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Voorwoord

Onze kwaliteitsthema’s hebben in 2016 enorm 
veel weerklank gevonden

Het Kinderopvangfonds heeft in 2016 bestaande 
thema’s verder uitgebouwd en stevig 
maatschappelijk verankerd. Sinds 2014 is Het 
Kinderopvangfonds actief in twee grote 
kwaliteitsthema’s, uitgewerkt in PACT en 
Kindcentra2020. In beide projecten is afgelopen 
jaren hard gewerkt aan het verbeteren van kwaliteit. 
Bij kindvoorzieningen door te streven naar een 
toegangsrecht voor alle kinderen en het (wettelijk) 
mogelijk maken van integrale kindcentra; bij de 
professionals zelf door interprofessionele 
samenwerking te onderzoeken en stimuleren. 
Onze kwaliteitsthema’s hebben in 2016 enorm veel 
weerklank gevonden. Bij de SER, bij de taskforce 
Samenwerking onderwijs en kinderopvang die door 
het kabinet werd ingesteld, bij de leden van de 
Tweede Kamer en niet in de minste plaats bij 
professionals zelf blijkt uit regiobijeenkomsten die 
PACT veelvuldig heeft organiseerd. Op dit moment 
zijn we druk met de verankering van beide projecten 
en hebben we goede hoop dat in het komende 
regeerakkoord relevante elementen uit deze 
projecten worden opgenomen als nieuw beleid. 

Samenleven en mediawijsheid
Binnen de kinderopvang in Nederland is expliciete 
aandacht voor ‘democratisch samenleven’ nog niet 

vanzelfsprekend. In 2016 heeft Het Kinderopvang
fonds de mogelijkheden verkend voor een 
onderzoekstraject in samenwerking met één van de 
Nederlandse universiteiten. 

Op 31 december 2016 is Digidreumesen definitief 
overgedragen aan Sardes. Daarmee is een groot 
thema voor Het Kinderopvangfonds afgerond. 
Sardes brengt www.digidreumes.nl onder op haar 
website www.sardes.nl/kindenmedia. 

Vluchtelingenpeuters
Het Kinderopvangfonds is ook enthousiast over 
‘losse’ onderwerpen die we afgelopen jaar weer 
hebben kunnen oppakken. Allemaal projecten die 
‘het verschil kunnen maken’. Zo steunen we samen 
met het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid het Kohnstamminstituut bij de 
ontwikkeling van een kwaliteitsmonitor voor het 
meten en verbeteren van de kwaliteit binnen de 
gastouderopvang. In een ander initiatief hebben we 
 samen met verschillende partners  de hiaten in 
de opvang en pedagogischeducatieve onder
steuning van vluchtelingenpeuters onderzocht.  
En eind 2016 is een nieuw project gestart dat de 
thematiek rondom kansenongelijkheid in het 
onderwijs aan de orde brengt.

En verder…
Het Kinderopvangfonds is in 2016 het tiende levensjaar 
ingegaan. Wij merken dat de thema’s die wij de 
afgelopen jaren hebben opgepakt tot nu toe allemaal 
onderwerpen zijn die langjarig aandacht en inzet 
vereisen. Kwaliteitsverbetering kan soms heel praktisch 
worden ingezet, maar vraagt voor realisatie meestal een 
langer proces van bewust wording en verandering van 
cultuur. We hebben nog een tijds horizon van 4 jaar. Dat 
betekent dat we ons als bestuur in 2017 beraden op 
onze toekomst. Gaan we voor verfijnen van bestaande 
thema’s of willen we nog nieuwe, grote onderwerpen 
uitdiepen in thema’s en projecten? In 2016 heeft Het 
Kinderopvang fonds met relatief beperkte middelen 
opnieuw mooie resultaten behaald. Daar zijn we trots op.

Tenslotte
Met de afronding van Digidreumesen heeft  
Geert Jan Poorthuis, als trekker van dit project, 
aangegeven zijn bestuursfunctie bij Het 
Kinderopvangfonds af te ronden. Per 31 december 
2016 heeft hij afscheid genomen als lid van het bestuur. 
Wij zijn hem enorm veel dank verschuldigd als 
medeoprichter van Het Kinderopvang fonds en als 
inspirerend lid van het Bestuur.

Gijs van Rozendaal, voorzitter bestuur

Alert4you is een programma van
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Missie
‘Het Kinderopvangfonds 
stimuleert en faciliteert 
innovatieve en kwalitatieve 
kinderopvang vanuit het 
perspectief van kind en ouder’.

Het Kinderopvangfonds

Om kwaliteitsverbetering en innovatie in de kinderopvang te bereiken werkt  
Het Kinderopvangfonds samen met andere partijen, binnen én buiten de 
branche. Versnippering van gelden over verschillende initiatieven wordt 
voorkomen door het hanteren van thema’s als vertrekpunt voor nieuwe 
projecten.

Bij elk thema streeft Het Kinderopvangfonds naar de ontwikkeling van nieuwe 
praktijken en vernieuwende concepten.

Aanpak
De aanpak van Het Kinderopvangfonds verloopt via drie samenhangende 
onderdelen:
•  Innovatie: nieuwe praktijken en vernieuwende concepten initiëren en 

stimuleren, in nauwe samenwerking met partijen uit het veld;
•  Kennisdeling: kennis en informatie over deze initiatieven vergaren en delen, 

via bijvoorbeeld internet en seminars;
•  Maatschappelijke beweging: de maatschappelijke beweging in en het debat 

over opvang en opvoeding stimuleren, binnen de grenzen van het thema.

