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Voorwoord
2011 was geen jaar als een van de voorgaande. Sinds de oprichting van Het Kinderopvangfonds is overigens nog
geen enkel jaar hetzelfde geweest en dat is maar goed ook, Het Kinderopvangfonds houdt van ontwikkeling en
vooruitgang. Daarom ontwikkelen wij innovatieve projecten die de potentie hebben om toegevoegde waarde te
leveren voor de gehele kinderopvangsector.
Het Kinderopvangfonds zet zich in voor het verbeteren van
een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen.
Het fonds handelt daarbij vanuit het perspectief van het
kind en de ouder. Binnen de projecten van Het Kinderopvangfonds signaleren we onder meer knelpunten in de
ontwikkeling van het kind, zodat op tijd maatregelen kunnen
worden genomen. Maar we ondersteunen ook de ontwikkeling en ontsluiting van educatief materiaal om kinderen te
laten oefenen met taal en zo eventuele taalachterstanden
te verminderen. Ook werken we aan goede aansluiting in
tijden, opvang en pedagogische samenhang van bijvoorbeeld het primair onderwijs, de dag- en de buitenschoolse
opvang.
Samen
Bij al deze projecten - en meer - hebben we mooie resultaten
geboekt in 2011. Dat doet Het Kinderopvangfonds niet
alleen; echte resultaten boek je samen. Daarom stimuleert
Het Kinderopvangfonds samenwerking met en tussen
andere partijen. Partners met specifieke kennis en ervaring,
zoals jeugdzorg en onderwijs. Partijen die de belangen

behartigen van relevante doelgroepen, zoals werkgeversorganisaties (BO Kinderopvang, PO-Raad, VNG, Jeugdzorg
Nederland), werknemersorganisaties (AOb, Abvakabo FNV,
CNV, FNV) en ouderorganisaties (BOinK). Maar zeker zo
belangrijk is onze kring van ondernemers, bestuurders en
wetenschappers die samen met ons ideeën in zichtbare
resultaten om kunnen zetten. Het Kinderopvangfonds
bundelt krachten om het maatschappelijk debat over
ontwikkelingen in de kinderopvang te entameren en te
stimuleren.
Logisch
Elk jaar is een zoektocht, maar terugblikkend leest alles weer
logisch. Het Kinderopvangfonds kijkt met dit jaarverslag terug
op een belangrijk en bewogen jaar, met heel mooie ontwikkelingen op de thema’s waarvoor Het Kinderopvangfonds
zich inzet. U leest ze in dit jaarverslag 2011.
Gijs van Rozendaal,
voorzitter bestuur
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Over Het Kinderopvangfonds

Het Kinderopvangfonds is een echte no-nonsense
goededoelenstichting. Bestuursleden zijn de
trekkers van de projecten en worden daarbij
ondersteund door de projectleiders. Een
programmadirecteur zorgt voor samenhang en
kruisbestuiving. Dat is de basis.

Het Kinderopvangfonds draagt bij aan een versterking van de innovatieve kracht en de kwaliteit van de
kinderopvang in Nederland, vanuit het perspectief van kind en ouder. Het Kinderopvangfonds is er niet primair voor
kinderopvangorganisaties, maar richt zich op een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen.
Ondersteunen en ontwikkelen
De kinderopvang is in toenemende mate partner in
opvoeding en ontwikkeling. De samenwerking tussen
kinderopvang en primair onderwijs wordt steeds
belangrijker en de samenleving vraagt steeds meer
aandacht voor de kwaliteit van de begeleiding en de
kwaliteit van de opvang.

Onze organisatie
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.

Het Kinderopvangfonds stimuleert een grotere variëteit
en hogere kwaliteit van de kinderopvang. Dat doet zij
primair door zelf initiatieven te ontwikkelen. Bij deze
initiatieven werkt Het Kinderopvangfonds op drie
niveau’s:
1. concrete pilots rondom een bepaald thema dat raakt
aan de kwaliteit van de kinderopvang;
2. kennisdeling over de optimale opvang- en
opvoedingsomgeving voor kinderen rondom dit
thema;
3. initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk
debat of de maatschappelijke beweging in relatie tot
dit thema.

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 en een
bestuurssecretaris. Door de toenemende omvang
van de projectenportefeuille is er in 2011 een
programmadirecteur aangesteld. Christel Eijkholt is per
1 april van dit jaar met haar werkzaamheden begonnen.
Het bestuur komt minimaal vier maal 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).
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De mensen
Bestuursleden
• Gijs van Rozendaal (voorzitter)
• Geert Jan Poorthuis (secretaris)
• Nicolette Kroon (penningmeester)
• Patrick Banis (lid)
• Els Rienstra (lid)
Programmadirecteur
• Christel Eijkholt
Projectleiders
• Anki Duin (Andere Tijden)
• Gerdi Meyknecht (Alert4you)
• Jørgen Hofmans (WePboek)
• Christel Eijkholt a.i. / Willem Vos (Digidreumesen)
• Maaike Vaes (Kwaliteit)
Bestuurssecretaris
• Tiny Rompen (CAOP)
Financiële dienstverlening
• Deloitte B.V.

Bij alle thema’s van Het Kinderopvangfonds kennen we eenzelfde werkwijze. Vanuit concrete, innovatieve pilots wordt kennisdeling georganiseerd
en vervolgens een maatschappelijk beweging aangejaagd. Het Kinderopvangfonds wil verbinden, innovatief opereren en vooral praktisch zijn.
Missie
Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve
en kwalitatief hoogwaardige
kinderopvangvoorzieningen, in
de breedste zin van het woord,
vanuit het perspectief van kind
en ouder.
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Ontstaan
Het Kinderopvangfonds is in 2006 op initiatief van de Stichting Kintent
opgericht. De oprichters 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 - ervoor gekozen het resterend vermogen in
te zetten voor kwalitatief betere kinderopvangvoorzieningen. Hiertoe is Het
Kinderopvangfonds opgericht.

