 
verbonden en versterken elkaar. 

Schakelen en improviseren
Het verloop van de verkiezingen van 2017  
is nogal ongewis. Voor Kindcentra 2020 zal 
dat betekenen dat er snel geschakeld en 
geïmproviseerd zal moeten worden. Wellicht 

zal dat tot andere activiteiten leiden dan in dit 
jaarplan beschreven. 

Nadat het stof van de verkiezingen is 
neergedaald, de formatieonderhandeling zijn 
gevoerd en het nieuwe kabinet zijn plannen in 
een regeerakkoord heeft verankerd, zal 
Kindcentra 2020 de balans opmaken en 
bezien in hoeverre de doelstellingen 
gerealiseerd zijn, welke taken er nog voor 
Kindcentra 2020 resteren en hoe de resultaten 
van het project geborgd kunnen worden.
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Het Kinderopvangfonds heeft een serie geanimeerde prentenboeken 
gemaakt: de WePboeken. Deze WePboeken stimuleren de 
taalontwikkeling bij peuters door gebruik te maken van woorden, 
beelden, geluiden en de mogelijkheden van multimedia bij de 
verwerking. Hierdoor gaat taalbegrip twee keer sneller dan bij een 
‘gewoon’ prentenboek. En samen kijken geeft bij peuters en kleuters een 
veilig gevoel, dat het leesplezier bevordert.

   WePboeken stimuleren de  
taalontwikkeling bij peuters 

Mediawijsheid
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WePboek en vertelplaten
Het gebruik van WePboeken en vertelplaten 
wordt gemonitord via websites van WePboek 
en Digidreumesen. 

De 20 gedigitaliseerde prentenboeken 
en de verzameling vertelplaten die Het 
Kinderopvangfonds de afgelopen jaren 
beschikbaar heeft gesteld via de websites 
van WePboek (www.wepboek.nl) en 
Digidreumesen (www.digidreumes.nl), blijven 
ook in 2017 beschikbaar voor kinderopvang 
en kinderen en ouders thuis in Nederland en 
op de Nederlandse Antillen.

Mediawijsheid in 2017

http://www.wepboek.nl
http://www.digidreumes.nl
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Democratisch Samenleven
Binnen de kinderopvang in Nederland is expliciete aandacht voor 
‘democratisch samenleven’ nog niet vanzelfsprekend. Wel liggen 
aanknopingspunten verscholen in de opvoedingsdoelen zoals die in 
de Wet Kinderopvang (2005) gesteld zijn. Heel veel gebeurt door het 
nastreven van deze doelen al impliciet, maar dit wordt zelden expliciet 
gemaakt en in relatie tot een bredere context of in het perspectief 
van burgerschapsvorming geplaatst. De opvoedingsdoelen voor de 
kinderopvang richten zich vooral op de individuele en autonome 
ontwikkeling van het jonge kind. Het Kinderopvangfonds verkent de 
mogelijkheden om daarnaast de notie toevoegen dat kinderen een rol 
spelen in de maatschappij, hoe jong ze ook zijn. Het Kinderopvangfonds 
denkt dat de kinderopvang op deze wijze niet alleen verbindend kan zijn, 
maar ook een overbruggende functie in de samenleving kan vervullen. 

Contactpersoon
Christel Eijkholt, programmadirecteur
info@hetkinderopvangfonds.nl

   Aandacht voor ‘democratisch samenleven’  
is nog niet vanzelfsprekend 

Samen

mailto:info%40hetkinderopvangfonds.nl?subject=
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Democratisch samenleven in 2017
Onderzoek naar invloed van democratisch 
burgerschap 
Er wordt onderzoek opgestart naar de 
invloed van democratisch burgerschap op 
organisatie, pedagogisch handelen door 
de PM-er, kind en ouder. Het theoretisch 
kader wordt vastgesteld en het ontwerp-
onderzoeksproject goedgekeurd. 