Alert4you is een programma van
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Het Kinderopvangfonds is in 2006 op initiatief van de Stichting Kintent opgericht. De oprich-
ters van Kintent waren de sociale partners (werkgevers en werknemers). Kintent had tot doel 
werknemers beter zorg- en werktaken te laten combineren. Na opheffing van Kintent is -  
in lijn met de intentie van de oprichters - gekozen om het resterend vermogen in te zetten 
voor kwalitatief betere kinderopvangvoorzieningen. Hiertoe is Het Kinderopvangfonds  
opgericht. 

Het beleid van Het Kinderopvangfonds is er op gericht om het aanwezige vermogen te  
besteden aan activiteiten met het thema ‘stimuleren en faciliteren van innovatieve en  
kwalitatief betere kinderopvang’.

Daartoe initieert het bestuur projecten met landelijke uitstraling die binnen de missie vallen, 
met over het algemeen een looptijd van 1,5 tot 3 jaar. Daarnaast heeft het fonds een jaarlijks 
budget om innovatieve, losse projecten met een landelijke uitstraling te ondersteunen. Het 
Kinder opvangfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Ons fonds wil de kwaliteit 
van kinderopvang verbeteren

Ontstaan

Alert4you is een programma van



5

Het Kinderopvangfonds ziet het als haar rol om 
mensen en sectoren te verbinden en in samenhang 
te laten kijken naar het kind. Samenwerking wordt 
altijd gezocht, ook met partijen die op voorhand 
niet altijd vanzelfsprekend samenwerken. De 
verbanden leggen we vanuit een onafhankelijke 
positie, dat is - en was ook in 2016 - de kracht  
van Het Kinderopvangfonds. 

Thema’s
Het Kinderopvangfonds realiseert kwaliteits-
verbetering en innovatie binnen de kinderopvang. 
In 2016 hebben onderstaande thema’s centraal 
gestaan:
•  Kwaliteit (PACT en Kindcentra 2020)
•  Mediawijsheid (Digidreumesen en  

WePboek)
•  Samen (Democratisch Samenleven) Het Kinderopvangfonds streeft naar de 

ontwikkeling van nieuwe praktijken en 
vernieuwende concepten

2016

Andere initiatieven
•  Europees stedennetwerk jonge 

Kind 
• Governance
•  Onderzoek naar ‘mannen in de 

kinderopvang’
•  Scriptieprijs Kinderopvang
•  Kwaliteitsmonitor 

Gastouderopvang
• Vluchtelingenpeuters
• De school als Emancipatiemotor

Alert4you is een programma van
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Thema’s 2016
Kwaliteit
Het Kinderopvangfonds wil een impuls geven 
aan de kwaliteit in de kinderopvang. Daarbij 
gaat het om denken over kwaliteit in termen 
van het pedagogisch klimaat binnen organisaties 
en tegelijkertijd 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. 

Mediawijsheid
Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, 
ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers 
in kinderopvangcentra. Mediaopvoeding hoort 
hier ook bij. Het Kinderopvangfonds heeft 
dit thema opgepakt met activiteiten op het 
gebied van mediawijsheid: het ontwikkelen 
van instrumenten die kinderopvangcentra 
helpen bij het stimuleren van verschillende 

ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen, 
het trainen van pedagogisch medewerkers 
in interactievaardigheden en nieuwe media. 
Digidreumesen en WePboek zijn hiervan mooie 
uitwerkingen. 

Samen
Binnen de kinderopvang in Nederland is 
de expliciete aandacht voor ‘democratisch 
samenleven’ nog niet vanzelfsprekend. Wel 
liggen er aanknopingspunten verscholen in 
de opvoedingsdoelen zoals die in de Wet 
kinderopvang 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. Het project 
Democratisch samenleven maakt deze zaken 
zichtbaar.

Mediaopvoeding hoort ook  
bij het opvoeden van kinderen

Alert4you is een programma van
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Pact staat echt op de kaart, 
het concept Inclusie gaat leven

PACT
Kw

al
ite

it
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 
ALLE kinderen en interprofessionele samenwerking: 
inclusie vraagt om een brede inzet van professionele 
competenties in een team, dat al werkende weg vorm 
geeft 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 met een monitor en een case study.

PACT maakt deel uit van het Initiatief Kindcentra 
2020, de kopgroep Wethouders voor kindcentra, 
de ondersteuningspool passend Onderwijs en de 
Werkplaats Kindcentra. Rondom PACT is een 
adviesgroep geformeerd met vertegenwoordigers 

van de branches primair onderwijs, kinderopvang en 
jeugdhulp.

PACT in 2016 op de kaart
Pedagogisch PACT heeft in 2016 een krachtige 
ontwikkeling doorgemaakt en krijgt steeds meer de 
trekken van een beweging die inspireert en innovatie 
in gang zet. Meer en meer praktijkinitiatieven zoeken 
in 2016 PACT op, de PACTmasterclasses worden 
druk bezocht. PACT krijgt veel mediaaandacht en 
de eerste tussentijdse resultaten worden gedeeld in 
presentaties en in beleidsgremia.

PACT-proeftuinen ontwikkelen zich door
De zeven pilots van PACT hebben zich stevig 
doorontwikkeld en werken nu op eigen wijze aan 
de versterking van de pedagogische omgeving 
voor de jonge kinderen. Verschillende vormen 
van interprofessionele samenwerking kristalliseren 
zich al uit; met de toevoeging van gedragsexperts 
uit de jeugdhulp aan het team van leerkrachten 
en pedagogen is in drie proeftuinen gewerkt. De 
gemeentelijke proeftuinen verkennen de professionele 
samenwerking in de wijk en de koppeling met 

wijkteams. In de tweede helft van 2016 zijn merkbare 
en meetbare effecten op een systematische manier 
verzameld zodat de opbrengst van PACT straks goed 
in beeld is. Formeel loopt de proeftuinperiode eind 
2016 af. In de gemeenten van de proeftuinen zijn 
zogenoemde borgingsgesprekken gevoerd om follow
up en financiering te waarborgen.