Soms maken we ons wel eens zorgen of
er nog nieuwe ideeën zijn om innoverend
bezig te zijn. Aan het eind van elk jaar
blijkt altijd dat dat ruimschoots is gelukt.

Het beleid van Het Kinderopvangfonds is er dan ook op gericht om
het aanwezige vermogen te besteden aan activiteiten met het thema
‘stimuleren en faciliteren van innovatieve en kwalitatief betere kinderopvangvoorzieningen’.
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 te ondersteunen. Het Kinderopvangfonds is een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).

5

Alert4you is een programma van

Samen

Het bestuur en de projectleiders van Het Kinderopvangfonds delen
een oprechte betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind. En we
houden allemaal van een aanpak die ook echt werkt in de praktijk.

Om kwaliteitsverbetering en innovatie in de kinderopvang te bewerkstelligen, werkt Het Kinderopvangfonds samen
met andere partijen in de branche. Ook kijkt het fonds waar samenwerking met andere branches zinvol is. Om
versnippering van gelden over verschillende initiatieven te voorkomen hanteert Het Kinderopvangfonds thema’s als
vertrekpunt voor nieuwe projecten.
Bij elk thema wordt gestreefd naar de ontwikkeling
van nieuwe praktijken en vernieuwende concepten.
Aanpak
De aanpak van Het Kinderopvangfonds verloopt
altijd 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.
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Praktisch zijn betekent voor Het Kinderopvangfonds dat we
niet eindeloos plannen maken, maar dat we de juiste mensen
verzamelen en aan de slag gaan. Als kleine organisatie hebben
we een groot organiserend vermogen.

2011 - In de media
• Het Vijf-gelijke-schooldagenmodel is populair - Kinderopvangtotaal.nl			
• Tussen de middag thuis eten sterft uit - Het Parool
• Flexibele vakantie vergt cultuuromslag - Kader Primair					
• Meer rust en regelmaat met nieuwe schooltijden - GPD
• Traditionele basisschooltijden zijn voor ouders onhandig,
scholen passen zich aan - Volkskrant 								
• Lekker praktisch voor gestreste ouders - Trouw 						
• Andere tijden in dezelfde ruimte - Bouwstenen voor Sociaal 				
•10 basisscholen experimenteren met lesgeven in de zomer - Dagblad van het Noorden
• Kinderopvang als voorportaal van jeugdzorg
- Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang 			
• Opvang-plus op de juiste plek - Jeugd en Co 							
• Alert4you: monitoronderzoek naar de praktijk van samenwerking tussen
kinderopvang en jeugdzorg , - Kwalon, Platform voor kwalitatief onderzoek 		
• Sneller ingrijpen, geld besparen: Rouvoets proeftuinen - ‘Zhidi’ 				

Link
Link

Link
Link
Link

Link
Link
Link
Link

Eigen uitgaven:
Samenwerking MKBA Ga naar website
Alle projecten hebben een eigen website. 		Alert4you en Andere Tijden hebben ook een nieuwsbrief.
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2011

Onze kracht is onze drive. Die drive zit in de mensen
zelf: de bestuurders, de projectleiders, de ondersteuning.
Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het resultaat.

2011 heeft voor Het Kinderopvangfonds gestaan voor samenhang, profilering en samenwerking. Belangrijk voor al
deze drie punten is de aanstelling van een programmadirecteur geweest. Daarmee is meer verbinding gelegd tussen
en sturing gegeven aan de verschillende projecten en thema’s.
Voorgrond
Vanaf het begin van Het Kinderopvangfonds in 2006
staat het idee centraal dat het ‘maar’ een tijdelijk fonds
is. Daarom opereert het fonds ook het liefst lowprofile. Als er publiciteit wordt gezocht, gebeurt dat
met name via de projecten.

Samenwerking
Samenwerking wordt altijd gezocht. Ook via
partijen die op voorhand niet altijd vanzelfsprekend
samenwerken. Die verbanden leggen we vanuit een
onafhankelijke positie, dat is - en was ook in 2011 de kracht van Het Kinderopvangfonds.

In de loop van de tijd is Het Kinderopvangfonds
zelf ook een begrip in de wereld van en rondom
de kinderopvang geworden. Daar maakt het fonds
graag gebruik van. Het Kinderopvangfonds staat voor
een bepaalde aanpak, kwaliteit en visie. Het fonds
zoekt verbinding en profileert zich steeds meer.
Het Kinderopvangfonds wil graag laten zien waar
het voor staat, maar houdt het principe overeind
dat de projecten primair het uithangbord van Het
Kinderopvangfonds zijn.

Thema’s
Het Kinderopvangfonds werkt aan
kwaliteitsverbetering en innovatie binnen de
kinderopvang. Om dat te realiseren hebben in 2011
onderstaande thema’s centraal gestaan in het werk
van Het Kinderopvangfonds:
• Samenwerking dagopvang en buitenschoolse opvang
en primair onderwijs
• Vroegstimulering in de kinderopvang
• Mediawijsheid
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Het Kinderopvangfonds kan op verschillende niveaus
heel snel schakelen, politiek, bestuurlijk maar ook met
de praktijk. Op verschillende lagen wordt meegedacht
en worden netwerken gebruikt.

Thema’s 2011
Samenwerking kinderopvang en
primair onderwijs
Hoe laat je kinderopvang en primair onderwijs
beter op elkaar aansluiten? En hoe past dat bij
de wensen van ouders en bij wat goed is voor
het kind? Dit thema wordt ingevuld vanuit de
Initiatiefgroep Andere Tijden.