Innovatief aan dit onderzoeksproject is dat 
de stem van jonge kinderen nadrukkelijk 
meegewogen wordt in ontwerp, opzet, 
meting en resultaten.
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Afronding Onderzoek naar ‘mannen in de kinderopvang’ 
Het promotieonderzoek met Universiteit van Amsterdam wordt voor  
1 maart 2017 afgerond en gepresenteerd. Het Kinderopvangfonds heeft 
de tweede helft van dit onderzoek meegefinancierd. AiO Marleen van 
Polanen heeft vier deelstudies verwerkt in een aantal artikelen die zijn 
gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschiften, en die gezamenlijk het 
proefschrift zullen vormen.

UvA/HK Scriptieprijs Kinderopvang
In het voorjaar van 2017 kent Het Kinderopvangfonds in samenwerking 
met de Universiteit van Amsterdam weer een Scriptieprijs toe aan de 
beste scriptie gericht op kwaliteitsverbetering of innovatie binnen de 
kinderopvang of kindvoorzieningen.

Monitor Gastouderopvang
Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ondersteunt Het Kinderopvangfonds het Kohnstamm Instituut voor de 
ontwikkeling van een praktijkinstrument voor het meten en verbeteren van 
de kwaliteit binnen de gastouderopvang. Naast dat er wetenschappelijke 
instrumenten voor de opvang zijn ontwikkeld waarmee landelijke peilingen 

worden uitgevoerd, zijn er ook praktijkinstrumenten ontwikkeld waarmee 
individuele opvangorganisaties zelf hun kwaliteit kunnen meten, monitoren 
en verbeteren voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Voor de 
gastouderopvang was er tot op heden geen praktijkinstrument voorhanden. 
De kracht van deze praktijkinstrumenten zit in het feit dat zij aansluiten en 
ontwikkeld zijn op basis van de wetenschappelijke instrumenten zodat de 
sector met de juiste en dezelfde kwaliteitsindicatoren hun kwaliteit in kaart 
kunnen brengen en aan de slag kunnen.

De School als Emancipatiemachine (cross-mediaal programma)
In de aanloop naar de Nationale Onderwijsweek in oktober vindt  
een aantal debatten plaats in het land, en tijdens de onderwijsweek  
in oktober wordt een serie van drie documentaires uitgezonden door  
de NPO over het thema kansenongelijkheid. Een documentaireserie  
en een debattenronde in samenwerking met onder meer Viewpoint,  

   In de onderwijsweek worden documentaires 
uitgezonden over kansenongelijkheid 

Overige activiteiten in 2017
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Huis deBuren, KRO-NCRV en Bernard van Leer Foundation, over de rol 
die het (basis)onderwijs of Kindcentrum kan spelen bij het tegengaan van 
kansenongelijkheid en segregatie in de samenleving.

Integrale ondersteuning Kinderopvang Vluchtelingenpeuters
Gemeenten en kinderopvang krijgen concrete handvatten voor de 
(educatieve) opvang en ondersteuning van vluchtelingenpeuters en hun 
ouders; kennis wordt uitgewisseld en knelpunten in kaart gebracht. 
Pharos, Sardes, NJi en Sociaal Werk Nederland hebben de handen 
ineen geslagen om een bijdrage te leveren aan een goede start voor 
vluchtelingenpeuters en hun ouders in Nederland. 
 
Verkenning van nieuwe thema’s tijdens en na de  
“benen-op-tafel-sessie” van het bestuur
In het eerste kwartaal van 2017 besluit Het Kinderopvangfonds op basis 
van strategische verkenningen aanvullende of nieuwe thema’s uit te voeren.