Alert4you is een programma van



8

Wetenschapsteam onderzoekt, monitort èn 
ondersteunt
Alle proeftuinen zijn in 2016 opnieuw tweemaal 
bezocht door het wetenschapsteam. De Hogeschool 
van Amsterdam heeft de monitor Interprofessionele 
Samenwerking na de nulmeting en de tussenmeting 
nu als eindmeting ingezet. Het NJi verzorgt 
opnieuw de bezoekrondes waarin de proeftuinen 
reflecteren op voortgang en opbrengst. Al het 
onderzoeksmateriaal wordt in 2017 verwerkt in de 
onderzoekspublicatie.

Het Opleidingenveld in beweging
PACT heeft de mbo en hboinstellingen in 
Nederland geactiveerd om met behulp van de 
PACTopleidingentafel innovaties in de pedagogische 
opleidingen uit te wisselen. Op locatie is het IKC
lab verkend  een proeftuin voor mbo en hbo 
studenten  en PACT heeft in de special IMPACT 
nr. 4 alle vernieuwingsinitiatieven op een rij gezet. 
PACT ontwerpt zelf de leergang SamenScholing 
voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en 
jeugdhulpmedewerkers. Deze is in pilotvorm in 2016 
door de ambassadeurs in samenwerking met Vyvoj 
uitgevoerd en wordt in 2017 uitgerold. 

Ambassadeurs jagen regio’s aan 
In álle regio’s zijn nu actieve PACTnetwerken 
gerealiseerd waarin praktijkinnovatie en kennisdeling 
wordt uitgewisseld en belangstellenden op weg 
worden geholpen. De ambassadeurs in het noorden 
zetten een Community of Practise op waarin het 
gedachtegoed van PACT wordt verkend. Zeeland kent 
in samenwerking met PACT alweer de 4e Zeeuwse 
IKCnetwerkdag. Alle ambassadeurs zijn drukdoende 
geweest om de PACTregioevents voor te bereiden 
die in 2017 worden gehouden.

Dialoog met gemeenten over lokaal jeugd(zorg)beleid 
PACT voert in 2016 een actieve dialoog met 
gemeenten over de realisatie van kindnabije zorg 
in algemene voorzieningen. In de gemeente Hoorn 
denkt PACT mee met de wethouder om integrale 
pedagogische voorzieningen te realiseren. Almere 
werkt aan de interprofessionele samenwerking 
op wijkniveau en in Noordoost Nederland wordt 
PACT geïntroduceerd in het netwerk van kleine 
gemeenten dat werkt aan IKC’s op het platteland. 
PACT is betrokken bij de kopgroep Wethouders voor 
kindcentra en adviseur van de Proeftuinen IKC van de 
VNG

PACT in de publiciteit
De proeftuinen presenteren hun aanpak op het Brede 
schoolcongres in april 2016 dat geheel aan PACT is 
gewijd. Speciaal voor deze gelegenheid is het magazine 
‘De mensen van PACT’ ontwikkeld dat op grote schaal 
is verspreid. 

Kw
al

ite
it
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Kennisdelen
In 2016 zijn opnieuw twee masterclasses 
georganiseerd waarvoor bij een groeiende groep 
belangstelling ontstaat. In januari met Jaap Peters over 
het ‘anders’ organiseren met het accent op de rol 
van professionals en in het najaar over innovatie in 
opleidingen. 

PACT-ervaringen op de werkvloer ingebracht in 
relevante beleidscircuits
PACT heeft zich ook dit jaar bemoeid met 
beleidsontwikkelingen in onderwijs (IKContwikkeling, 
passend onderwijs), de kinderopvang (doorgaande lijn 
06, peuterarrangementen) en de jeugdzorg (transitie, 
samenwerking binnen scholen en kinderopvang). 
De Adviesgroep van PACT is uitgebreid met Petra 
van Haren, voorzitter AVS en Liesbeth Verheggen, 
voorzitter AOB. PACT heeft het initiatief Kindcentra 
2020 gevoed met ervaringen op de werkvloer.
 
Het aantal deelnemers van de PACT-community 
neemt toe
Het netwerk van praktijk, kennisorganisaties en 
beleidscircuits verbonden aan PACT is vergroot.  
Nu reeds ontvangen 1800 contacten de Nieuwsbrief 
van PACT. 

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

9

PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de 
medewerkers te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang, het 
onderwijs en de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op. PACT werkt aan de kwaliteit 
van de pedagogische professionals van de toekomst.

De tweede opvoedingsomgeving van jonge kinderen is volop in beweging. Kinderopvang, 
peuterspeelzalen en de basisschool groeien steeds verder naar elkaar toe. Ook de zorg haakt 
aan: als coach van professionals maar ook om zo nodig support te bieden aan kinderen en 
ouders in de eigen, vertrouwde omgeving. Gemeenten stimuleren en ondersteunen dit proces.

PACT onderzoekt, ontwerpt, faciliteert en stimuleert deze nieuwe praktijken en gaat in op wat 
dit vraagt van pedagogische professionals. Samen met mensen uit de wetenschap en uit de 
praktijk.

Pedagogisch PACT

Kw
al
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Bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, 
jeugdhulp en wethouders trekken samen met Het 
Kinderopvangfonds op in het project Kindcentra 
2020; gezamenlijk hebben zij onderstaande visie 
geformuleerd: 

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 ontwikkelen; 
doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen 
en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. 
Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en 
onderwijs kunnen op gelijkwaardige basis in deze 
Kindcentra 2020 opgaan en één nieuwe organisatie 
vormen. Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waar 
intensief wordt samengewerkt met zorg en welzijn. 
Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 
werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis 
vanuit verschillende disciplines.