Mediaopvoeding hoort hier ook bij. Het
thema mediawijsheid richt zich vooral
op 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. Bovendien is er aandacht voor
de informatievoorziening hierover aan ouders.
Een uitwerking hiervan zijn de projecten
WePboek en Digidreumesen, respectievelijk
gericht op taalontwikkeling en actief gebruik
van (nieuwe) media.

Vroegsignalering en vroegstimulering in de
kinderopvang
Sommige kinderen tot vier jaar hebben
extra zorg nodig. Kinderopvangcentra die
structureel samenwerken met de jeugdzorg,
kunnen jonge kinderen betere kansen bieden.
Alert4you stimuleert deze krachtenbundeling. Eind 2011 is een nieuw thema toegevoegd
aan de thema’s van Het Kinderopvangfonds:
Mediawijsheid
• Kwaliteit
Opvoeden is een wisselwerking tussen
kind, ouders en kinderopvangcentra.
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Andere Tijden

Het Kinderopvangfonds kan op verschillende niveaus
heel snel schakelen, politiek, bestuurlijk maar ook met
de praktijk. Op verschillende lagen wordt meegedacht
en worden netwerken gebruikt.

Andere Tijden in onderwijs en opvang heeft in 2011 de focus verlegd van alleen de school- en opvangtijden naar
ook de ondersteuning van good-practices en veldinitiatieven als het gaat om kindcentra. Het Kinderopvangfonds
heeft in 2011 een ‘flinke duw’ kunnen geven aan Andere Tijden Zie kader en een beweging ingezet die zeker de komende jaren zal doorzetten.
Ook is het in 2011 gelukt om het lokaal beleid
te betrekken bij Andere Tijden. De kopgroep van
wethouders staat en is in 2011 uitgegroeid tot zo’n
dertig deelnemers. Het initiatief is onder meer goed
van de grond gekomen door het organiseren van
diverse werkbezoeken. De kopgroep is een actieve
groep van lokale bestuurders geworden die nadenkt
over de rol van de gemeenten bij de ontwikkeling
van jonge kinderen en de pedagogische infrastructuur
die daarvoor nodig is. Ook onderzoekt deze groep
hoe zij goede voorzieningen kunnen neerzetten voor
werkende ouders in hun gemeenten.
De mening van Andere Tijden telt. Het gezag van het
project heeft in 2011 een enorme impuls gekregen.
Dat kwam onder meer door het presenteren van
onderzoeken Zie kader . Dat heeft veel (media)
aandacht gegenereerd. Ook is het project gevraagd
haar ideeën te delen in een hoorzitting van de
Tweede Kamer.

Ontwikkelingen
• Het project Andere Tijden heeft deelgenomen
• Steeds meer schoolbesturen pleiten voor
aan de hoorzitting van de vaste Kamercommissies
een overgang naar andere tijden voor àlle
OCW en SZW over de samenwerking tussen
aangesloten scholen. Het Service Center
onderwijs en kinderopvang. Andere Tijden kreeg
Andere Tijden fungeert als vraagbaak
daar de mogelijkheid de visie van het project op de
en levert digitale informatie en advies.
stand van zaken te presenteren en aanbevelingen te
Ouders, leerkrachten, schoolleiders en
doen voor beleid van Rijk en gemeente.
kinderopvangondernemers gebruiken de
• De ministeries van OCW en SZW financieren
diverse materialen van Andere Tijden – films,
gezamenlijk het nieuwe Kenniscentrum Onderwijs/
magazines, masterclasses – om de discussie op
Kinderopvang, de opvolger van het Netwerkbureau
locatie te voeren. Andere Tijden verzorgde ook
Kinderopvang. Het kenniscentrum is gekoppeld
in 2011 een groot aantal presentaties in het
aan het Landelijk Steunpunt Brede School. Andere
land.
Tijden werkt nauw samen met het Landelijk
Steunpunt Brede School.
• Ook bij de vakbonden staat het thema ‘andere
schooltijden’ stevig op de agenda. Begin 2012
volgt een landelijke dag voor leerkrachten en
pedagogisch medewerkers die AOb en CNV
Onderwijs samen met Abvakabo FNV en CNV
Publieke Zaak organiseert.
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Mijn complimenten voor het resultaat van jullie
magazine over Kindcentra. Niet alleen zorgvuldig
samengesteld, maar ook buitengewoon informatief,
prettig te lezen en mooi uitgevoerd.
Ge me e nte A l me r e

Andere activiteiten
•D
 irect na de start van het nieuwe schooljaar
2011/2012 zijn de vragen, verzoeken en bestellingen
bij het Service Center Andere Tijden flink aangetrokken.
• In augustus is het ‘Praktisch Advies: Meepraten over
nieuwe schooltijden’ verschenen dat Andere Tijden
in samenwerking met CNV Onderwijs heeft samengesteld. De uitgave is speciaal bedoeld voor oudercommissies en medezeggenschapsraden.
• De productie van materialen in het kader van het
Deelproject ‘Andere Tijden en het Kind’ is gestart.
- In november startte de leergang Samenwerken
aan een kindcentrum voor duo’s vanuit basisonderwijs en kinderopvang. Ook is in 2011 gestart
met de brochure over de Pedagogische basis van
een kindcentrum;
- Er zijn zes duo’s geselecteerd die worden geportretteerd in ‘Wij maken werk van Kindcentra’,
een kleurrijk, laagdrempelig magazine over strategieën en aanpak;
-D
 ocumentairemaker Anne Peetoom maakt de
audio-visual Wat is een Kindcentrum?;
- S lim personeelsbeleid: uitgave in de serie Praktische Adviezen. Personele oplossingen aan de
hand van 10 vragen.