   Concrete handvatten voor de (educatieve) 
opvang en ondersteuning van 
vluchtelingenpeuters en hun ouders 
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Het Kinderopvangfonds is in 2006 op initiatief van het bestuur 
van de Stichting Kintent opgericht. Stichting Kintent fungeerde als 
kinderopvangintermediair, maar heeft de activiteiten verkocht en is 
geliquideerd. De oorspronkelijke Stichting Kintent had de sociale partners 
als oprichters en bestuursleden. In lijn met de intentie van de oprichters van 
de Stichting Kintent is ervoor gekozen het resterend vermogen ook weer 
in de kinderopvangsector in te zetten. Hiervoor is Het Kinderopvangfonds 
opgericht. Het beleid van Het Kinderopvangfonds is er op gericht om het 
aanwezige vermogen te besteden aan activiteiten rond ‘het stimuleren en 
faciliteren van innovatieve en kwalitatief betere kinderopvangvoorzieningen’. 
Het bestuur initieert daartoe grotere projecten met een landelijke uitstraling 
die binnen de missie vallen en die over het algemeen een meerjarige 
looptijd hebben. Daarnaast heeft het fonds een jaarlijks budget voor het 
ondersteunen van innovatieve losstaande projecten. Het Kinderopvangfonds 
had bij oprichting een tijdshorizon van tien tot vijftien jaar. Voor de periode 
2016-2017 is ongeveer 2 miljoen Euro geoormerkt voor de uitvoering van 
de projecten behorend bij de voor deze periode vastgestelde thema’s.

Beleggingsbeleid
Het bestuur heeft voor een defensief risicoprofiel gekozen, dat erop gericht 
is om het vermogen van de Stichting zo min mogelijk op het spel te zetten. 
Het bestuur realiseert zich hierbij dat deze keuze de kans op een hoog 
rendement op de beleggingen ook beperkt. Het beleggingsrendement 
wordt door het bestuur echter van secundair belang geacht. Als 
vermogensbeherend fonds verwerft het Kinderopvangfonds geen middelen. 
Subsidies, donaties of legaten zijn welkom, mits daaraan geen voorwaarden 
zijn verbonden. 

Het Kinderopvangfonds is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 

   Subsidies, donaties of  
legaten zijn welkom 

Vermogen en besteding
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Het Kinderopvangfonds is een zelfstandig 
fonds, met een onafhankelijk bestuur. De 
bestuursleden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven 
en de kinderopvangwereld. In hun functie 
bij Het Kinderopvangfonds treden zij niet 
op als vertegenwoordiger van enige andere 
organisatie.

Het Kinderopvangfonds is een organisatie 
waarbij het bestuur niet alleen de thema’s en 
onderliggende activiteiten bepaalt, maar het 
geeft ook zelf uitvoering aan deze activiteiten. 
De bestuursleden worden hierbij ondersteund 
door een programmadirecteur, projectleiders 
en een bestuurssecretaris. Het bestuur komt 
minimaal vier maal per jaar bij elkaar om 
de voortgang van de thema’s te bespreken. 
Jaarlijks wordt er een jaarrekening vastgesteld. 

Het Kinderopvangfonds is aangesloten bij de 
Vereniging van Fondsen in Nederland.

Bestuur:
- Gijs van Rozendaal (voorzitter)
- Nicolette Kroon (penningmeester)
- Els Rienstra (lid)
- Patrick Banis (lid)

Uitvoering en ondersteuning:
-  Christel Eijkholt (programmadirecteur  
Het Kinderopvangfonds)

- Gerdi Meyknecht (projectleider PACT)
- Anki Duin (projectleider PACT)
-  Maaike Vaes (projectsecretaris  
Kindcentra 2020)

Bestuurssecretaris:
- Tiny Rompen (CAOP)

Financiële dienstverlening:
- Deloitte B.V.

Bestuurlijke ondersteuning
- CAOP

Den Haag, december 2016
Het Kinderopvangfonds
Postbus 556
2500 GK Den Haag

www.hetkinderopvangfonds.nl
info@hetkinderopvangfonds.nl

Organisatie

http://www.hetkinderopvangfonds.nl
mailto:info%40hetkinderopvangfonds.nl?subject=
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