Het pleidooi van Kindcentra 2020 voor goede 
pedagogische voorzieningen voor kinderen wordt via 
twee kernelementen, die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, uitgewerkt:

1.  Toegangsrecht  
Elk kind krijgt recht op toegang tot een minimum 
aantal uren kinderopvang. Dit toegangsrecht is 
geldig bij alle voorzieningen voor jonge kinderen 
(dagopvang, buitenschoolse opvang of een 
kindcentrum). Daarnaast kunnen ouders die 
dat nodig hebben, bijvoorbeeld in verband met 
de combinatie van arbeid en zorg, aanvullende 
kinderopvang inkopen. 

2.   Eén organisatie voor ontwikkelen en leren 
Wettelijke verankering van kindcentra: een 
kindcentrum is een pedagogische voorziening 
voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Eén 
organisatie kan zowel kinderopvang als primair 
onderwijs verzorgen en zo integrale en doorgaande 
ontwikkellijnen en rijke dagprogramma’s bieden, 
die een beroep doen op alle talenten van 
kinderen, en kindnabije zorg regelen. Onderwijs- en 
kinderopvangorganisaties beslissen zelf of zij op 
willen gaan in een kindcentrum. 

Kindcentra 2020 in 2016
Bij de start van het project wordt Kindcentra 
2020 gevormd door drie kopgroepen (onderwijs, 
kinderopvang en wethouders). In 2016 heeft zich 
- vanuit bestuurders uit de jeugdhulp - een vierde 
kopgroep aangesloten. Deze bestuurders zien 
kindcentra als belangrijke schakel in de zorg voor 
kinderen. Daarom investeren zij in het formuleren en 
uitdragen van een gezamenlijke visie op kindcentra 
met bestuurders uit onderwijs, kinderopvang en van 
gemeenten. De kopgroep jeugdhulp zet zich in om 
kennis en expertise van (specialistische) jeugdhulp 
naar de werkvloer van kindcentra te brengen. De 
kopgroep jeugdhulp geeft advies aan de regiegroep 
Kindcentra 2020, organiseert werkbezoeken om het 
gedachtegoed en de praktijk verder te brengen en 
stimuleert via lokale contacten beleid en praktijk op 
dit terrein. 

Drie doelstellingen
Het jaar 2016 staat voor Kindcentra 2020 in het 
teken van het verder uitwerken en uitdragen van de 
visie en een zo groot mogelijk draagvlak hiervoor 
vinden. Hiertoe zijn voor 2016 drie doelstellingen 
geformuleerd: verankering van de doelen van 

 Kindcentra 2020 
Kw
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Kindcentra 2020 bij de landelijke politiek, het voeren 
van het gesprek met het maatschappelijk middenveld 
en een verdere uitwerking van Kindcentra 2020. 

Lobby en regeerakkoord
Het project Kindcentra 2020 richt zijn lobbypijlen 
op de landelijke overheid met als doel verankering 
van de wensen in het regeerakkoord, dat in 2017 tot 
stand zal komen. Hiertoe zijn in 2016 veel gesprekken 
gevoerd met politici, betrokken bij de totstandkoming 
van de partijprogramma’s. Een analyse van die 
programma’s laat zien dat zowel het toegangsrecht als 
de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs 
bij vrijwel alle partijen onderwerpen van betekenis zijn 
geworden. Dat markeert een keerpunt in de discussie 
over kindcentra. 

De bewindslieden Asscher en Dekker sturen de 
Tweede Kamer in juni 2016 een brief over de 
samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. In 
die brief kondigen zij de instelling van een taskforce 
aan, die het verzoek kreeg voor 1 april 2017 
met adviezen voor een nieuw kabinet te komen. 
Kindcentra 2020 heeft aangedrongen op een open 
opdracht aan die taskforce. Kindcentra 2020 nodigt 
de leden van de taskforce begin 2017 uit voor een 

werkbezoek aan Mondomijn en Laterna Magica. Het 
rapport van de taskforce is in maart 2017 verschenen 
en bepleit dezelfde doelen als Kindcentra 2020.

Het pleidooi van Kindcentra 2020 werd inhoudelijk 
onderbouwd door twee adviezen van de SER die in 
2016 uitkomen: Gelijk goed van start en Een werkende 
combinatie. Het rapport Samenwerking in beeld van 
Oberon, dat ook in 2016 verscheen, laat zien dat de 
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang niet 
meer is weg te denken uit de praktijk. 

Kindcentra 2020 en de kopgroepen hebben intensief 
contact onderhouden met alle brancheorganisaties.  
Tal van organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld  werknemersorganisaties, 
ouderorganisaties, organisaties op het gebied van 
cultuureducatie en sport en bewegen, emancipatie, 
jeugdzorg en jeugdhulp en vele andere  participeren 
in het Platform Kindcentra en pleiten binnen hun 
eigen lobby voor kindcentra. Zo hebben leden van 
het platform de taskforce opgeroepen de opdracht 
breed te interpreteren en adviezen te formuleren 
die de praktijk daadwerkelijk een stap verder kunnen 
brengen. 