• De Kopgroep wethouders gaat één keer per drie
maanden op werkbezoek. De betreffende gemeente
is gastheer en verzorgt het programma.
• Andere Tijden blijft op enige afstand betrokken bij
de Taskforce Amsterdam. Deze is september 2011
gelanceerd. Op verzoek geeft Andere Tijden masterclasses en adviezen aan Amsterdamse scholen en
kinderopvang.
• Jaarlijks organiseert Andere Tijden een studiereis
naar het buitenland met een gemengd gezelschap uit
kinderopvang, onderwijs, wetenschap en ministeries.
In 2011 zijn Finland en Zweden bezocht.
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In 2011 bleek dat de keuzes
die we de jaren daarvoor
hebben gemaakt qua aanpak
en doelen goed zijn geweest.
Onze antenne was blijkbaar
juist ingesteld.

Andere Tijden?
Het project Andere Tijden in onderwijs
en opvang ondersteunt de invoering van
andere schooltijden en de ontwikkeling
van brede kindcentra. Het doel is om
meer kwaliteit en rust in de dagindeling
van kinderen, ouders, leerkrachten en
pedagogisch medewerkers te brengen.
Andere Tijden werkt op een praktijkgerichte
manier, door het stimuleren van goede
praktijkvoorbeelden en kennisdeling.

P r o j e c tl e i d e r A nk i Dui n

In alle gevallen werken school en
opvang samen aan een inhoudelijke en
pedagogische verbinding, die zorgt voor
stabiliteit, veiligheid en continuïteit en een
brede ontwikkeling van kinderen. Ook
welzijn, sport- en cultuurorganisaties zijn
vaak bij initiatieven betrokken.

Ter discussie
Het aanpakken van de traditionele
schooldag staat inmiddels bij ouders,
Groeiend aantal
basisscholen en opvangaanbieders hoog
Een groeiend aantal basisscholen en
op de agenda. Maar ook in recente
kinderopvangcentra gaat aan de slag met adviezen over onderwijs, opvang en
vernieuwing van de traditionele schooldag. arbeidsparticipatie wordt het onderwerp
Op dit moment werken al zo’n 25 procent ter discussie gesteld. Nederland is toe aan
van de scholen met nieuwe tijden, en meer andere tijden. Meer informatie over het
dan 55 procent van de overige scholen ziet project: Website Andere tijden
mogelijkheden voor de toekomst.
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Het Kinderopvangfonds werkt nooit met een zelf
ontwikkelde blauwdruk. Integendeel, we verspreiden
wat goed gaat. Soms is het dan moeilijk om zelf
zichtbaar te worden, maar het werkt wel.

Twee onderzoeken
Meer dan de helft van de jonge ouders
heeft behoefte aan andere schooltijden
in het basisonderwijs. Ook willen deze
ouders graag flexibele schoolvakanties.
Basisscholen komen daar steeds vaker
aan tegemoet. Ruim een kwart van
de Nederlandse basisscholen heeft
al nieuwe tijden ingevoerd of is van
plan dat binnenkort te doen. Nog
eens 55 procent van de scholen ziet
mogelijkheden voor de toekomst. Bijna
de helft van de scholen (47%) die de
komende jaren over wil gaan op andere
schooltijden, heeft een voorkeur voor het
5- gelijke-dagenmodel.

Andere Tijden presenteerde in juni 2011
twee onderzoeken die dit concluderen.
Het onderzoek ‘Jonge Ouders’ is
aan minister Kamp overhandigd. De
vaste Kamercommissies van OCW
en SZW kreeg naast dit onderzoek
ook de ‘Monitor Nieuwe Schooltijden’
aangeboden.
Aan het onderzoek onder jonge ouders
hebben 1600 ouders deelgenomen; het
onderzoek is uitgevoerd door BOinK.
De monitor Nieuwe schooltijden is
uitgezet onder alle basisscholen van
Nederland en is uitgevoerd door Oberon
in samenwerking met de PO-Raad.
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Adviesgroep Andere Tijden

De leden

Leden Initiatiefgroep Andere
Tijden in onderwijs en opvang
Het Kinderopvangfonds
Gijs van Rozendaal
Nicolette Kroon
PO-Raad
Elise van Bokhorst
Esmee Hoornstra
VOS/ABB
Joop Vlaanderen
Jan Littink
Brancheorganisatie Kinderopvang
Anneke Bouwmeester
Carola Bodenstaff
BOinK
Gjalt Jellesma
Projectleider
Anki Duin

Voor dit project is een adviesraad samengesteld waarin belangrijke veldorganisaties zijn vertegenwoordigd zoals de PO-Raad, werknemersorganisaties,
het Netwerkbureau Kinderopvang, de ouderorganisatie in het onderwijs, het
brede school-circuit en koplopers van de vernieuwing van schooltijden.
De adviesraad voorziet de Initiatiefgroep van waardevolle praktijk- en
beleidsinformatie en bevordert het draagvlak in eigen kring.

Leden adviesgroep Andere
Tijden in onderwijs en opvang
PO-Raad
René van Harten
Brancheorganisatie Kinderopvang
Lex Staal

CNV Onderwijs
Patrick Banis
Landelijk Steunpunt Brede school
Job van Velsen
Oberon
Michiel van der Grinten

VNG
Siewert Pilon

Bouwen voor Sociaal/de Wijkplaats
Marc van Leent

Vereniging Openbaar Onderwijs
Rein van Dijk

Leden Taskforce Kinderopvang
Onderwijs (tot 1- 6 -2011)
MOgroep Kinderopvang
Ina Brouwer

Netwerkbureau Kinderopvang
Henk Norder
Stichting Kinderopvang Hilversum
Monique Wittebol
Kinderstad Kinderopvang Tilburg
Geert de Wit
AOb
Liesbeth Verheggen

Het Kinderopvangfonds / Initiatiefgroep
Andere Tijden in onderwijs en opvang
Gijs van Rozendaal
MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Ineke Smidt
BOinK
Gjalt Jellesma
CNV
Bert van Boggelen
VO-raad
Sjoerd Slagter

FNV
Agnes Jongerius

BKN
Willem Vermeend

PO-Raad
Kete Kervezee

Gemeente Arnhem
Pauline Krikke
MKB-Nederland
Loek Hermans
Vakcentrale MHP
Richard Steenborg
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Alert4you
Alert4you heeft in 2011 heel succesvol de overgang gemaakt van een project in pilotfase naar een Alert4you
community. De aanpak van Alert4you is effectief gebleken, in 2011 uitgebouwd en structureel neergezet.
Om de kinderopvang te versterken is Het
Kinderopvangfonds in 2009 het programma
Alert4you gestart, gericht op samenwerking tussen
kinderopvang, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg.
Met Alert4you wordt de expertise van de jeugdzorg
Zie kader . Door het
ingebracht in de Kinderopvang 		
tijdig signaleren van kansen en problemen bij jonge
kinderen worden de mogelijkheden voor deze
kinderen enorm vergroot.
In mei 2011 is officieel de pilotfase (gericht op
kinderen van 0-4 jaar) afgerond met een kick-off van
de community. Door niet af te sluiten, maar juist het
vervolg te presenteren is voorkomen dat het project
in een gat viel. Het project kon zo enthousiast
doorgaan via de opbouw van een grotere beweging.
Na deze start zijn de voormalig projectleiders aan
het werk gegaan als ambassadeurs van Alert4you
in de regio. Zij inventariseren en stimuleren lokale
initiatieven en brengen goede praktijken in beeld.
Vanaf begin 2012 beginnen zij ook met regionale
werkplaatsen.

Alert4you in BSO
Langs de lijn van de uitbouw naar een community
heeft het project Alert4you in 2011 de
programmaopzet voor vroegsignalering bij kinderen
van 4 tot 12 jaar opgebouwd. Dit resulteerde
in het aanvullende project Alert4you in de BSO.
Beide initiatieven versterken elkaar: de principes
en uitgangspunten van vroegsignalering zijn door
vertaald naar deze oudere groep kinderen.

Het mooie van 2011 is dat Het Kinderopvangfonds heeft besloten
trouw te blijven aan de gekozen thema’s. We willen echt
betrokken zijn en blijven bij de dingen die we belangrijk vinden.
P r o j e c tl e i d e r Ge r d i M e y k ne c ht
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Alert4you is de smeerolie van
een complexe machine
G e m e e n t e Alm e r e

Ontwikkelingen
• In het najaar van 2011 zijn de werkateliers gestart. Er worden in
totaal 5 bijeenkomsten georganiseerd rondom de succesfactoren
van de aanpak van Alert4you.
• Ook wordt in het najaar de webomgeving van Alert4you
omgebouwd tot een webcommunity, met een afgesloten gedeelte,
alleen beschikbaar voor de ambassadeurs en anderen actief in de
community.
• In oktober is de verkenning Alert4you in de BSO afgerond. Er
wordt gezocht naar goede pilots met een landelijke spreiding. Op
de verkenning volgt in november het activiteitenplan BSO. De
voorbereiding van 9 BSO pilots is in volle gang.
• De Stuurgroep Alert4you is eind 2011 opgeheven. In 2012
wordt een bestuurlijke stuurgroep samengesteld met bestuurders
betrokken bij de BSO pilots.
Andere activiteiten
• Actieve betrokkenheid bij de gemeentelijk beweging ‘Doorbraak in
Dienstverlening’.
• Gemeenten Almere, Den Helder, Enschede en Diemen treden op
als koploper Alert4you.
• Rondom de kick-off in mei wordt een serie uitgaven
geproduceerd in het kader van de afronding van de pilots en de
start van de werkateliers. Nieuwsbrief nummer 4. wordt eind
december verspreid.

Wij zijn een nieuwsgierig fonds. We willen weten wat
er speelt in het veld en passen onze projecten daar
op aan. Alles draait om hoe we de sector het beste
kunnen bedienen.
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Alert4you?
Krachtenbundeling
Binnen het programma Alert4you wordt samengewerkt met
andere opvoedexperts. Want soms heeft de kinderopvang
extra steun nodig van lokale collega’s, zoals professionals
die werken in de jeugdgezondheidszorg, de Centra voor
Jeugd en Gezin, of het maatschappelijk werk. Als coach
voor de pedagogisch medewerkers, als sparringpartner
voor stafmedewerkers, als trainer en als collega. Lokale
samenwerking is niet altijd eenvoudig te realiseren.
Alert4you is gestart met zes pilots gericht op samenwerking Alert4you steunt en stimuleert die krachtenbundeling en
tussen kinderopvang en opvoedexperts uit de jeugdzorg,
beïnvloedt landelijk beleid, zodat samenwerking eenvoudiger
waaronder de organisaties van Jeugd & Opvoedhulp. Het
wordt. Meer informatie over het project: Website Alert4you
Nederlands Jeugdinstituut heeft de pilots gemonitord op de
onderwerpen: vroegsignalering, begeleiden van kinderen en
samenwerken met ouders. Het Kohnstamm Instituut heeft
een effectmeting uitgevoerd.
Alert4you brengt opvoedexpertise naar de Kinderopvang.
Want hoe weet je welk extra steuntje in de rug een kind
nodig heeft? En hoe werk je samen met ouders? Het
liefst gewoon op het kinderdagverblijf, zodat kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen. In veel kinderopvangcentra
wordt hieraan gewerkt, maar de kennis is versnipperd. Het
landelijk ontwikkelingsprogramma Alert4you is gestart om
kennis te bundelen en beschikbaar te maken.
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De Ambassadeurs
Alert4you heeft ambassadeurs die in de regio
- samen met andere professionals - stimuleren dat
externe opvoedexpertise beschikbaar komt voor de
kinderopvang:

De Leden
Leden stuurgroep Alert4you
Het Kinderopvangfonds
Els Rienstra
Geert-Jan Poorthuis
Partou Amsterdam
Aad de Booij