Kindcentra 2020 richt zijn lobbypijlen 
op de landelijke overheid

Kw
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Huisvestingsvraagstukken
Het boek Kindcentra 2020, een realistisch perspectief, 
uit 2015, biedt een concrete uitwerking van de visie 
van Kindcentra 2020, maar mist een uitwerking 
naar huisvestingsvraagstukken. Als de doelen van 
Kindcentra 2020 gerealiseerd worden, wat betekent 
dat dan voor de vraag naar huisvesting? Ontstaat 
er een volumegroei door het toegangsrecht en 
zijn er synergievoordelen te behalen? Wat zijn 
gewenste functies in een kindcentrum en wat zijn 
stedenbouwkundige oplossingen voor nieuwbouw 
en bestaande bouw, wat zijn mogelijkheden tot 
transformatie? Zijn er wijzigingen in wet en 
regelgeving nodig om het tot stand komen van 
kindcentra met hun huisvestingsbehoefte te 
faciliteren? Die vragen worden in de publicatie 
Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020 beantwoord. 
Veel experts leveren hieraan een bijdrage. De 
werkgroep heeft onder meer het voorstel uitgewerkt 
om de gemeentelijke zorgplicht zowel te laten 
gelden voor de huisvesting van scholen als voor de 
huisvesting van kindcentra (zowel voor het onderwijs 
als voor het kinderopvangdeel) en voor kinderopvang. 
Leden van de werkgroep hebben op verschillende 
congressen gesproken over deze publicatie. 

Meer initiatieven
De communicatiestrategie van Kindcentra 2020 is 
ondersteunend geweest aan de doelstellingen van het 
project. Zo zijn er in 2016 verschillende artikelen in 
vakbladen verschenen en heeft Kindcentra 2020 op 
verschillende congressen acte de présence gegeven. 

Oberon heeft voor Kindcentra 2020 een tool 
ontwikkeld waarmee bestuurders van onder meer 
kinderopvang en onderwijs de meningen onder 
hun eigen ouders kunnen peilen. De gegevens die 
verzameld worden, geven ook een landelijk beeld  
van wensen van ouders. 

Het boek Kindcentra 2020, een realistisch perspectief 
schetst randvoorwaarden voor de transitie als de 
doelen van Kindcentra 2020 gerealiseerd worden. 
De praktijk is nu al volop in beweging richting die 
stip op de horizon. Regiegroep en kopgroepen 
voerden diverse gesprekken over een mogelijke 
transitiestrategie en geven daar in 2017 een  
vervolg aan. 

Het Kinderopvangfonds verbindt, is 
innovatief en heel praktisch
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Het kan beter voor kinderen en voor ouders, voor de 
samenleving van nu en de samenleving van de toekomst. 
Kinderen hebben recht op maximale kansen om zich te 
ontwikkelen en hun talenten te benutten. Daarom streeft 
Kindcentra 2020 naar integrale voorzieningen voor kinderen 
van 0 tot en met 12 jaar. In het kindcentrum van morgen 
wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve 
visie. Kinderen krijgen de beste kansen hun talenten te 
ontwikkelen; doorlopende ontwikkellijnen, dagarrangementen 
en kindnabije zorg horen hierbij. Organisaties uit 
kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen op 
gelijkwaardige basis in deze Kindcentra 2020 opgaan en 
één nieuwe organisatie vormen. 
Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waar intensief 
wordt samengewerkt met zorg en welzijn. Pedagogische 
professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit het 
belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende 
disciplines.

Kindcentra 2020
Het hiervoor beschreven project PACT en Kindcentra 
2020 zijn nauw aan elkaar verbonden, versterken 
elkaar en trekken samen op.

Projectleiding
Gijs van Rozendaal, voorzitter en Maaike Vaes, 
coördinator.
Contactpersoon in het bestuur van Het 
Kinderopvangfonds is Patrick Banis. 

www.kindcentra2020.nl
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Digidreumesen streeft naar het stimuleren van het 
mediawijze gebruik van digitale toepassingen binnen 
de kinderopvang. Er is merkbaar steeds meer interesse 
in mediaopvoeding en mediawijsheid voor het jonge 
kind in het algemeen, en binnen de kinderopvang 
in het bijzonder. Veel mensen - professionals en 
ouders - zoeken informatie en houvast bij het 
omgaan met nieuwe media en jonge kinderen. 
Digidreumesen legt de nadruk op het aanbieden van 
verantwoorde, educatieve en speelse multimedia en 
interactieve content voor het jonge kind (2-4 jaar) 
ter ondersteuning van thema’s en activiteiten binnen 
de kinderopvang en met een sterke link naar ouders 
thuis. De focus ligt op content die de interactie 
stimuleert tussen kinderen onderling en tussen 
kinderen en volwassenen (pedagogisch medewerker 
of ouder/verzorger). 

Digidreumesen kent een portaal met veel 
informatie over mediawijsheid en het gebruik 
van apps/content in de praktijk. Ook heeft het 
portaal een bibliotheek met op thema, leeftijd en 
ontwikkelingsgebied gerangschikte content én een 
door experts ontwikkeld beoordelingsinstrument 
met een ratingsysteem voor en door gebruikers 

over de kwaliteit van de content. Naast het portaal 
is een training voor pedagogisch medewerkers en 
een train de trainer ontwikkeld. Digidreumesen biedt 
kinderopvangorganisaties ook ondersteuning op het 
gebied van het ontwikkelen van beleid.

Digidreumesen in 2016
2016 heeft voor Digidreumesen voornamelijk in 
het teken gestaan van ‘Digidreumesen next steps’. 
Er is veel geïnvesteerd in acquisitie, relatiebeheer en 
zichtbaarheid. Na het eerste kwartaal van 2016 zijn 
echter de uitbreidingsactiviteiten op een lager pitje 
gezet en is de focus gelegd op beheer en lopende 
salestrajecten. Dit met het oog op borging en 
versterking van de organisatie in verband met het 
overdrachtstraject. 