Yorneo Drenthe
Peter Stam
B4KIDS, Leiden
Louis Schuerman
Erna Schmit

MOC ‘t Kabouterhuis Amsterdam
Thomas Overing

Cardea Jeugdzorg, Leiden
Marianne Harten
(tot 1 augustus 2011)

Speelwerk Meppel
Walter Hardenberg

Projectleider
Gerdi Meyknecht

Sijke Dijkstra: sijke.dijkstra@hetnet.nl
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel,
Noord-Brabant en Limburg
Jitty Runia: jrunia@trajectum.nl
Utrecht en Gelderland
Erik Heijmans: erik.heijmans@parlan.nl
Noord-Holland en de Wadden
Bertina Greven: bertinagreven@bertinagreven.nl
Zuid-Holland en Zeeland
Betsy van de Grift: info@betsyvandegrift.nl
Amsterdam en Flevoland

De stuurgroep is eind 2011 in deze samenstelling
omgevormd tot een adviesraad, waarin vertegenwoordigd
zijn: Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg
Nederland, GGD Nederland, VNG, PO-Raad en
4 bestuurders uit kinderopvang en jeugdzorg.
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WePboek

In 2011 heb ik kunnen constateren dat in een tijd waarin de sector te
maken heeft met bezuiniging, wij de middelen hebben om belangrijke
ontwikkelingen te initiëren. Zo kan Het Kinderopvangfonds eraan
bijdragen dat een jonge, kwetsbare groep kinderen goed taalonderwijs
krijgt. Een geweldig mooie luxe.
P r o j e c tl e i d e r J ø r g e n H o f ma ns

In 2011 heeft het project WePboek Zie kader zich voornamelijk gericht op de implementatie en het gebruik van
WePboek in de praktijk. Hiervoor zijn gesprekken met directies van grote kinderopvangorganisaties, Medisch
Kinderdagverblijven en ROC’s (Regionaal Opleidings Centra) gevoerd. Doel van deze overleggen was de opname
van WePboek in het pedagogisch beleidsplan van organisaties en in de werkplannen van kinderopvangcentra.
Tegelijkertijd is de belangstelling voor een nieuwe oplage van WePboek gepeild.
De gesprekken hebben geleid tot een behoorlijk
draagvlak. Bovendien is in 2011 helder geworden,
dat er behoefte is aan een ondersteunende module
via e-learning bij pedagogisch medewerkers uit de
kinderopvang, maar ook bij de opleidingen (ROC’s).
Doel hiervan is dat (aankomend) pedagogisch
medewerkers goed leren omgaan met digitale
prentenboeken en weten hoe deze in te zetten
zijn als extra hulpmiddel bij Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE). Zo kan een belangrijke bijdrage
worden geleverd om te voorkomen dat kinderen
op 4 jarige leeftijd met een taalachterstand
aan de basisschool beginnen. Bovendien leren
pedagogisch medewerkers interactievaardigheden
via de bijbehorende instructie bij de digitale
prentenboeken.

Ontwikkelingen
•C
 ontracten met de uitgeverijen voor de nieuwe
oplage van 4.000 WePboek-pakketten zijn
getekend.
•H
 et benaderen van grote
kinderopvangorganisaties met als doel het
verankeren van WePboek in het pedagogisch
beleidsplan en de werkplannen van
kinderdagverblijven op te nemen, is gestart.
•D
 e voorbereidingen zijn gestart voor de
verspreiding van WePboek onder de bibliotheken.
Overige activiteiten
•D
 irecties van diverse kinderopvangorganisaties en
opleidingsinstituten zijn bezocht.
•D
 e productie van de WePboek DVD, de
ouderbrieven en een aangepaste handleiding is
afgerond.
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Een e-module rondom WePboek voor
ROC leerlingen en (startende) PM’ers is
een mooie aanvulling!
K i nd e R d a m, R o tte r d a m

WePboek?
Het doel van WePboek is om de taalontwikkeling bij peuters te stimuleren door actief
gebruik te maken van multimedia. Het project WePboek heeft een serie animaties van
prentenboeken op DVD ontwikkeld. Met de animaties op die DVD kunnen kinderen
in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven het verhaal beter begrijpen en wordt hun
woordenschat versneld vergroot. Ouders kunnen ook thuis met hun kind de animaties op
internet bekijken.
Inmiddels maakt een toenemend aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gebruik
van de WePboeken. Zij hebben de animaties van de prentenboeken op DVD ontvangen,
inclusief handleiding, opbergbox, lessuggestiekaarten, stickervellen en paspoorten.
Een nieuwe oplage bestaat uit twintig animaties op DVD, opbergbox, kopieerbare kaart
voor uitleenregistratie, ouderbrieven in het Nederlands, Turks, Marokkaans en Arabisch én
een handleiding.
Educatieve spelletjes
Kinderen kunnen thuis met hun ouders de interactieve animaties van de prentenboeken
bekijken op Website WePboek Daar zijn ook educatieve spelletjes voor jonge kinderen
te vinden. Meer informatie over het project voor zowel ouders als pedagogisch
medewerkers: Website WePboek
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Wij willen graag aan de slag met het WePboek bij de
peuterspeelzalen (PSZ), zowel de ‘reguliere’ zalen als de
zalen waar we werken met VVE en ook na enige tijd
kijken wat onze ervaring is en hoe er door de PM’s mee
wordt omgegaan.
St ic h t in g Kin de r o p van g H ilv e r su m

De Leden
Leden stuurgroep WePboek
Het Kinderopvangfonds
Nicolette Kroon
Skon
Mariette Helmig
Prentenboekdeskundige
Hannie Humme
BOinK
Nienke Willering
Sardes
Loes van Tilborg
Denise Bontje
Catalpa
Monique Korendijk
Projectleider
Jørgen Hofmans
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Digidreumesen
2011 was ook de opstap naar een hernieuwde opzet van het project Digidreumesen. Gaandeweg het jaar groeide het
besef hoe lang de weg is om ICT en nieuwe media binnen kinderdagverblijven - als hulpmiddel bij het werken met jonge
kinderen - te organiseren. Inclusief de extra uitdaging om ook de weerstand bij ouders hiervoor weg te nemen.
Het project Digidreumesen gaat formeel van start
in september 2010. Uitgangspunt voor dit initiatief
is het organiseren van een substantiële versnelling
van het gebruik van ICT en multimedia binnen de
kinderopvang.
Focus verschoven
Op basis van tussentijdse evaluatie is in maart 2011
besloten een andere koers te varen, hernieuwd
onderzoek te doen en een nieuw plan van aanpak
op te stellen.
Sindsdien is de focus van het project verschoven
naar multimediale interactieve content voor het kind
gericht op de interactie kind-kind en kind-volwassene.
De multimediale communicatie tussen pedagogisch
medewerkers en ouders valt niet binnen de scope
van dit initiatief. Diverse partijen brengen hiervoor
al oplossingen op de markt. Het Kinderopvangfonds
zal ook niet zelf multimediale content ontwikkelen,
maar in plaats daarvan zoveel mogelijk aansluiten bij
ontwikkelingen in de markt.

Eind 2011 wordt het hernieuwde plan voor
Digidreumesen goedgekeurd. Het project stimuleert
verantwoord multimedia gebruik ten behoeve van de
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Digidreumesen?
De focus van het project Digidreumesen ligt
op het verantwoord inzetten van interactieve multimediale content en apps binnen de
kinderopvang. Zo wordt de dreumes geholpen met bepaalde ontwikkelingsgebieden,
op een manier waarbij interactie tussen
kinderen onderling of tussen het kind en de
pedagogisch medewerker wordt bevorderd.
Deze interactieve programma’s ondersteunen het reguliere Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) programma.

Uit gesprekken met diverse partijen in de
markt bleek de toegevoegde waarde van
Digidreumesen met name te liggen op het
stimuleren, categoriseren en beschikbaar
stellen van geschikte interactieve content
gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden van het jonge kind. Bovendien was
er behoefte – zo bleek – om met name de
pedagogisch medewerkers te ondersteunen
in hoe deze content op een pedagogisch
verantwoorde wijze in te zetten.
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Andere initiatieven
Naast de reguliere thema’s heeft Het Kinderopvangfonds jaarlijks ruimte voor het ondersteunen
van ‘losse’ initiatieven die bijdragen aan vernieuwing binnen de kinderopvangsector:

Nyenrode sessie 2011
Op 7 juni 2011 heeft Het Kinderopvangfonds haar
tweejaarlijkse expertmeeting georganiseerd. In deze
bijeenkomst stond de innovatie in de kinderopvang
centraal. Aan tafel zaten vertegenwoordigers
van belangrijke ketenpartijen, wetenschap,
koepels, bonden, de praktijk en natuurlijk van Het
Kinderopvangfonds zelf.

Het Kinderopvangfonds is onafhankelijk van welke partij dan ook.
Dat helpt enorm bij de acceptatie van projecten. Mensen weten
dat we geen verborgen agenda’s hebben. De kracht van onze
onafhankelijkheid gebruiken we om ons geluid sterker te
laten horen.

Aan de hand van drie gespreksonderwerpen
werden ideeën uitgewisseld. Aan bod kwamen
Alert4you in de BSO, de terugtredende overheid
en vernieuwing in de kinderopvang. De ideeën en
adviezen gebruikt Het Kinderopvangfonds voor de
verdere programmering van haar activiteiten.
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Het Kinderopvangfonds bundelt kennis en dat
levert meerwaarde op. We hebben de luxe dat we
anderen kunnen helpen hun werk beter te doen.

MKBA Kinderopvang
Investeringen in goede kinderopvang dragen
substantieel bij aan het maatschappelijk
rendement. Ook ligt er een stevige relatie
tussen arbeidsparticipatie en kinderopvang en
bovendien levert de inzet van een deel van de
overige middelen uit kindregelingen (zoals de
kinderbijslag) voor kinderopvang een verhoging
op van het maatschappelijk rendement. Dat zijn
de belangrijkste conclusies uit de Maatschappelijke
Kosten/Baten Analyse (MKBA) Kinderopvang die
in 2011 is uitgevoerd door SEO. Het initiatief
hiervoor lag bij het Waarborgfonds Kinderopvang,
Kinderopvang Nederland, KIK, Kindwijzer, BOink
en Het Kinderopvangfonds. Het onderzoek is
begeleid door een kring van wetenschappers
(SCP, CBS, universiteiten).

Kosten en baten
De MKBA biedt inzicht in de maatschappelijke
kosten en baten (in euro’s) van de formele
kinderopvang door het saldo van haar financiële
en niet-financiële effecten in kaart te brengen en
te berekenen. Doel was het vergroten van het
inzicht en het stimuleren van beter en consistenter
beleid door de overheid. Daarnaast kan het
onderzoeksresultaat helpen de publieke opinie
over het nut en de noodzaak van kinderopvang te
beïnvloeden. De kosten en baten van een aantal
alternatieve beleidsmaatregelen is doorberekend
en vergeleken met de huidige systematiek.
Het rapport
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Kwaliteit in de Kinderopvang
In december 2011 heeft Het Kinderopvangfonds
een denktank opgericht. In deze denktank wordt
vanuit een breed perspectief de discussie gevoerd
over de kwaliteit van de kinderopvang. Aan de
denktank nemen bestuurders uit de kinderopvang,
wetenschappers en mensen uit onderwijs en
jeugdzorg deel.
Kernvraag voor de denktank is: hoe kan het
pedagogisch klimaat in de kinderopvang worden
verbeterd? In het verlengde daarvan wordt
ook de vraag gesteld in welke mate het huidige
kinderopvangstelsel bijdraagt aan de pedagogische
kwaliteit.
Impuls
Het Kinderopvangfonds geeft graag een impuls
aan het debat over kwaliteit. Dit doet het fonds
vanuit een ‘omgekeerde route’, eerst wordt het
debat gevoerd in een vrije en denktankachtige
omgeving. Vervolgens zal op basis van de uitkomsten
het bestuur in 2012 bepalen of er concrete
aanknopingspunten voor pilots ontstaan.