Overname
Er zijn in 2016 met verschillende overnamepartners 
gesprekken gevoerd en uiteindelijk kwam Sardes als 
kansrijkste partner uit de bus voor het continueren 
en doorontwikkelen van het Digidreumesen-concept. 
Sardes is vanaf het ontstaan van Digidreumesen 
een belangrijke kennis- en uitvoeringspartner 
voor het verzorgen van de trainingen, de train-de-

trainers, voorlichtingsbijeenkomsten en het bouwen 
van een netwerk. Het Kinderopvangfonds is dan 
ook zeer verheugd met deze constructie. Het 
Kinderopvangfonds biedt nog een kleine subsidie 
voor de technologische en inhoudelijke overdracht, 
en het naadloos invoegen van Digidreumesen in 
de lopende activiteiten van Sardes op het gebied 
van Mediawijsheid. Op 31 december 2016 is de 
overdracht van Digidreumesen naar Sardes definitief 
gemaakt. Sardes brengt Digidreumes.nl onder op haar 
websit www.sardes.nl/kindenmediaM
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Er is merkbaar interesse in 
mediaopvoeding en mediawijsheid

Digidreumesen
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Digidreumesen?

Bibliotheken en kinderopvangorganisaties op Aruba, Bonaire 
en Curaçao zijn voorzien van de Dvd’s met WePboeken

Digidreumesen stimuleert verantwoord multimedia-
gebruik binnen de kinderopvang voor de ontwikkeling 
van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De focus 
ligt op het inzetten van interactieve multimediale 
content en apps binnen de kinderopvang die het 
reguliere VVE programma kunnen ondersteunen. 

De toegevoegde waarde van Digidreumesen 
ligt vooral op het stimuleren, categoriseren en 
beschikbaar stellen van geschikte interactieve content 
gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden van 
het jonge kind. Bovendien ondersteunt het project de 
pedagogisch medewerkers in hoe de content op een 
pedagogisch verantwoorde wijze in te zetten. Meer 
informatie over het project: www.digidreumes.nl.

Mogelijk gemaakt door 

en

Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en kwalitatieve kinderopvangvoorzieningen vanuit het perspectief van kind en ouder. (www.hetkinderopvangfonds.nl)
Tekst en illustraties: Jørgen Hofmans - Vormgeving poster: studio Wonderdag

J J

www.digidreumes.nl

Voorlezen 
met vertelplaten
Met een berg aan woordenschat 
naar groep 1

J J

J

J
Zzzoemmm!

Een dikke grijze wolk schuift voor de zon. 
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De 20 gedigitaliseerde prentenboeken en de 
verzameling vertelplaten die Het Kinderopvangfonds 
de afgelopen jaren beschikbaar heeft gesteld via de 
websites van WePboek en Digidreumesen blijven 
ook in 2016 beschikbaar voor de kinderopvang, voor 
bibliotheken en voor kinderen en ouders thuis. 

WePboek in 2016
Het bezoekersaantal voor WePboek is al jaren stabiel, 
zo rond de 5.000 per jaar. Het Kinderopvangfonds 
handhaaft deze status quo omdat nog zoveel 
professionals, kinderen en ouders thuis plezier beleven 
aan de WePboeken.

Antillen
WePboek is via internet beschikbaar gesteld 
voor de Antillen. Ook zijn bibliotheken en 
kinderopvangorganisaties op Aruba, Bonaire en 
Curaçao voorzien van dvd’s met WePboeken. 
Staf, leidsters van crèches en opvallend veel mbo-
studenten melden zich in 2016 aan voor de 
workshops over de WePboeken. Hierin wordt men 
getraind in het gebruik én in het zelf vervaardigen 
van digitale prentenboeken. Deze activiteiten lopen 
via stichting De Cultuur Kameleon. Alle uitgevoerde 

workshops zijn vol of zelfs overboekt geweest; de 
inhoud is enthousiast ontvangen.

Projectleiding 
Contactpersoon in het bestuur voor het thema 
Mediawijsheid is Geert-Jan Poorthuis
www.digidreumes.nl en www.wepboek.nl

WePboek
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Binnen de kinderopvang in Nederland is expliciete 
aandacht voor ‘democratisch samenleven’ nog niet 
vanzelfsprekend, al liggen er aanknopingspunten 
verscholen in de opvoedingsdoelen zoals die in de 
Wet Kinderopvang zijn gesteld. 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. 

Verbindend en overbruggend
Het Kinderopvangfonds verkent de mogelijkheden om 
daarnaast de notie toe te voegen dat kinderen een 
rol spelen in de maatschappij, hoe jong ze ook zijn. 
Als kinderen in de jongste levensjaren concepten als 
‘inspraak en een stem hebben’, ‘problemen oplossen’, 
‘diversiteit’, ‘verantwoordelijkheid voor jezelf en je 
omgeving’, ‘keuzes maken’ aangeboden krijgen, en - 
belangrijk - meekrijgen dat er naar ze wordt geluisterd, 
zullen zij hier op latere leeftijd veel aan hebben. Het 
Kinderopvangfonds denkt dat de kinderopvang op 
deze wijze niet alleen verbindend kan zijn, maar ook 

een overbruggende functie in de samenleving kan 
vervullen. 

Democratisch Samenleven in 2016
Het Kinderopvangfonds onderzoekt de mogelijkheden 
voor een onderzoekstraject in samenwerking met één 
van de Nederlandse universiteiten. Uitgangspunten 
hierbij is dat bij het onderzoek de invloed van 
principes van democratisch burgerschap op 
organisatie en pedagogisch handelen door de PM-er 
en ouder aan bod komt én dat de stem van jonge 
kinderen nadrukkelijk meegewogen wordt in ontwerp, 
opzet, meting en resultaten van het onderzoek.

Sa
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Democratisch samenleven maakt 
zaken zichtbaar

Democratisch Samenleven
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Andere initiatieven

Europees stedennetwerk jonge 
Kind 
In 2016 wordt tijdens de succesvolle conferentie 
‘Child Education and City Politics’ de kickoff gegeven 
aan een netwerk van zes Europese steden 
rond het thema lokaal beleid voor een sterke 
pedagogische omgeving van jonge kinderen. Deze 
steden zijn Amsterdam, Rotterdam, Gent, Berlijn, 
Kopenhagen en Ljubljana. Doel is de uitwisseling, 
gezamenlijke ontwikkeling en kennisdeling van lokale 
oplossingen voor vragen rondom het veilig en goed 
opgroeien van jonge kinderen. De voorbereiding 
en programmering van de start van het netwerk 
in juni 2016 worden door Het Kinderopvangfonds 
gefaciliteerd. Hierna zullen de deelnemende steden 
de lopende kosten voor hun rekening nemen. Het 
Kinderopvangfonds blijft de ontwikkelingen van dit 
netwerk volgen.

Governance
De laatste jaren kijken overheid en burgers veel 
kritischer naar het functioneren van organisaties met 
een publiek belang; ook naar de kinderopvang. Dit 
stelt hogere eisen aan de kwaliteit van bestuurders, 
professionals én (interne) toezichthouders. Het 

Kinderopvangfonds ondersteunt in 2016 het 
opstellen van een advies door een deskundige 
commissie met aanbevelingen hoe het interne 
toezicht in de kinderopvang verbeterd kan worden. 
De implementatie is in handen van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang, 
die over dit onderwerp voor leden en nietleden 
workshops en themabijeenkomsten organiseert.

Onderzoek naar ‘mannen in de 
kinderopvang’
Het Kinderopvangfonds ondersteunt in 2016 
financieel de laatste fase van een onderzoek met 
Universiteit van Amsterdam naar ‘Mannen in de 
Kinderopvang’. Dit heeft inmiddels geleid tot de 
publicatie van drie wetenschappelijke artikelen in 
nationale en internationale tijdschriften; een laatste 
artikel is nagenoeg gereed en wordt in 2017 
afgerond. Samen met de Universiteit van Amsterdam 
wordt nagedacht over een toegankelijke manier 
waarop de onderzoeksresultaten beschikbaar kunnen 
worden gesteld aan de kinderopvangsector en een 
breder publiek.

Scriptieprijs Kinderopvang
De Scriptieprijs Kinderopvang 2016/2017 wordt 
in het najaar van 2017 uitgereikt aan de beste 
afstudeerscriptie over kwaliteitsverbetering 
of innovatie binnen de kinderopvang of 
kindvoorzieningen. Ook de beste scripties van 
2016 dingen mee en zijn ingezameld door 
scriptiebegeleiders van wo/hboinstellingen met 
relevante studierichtingen.

Het onderwerp van de winnaar van 2015  ‘21st 
century skills’  wordt in 2016 verkend voor een 
mogelijk vervolg in samenspraak met respectievelijk 
PACT of als los initiatief. De uitkomst is dat ‘21st 
century skills’ (en de winnaar zelf) wordt betrokken 
bij de PACTopleidingentafel. 

Kwaliteitsmonitor 
Gastouderopvang
Samen met het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid ondersteunt Het 
Kinderopvangfonds het Kohnstamminstituut bij 
de ontwikkeling van een kwaliteitsmonitor voor 
het meten en verbeteren van de kwaliteit binnen 
de gastouderopvang. Voor de gastouderopvang is 
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er tot op heden geen praktijkinstrument voor 
kwaliteitsverbetering voorhanden. De kracht van 
deze praktijkinstrumenten zit in het feit dat zij 
aansluiten bij 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. Bij de inhoudelijke ontwikkeling van 
deze monitor is een klankbordgroep betrokken 
met daarin gastouders en gastouderbureaus. Ook 
denkt een adviesraad mee over de uitrol van het 
instrument, nadat het ter beschikking komt in de 
eerste helft van 2017.

Vluchtelingenpeuters
Het Kinderopvangfonds verkent in 2016 samen 
met verschillende partners de hiaten in de 
opvang en pedagogischeducatieve ondersteuning 
van vluchtelingenpeuters, en de behoefte 
van de kinderopvang en de gemeenten naar 
kennisuitwisseling, afstemming en samenwerking. 
Drie kennisinstituten: Pharos, Sardes, NJi én Sociaal 
Werk Nederland (voorheen MOgroep) hebben 
de handen ineengeslagen. Door, elk vanuit de eigen 
expertise, de krachten te bundelen wil men op een 

effectieve en efficiënte manier een bijdrage leveren 
aan een goede start voor vluchtelingpeuters en hun 
ouders in Nederland. Eind 2016 besluit het bestuur 
van Het Kinderopvangfonds deze krachtenbundeling 
te ondersteunen. Het streven is om gemeenten 
en kinderopvang concrete handvatten te bieden 
voor de (educatieve) opvang en ondersteuning 
van vluchtelingpeuters en hun ouders, uitwisseling 
van kennis en ervaringen; samenwerking en 
afstemming met alle relevante partijen. Ook worden 
knelpunten vanuit beleid en praktijk met betrekking 
tot de (educatieve) opvang en ondersteuning van 
vluchtelingpeuters en hun ouders aangekaart bij 
lokale en nationale overheden. 

De School als Emancipatiemotor
Eind 2016 keurt het bestuur van Het 
Kinderopvangfonds, na grondige verkenning, een 
nieuw project goed dat de thematiek rondom 
kansenongelijkheid in het onderwijs aan de orde 
stelt. Het project wordt in 2017 uitgevoerd. 
Documentairemaker en producent Viewpoint, 
in samenwerking met KRO/NCRV en de VRT, 
onderzoekt in een 3delige documentaireserie 
de kansen die het onderwijs biedt om deze 

ongelijkheid tegen te gaan. Cases worden uitgewerkt 
in Nijmegen, Den Haag en Gent, en kindcentra 
en doorlopende leerlijnen zullen aan bod komen. 
De documentaireserie gaat gepaard met een 
activatieprogramma bestaande uit onder meer een 
debattenserie in deze en andere steden (Amsterdam, 
Almere en Helmond). Ook vinden vertoningen op 
Hogescholen en communicatieactiviteiten plaats met 
een climax tijdens de Nationale Onderwijs Week 
(oktober 2017), en volgt een aparte discussie met de 
vaste kamercommissie Onderwijs.