Bezuinigingen
Aanleiding voor de oprichting van de denktank is dat
er veel gebeurt in de kinderopvangsector. Enerzijds
is er momenteel de focus op bezuinigingen en een
versterking van de benadering van kinderopvang
als arbeidsmarktinstrument, anderzijds dringt de
focus op kwaliteit en het belang van de ontwikkeling
van het kind zich in toenemende mate op. De
wachtlijsten lopen snel af, en de kinderopvangsector
is een volwaardige maatschappelijke sector
geworden.
De rapportage van de commissie Gunning
(onafhankelijk commissie die in 2011 onderzoek
deed naar de grote zedenzaak in Amsterdam)
heeft ertoe geleid dat de overheid een reeks van
(rule based) maatregelen neemt om de kwaliteit te
verbeteren. De denktank onderzoekt welke (meer
principle based) initiatieven mogelijk zijn om het
pedagogische klimaat en de randvoorwaarden voor
kwaliteit te verbeteren.
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Vooruitblik 2012
In 2012 richt Het Kinderopvangfonds zich op vier thema’s:
1. Samenwerking kinderopvang en primair
• (thuis)gebruik onder achterstandsgroepen
onderwijs (Initiatiefgroep Andere Tijden)
is toegenomen;
• meer en grotere kinderopvangorganisaties
Resultaten 2012:
zijn betrokken bij de uitrol van WePboek;
• oplevering van ondersteunende materialen;
• het bijbehorende pedagogisch beleidsplan is
• overdracht aan het veld;
ingebed in het algemene beleidskader van
• beleidsbeïnvloeding in de vorm van een Werkkinderdagverblijven;
agenda voor de Toekomst.
• er is een WePboek platform ontwikkeld.

4. Kwaliteit (Kwaliteit)

Resultaten 2012:
• een brede verkenning van het begrip kwaliteit
van de kinderopvang, uitmondend in de vraag
of het mogelijk is om hier op termijn tot een
gedragen (toekomst)visie te komen;
• concrete ideeën voor initiatieven die kunnen
bijdragen aan innovatie op het gebied van
2. Vroegsignalering in de kinderopvang
kwaliteitsverbetering in de kinderopvang;
Mediawijsheid (Digidreumesen)
(Alert4you)
• zicht op mogelijke initiatieven om het
Resultaten 2012:
pedagogisch klimaat te verbeteren en op
Resultaten 2012:
• ontplooiingsmogelijkheden van jonge kinderen mogelijke initiatieven om de randvoorwaarden
• implementatie van Alert4you in de kinderopvang;
in de dagopvang zijn vergroot;
die van belang zijn voor pedagogische
• opbouw van Alert4you in de buitenschoolse
• pedagogisch medewerkers zijn getraind in de
kwaliteit te verbeteren.
opvang.
pedagogiek met multimediale tools en kunnen
deze toepassen en communiceren met ouders
3. Mediawijsheid (WePboek)
over het belang hiervan;
Resultaten 2012:
• kinderopvangorganisaties nemen de introductie
• de naamsbekendheid van WePboek is
van ICT en multimedia voor de ontwikkeling
aantoonbaar vergroot;
van het jonge kind op in hun beleidsplannen.
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Governance
Het Kinderopvangfonds is eindig. Het fonds is gestart in 2006 en heeft een tijdshorizon van ongeveer tien 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
2011 samengesteld.

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).

Ook in 2011 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.
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Financiën
Balans per 31-12-2011
(na resultaatsbestemming)
Actief
Vlottende en overlopende activa
- Vorderingen
- Liquide middelen
Passief
Eigen vermogen
- Vastgelegd vermogen
- Vrij besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden

31-12-2011

251.431
11.468.162
11.719.593

3.323.031
8.258.580
137.982
11.719.593

31-12-2010

255.264
12.857.977
13.113.241

Staat van baten en lasten over 2011
Netto baten
Ontvangen schenkingen
Financiële baten
Vrijval gereserveerde kosten
Totaal baten

Lasten
Projectkosten (via bestemde reserves)
Projectkosten (via overige reserves)
Lonen, salarissen en sociale lasten
3.707.189
Bestuurskosten
9.238.533
Management- en advieskosten
Overige kosten
167.519			
Totaal lasten
13.113.241
Saldo Resultaat

2011

2010

0
268.534
0
268.534

93.554
240.267
10.000
343.821

1.346.183
0
45.568
93.667
92.725
54.503
1.632.646

901.894
(12.622)
0
60.499
72.021
41.970
1.063.762

(1.364.112)

(719.941)

Saldo van de van baten en lasten is als volgt bestemd:
Resultaatbestemming
2011
Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor de projectkosten
(1.346.183)
Mutatie overige vrije reserves
(17.929)
Bestemd resultaat
(1.364.112)

2010
(901.894)
181.953
(719.941)
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Samenstellingverklaring jaarrekening
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011
van Stichting Het Kinderopvangfonds te Den Haag
bestaande uit de balans per 31 december 2011 en de
staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat
wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur
van de stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant
om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedragsen beroepsregels. In overeenstemming met de voor het
accountantsberoep geldende standaard

voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze
werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen,
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten
van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de
jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de
door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.
De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat
wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij
de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals
opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Utrecht, 6 maart 2012
Deloitte Accountants B.V.
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