Overheid en burgers kijken kritisch naar het functioneren 
van organisaties met een publiek belang
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Het Kinderopvangfonds is een zelfstandig fonds met een onafhankelijk bestuur. De bestuursleden 
zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de kinderopvangwereld en aanpalende sectoren. Zij hebben op 
persoonlijke titel zitting in het bestuur van Het Kinderopvangfonds en vertegenwoordigen niet enig 
andere organisatie.

Bij Het Kinderopvangfonds bepaalt het bestuur niet alleen de thema’s en onderliggende activiteiten, 
ze voert ook zelf uit. De bestuursleden worden hierbij ondersteund door projectleiders een 
bestuurssecretaris en een programmadirecteur.

Het bestuur komt minimaal viermaal per jaar bij elkaar en bespreekt dan de voortgang van de thema’s. 
Het Kinderopvangfonds is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

Onze organisatie
Bestuursleden
•  Gijs van Rozendaal (voorzitter),  

maatschappelijk ondernemer
•  Geert Jan Poorthuis (secretaris),  

managing partner bij InterExcellent
•  Nicolette Kroon (penningmeester),  

manager Accounts bij het Waarborgfonds  
voor Sociale Woningbouw

•  Els Rienstra (lid),  
voorzitter van de Raad van Bestuur van  
Parlan Jeugd & Opvoedhulp

• Patrick Banis (lid), manager Arbeidsmarkt CAOP

Programmadirecteur
• Christel Eijkholt

Projectleiders
• Anki Duin (PACT) 
• Gerdi Meyknecht (PACT) 
• Maaike Vaes (Kindcentra 2020)
• Christel Eijkholt (andere initiatieven)

Bestuurssecretaris
• Tiny Rompen (CAOP)

Financiële dienstverlening
• Deloitte B.V.

De mensen
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Het bestaan van Het Kinderopvangfonds is eindig. Het fonds is gestart 
in 2006 en heeft een tijdshorizon van ongeveer vijftien jaar. Het is 
aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

De Stichting Het Kinderopvangfonds heeft de maatschappelijke plicht 
om het vermogen optimaal te beheren en te zorgen voor verantwoorde 
besteding en belegging hiervan. Dit wordt uitgevoerd door het bestuur. 
Het beleggingsbeleid wordt door de bestuursleden gezamenlijk vastgesteld 
en is vastgelegd in de notitie: ‘Beleggingsbeleid’. Deloitte heeft de 
jaarrekening 2016 samengesteld.

Defensief risicoprofiel
Ook in 2016 is gekozen voor een defensief risicoprofiel, erop gericht om 
het vermogen van de stichting zo min mogelijk op het spel te zetten. Het 
Kinderopvangfonds realiseert zich dat deze keuze de kans beperkt op een 
hoog rendement op de beleggingen, maar vindt dat van secundair belang.

Als vermogensbeherend fonds verwerft Het Kinderopvangfonds geen 
middelen. Subsidies, donaties of legaten zijn welkom, zolang daaraan geen 
voorwaarden zijn verbonden. Het Kinderopvangfonds is een erkende 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Governance

Bestuursleden zijn afkomstig uit het 
bedrijfsleven, de kinderopvangwereld 
en aanpalende sectoren
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Balans per 31-12-2016 31-12-16 31-12-15
(na resultaatsbestemming)

Actief
Vorderingen en overlopende activa
- Vorderingen 23.762 178.695
- Liquide middelen 5.216.877 6.316.730
 5.240.639 6.495.425

Passief
Eigen vermogen
- Vastgelegd vermogen 2.067.711 2.684.965
- Vrij besteedbaar vermogen 3.027.635 3.649.270

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva       145.293 161.190
 5.240.639 6.495.425

Financiën
Staat van baten en lasten over 2016
 2016 2015
Netto baten
Financiële baten 21.254 62.091
Totaal baten 21.254 62.091

Lasten
Projectkosten (via bestemde reserves) 960.894 1.015.381
Lonen, salarissen en sociale lasten 80.736 86.931
Bestuurskosten 110.233 111.276
Management- en advieskosten 77.605 79.106
Overige kosten 30.674 32.056
Totaal lasten 1.260.142 1.324.750

Saldo Resultaat (1.238.888) (1.262.659)

Het saldo van de baten en lasten is als volgt bestemd:

Resultaatbestemming 2016 2015
Onttrekking aan de bestemmings-
reserve voor de projectkosten (960.895) (1.015.381)
Mutatie overige vrije reserves (277.993) (247.278)
Bestemd resultaat (1.238.888) (1.262.659)
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Aan het bestuur van Stichting Het Kinderopvangfonds 

De jaarrekening van Stichting Het Kinderopvangfonds is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening 
bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en 
lasten over 2016 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is 
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands 
recht, waaronder de voor ons accountants geldende Standaard 4410, 
‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt van ons 
verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van 
de jaarrekening in overeen¬stemming met RJ 640 ‘Organisaties zonder 
winststreven’. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de 
informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij 
hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat 
u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan of het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 
kennis van Stichting Het Kinderopvangfonds. Wij hebben geen controle- 
of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om 
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 
getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de 
voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de ‘Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants’ (VGBA). U en andere gebruikers 
van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en deskundig, integer en objectief hebben 
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 
gegevens.

Utrecht, 4 april 2017
Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Was getekend: E.G.W. van Groningen AA
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