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Samen groeien met plezier!

Kinderen zijn onze passie, daarom kiezen we voor dit werk! We kijken naar wat zij 
nodig hebben, we helpen ze op weg en dagen ze uit. We begeleiden kinderen bij hun 
ontwikkeling van klein naar groot. En juist daarom investeren we ook in onze eigen 
ontwikkeling door scholing en training. 

In dit beleid staan vier pedagogische uitgangspunten centraal. Deze uitgangs
punten versterken elkaar en zijn leidend voor ons handelen in de groepen. Samen 
vormen ze de bloem, een figuur die ons helpt om met elkaar en met ouders en  
partners te praten over onze pedagogische visie en ons beleid. In het hart van de 
bloem zien we het resultaat dat we voor ogen hebben: kinderen die zelfstandig, 
sociaal en veerkrachtig in de wereld staan. 

Het vernieuwde pedagogisch beleid was ook aanleiding om in 2021 het plan Sport en 
Bewegen te herzien. Een ander aandachtspunt in het pedagogisch beleid is media
opvoeding. Kinderen groeien op in een wereld die steeds digitaler wordt. Een onder
werp dat ook ouders bezighoudt. Want hoe zorg je als ouder voor een gezonde balans 
tussen lezen, kijken, luisteren en spelen? In het kader hiervan werd op initiatief van 
de Centrale Oudercommissies Hilversum en Soest in oktober 2021 het webinar Media
opvoeding voor ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar georganiseerd. Dit webinar, met 
als spreker Denise Bontje, trok veel belangstellende deelnemers. 

Liefde voor ons vak

nieuwe kinderopvangsoftware  
Wij gaan zorgvuldig om met publieke middelen en besteden daarom 
ook veel aandacht aan de efficiency van onze bedrijfsvoering. Een van 
de technische aspecten daarvan is het kindplansysteem. Ons huidige 
systeem voldoet niet meer aan de eisen, bijvoorbeeld op het punt van 
informatievoorziening aan de ouders. Daarom hebben wij gekozen 
voor Jaamo: het nieuwe kindplansysteem, kindvolgsysteem én ouder
portaal. Voor de ouders komt er ook een nieuwe gebruiksvriendelijke 
app die alles een stuk eenvoudiger maakt. 

In dit Jaarbeeld kijken we terug op 2020 en 2021. Twee jaren die bijna geheel in het 
teken stonden van corona. Een periode met grote zorgen en enorme uitdagingen. 
Hoe houden we de groepen open? Hoe komen we uit deze crisis? De impact van de 
coronapandemie was enorm. Veel medewerkers kregen zelf corona of moesten in 
quarantaine, met als gevolg een groot tekort aan pedagogisch medewerkers en een 
toenemende werkdruk. Het vroeg heel veel van al onze mensen. 

Pedagogisch medewerkers draaiden waar mogelijk extra diensten en vielen voor 
elkaar in. Ze bedachten van alles om contact met de kinderen te houden door online 
voor te lezen, post rond te brengen, tasjes uit te delen met leuke activiteiten  
voor thuis … Ze creëerden zelfs slaapplekken voor kinderen van ouders in cruciale  
beroepen. Adjunct en vestigingsmanagers en collega’s van het hoofdkantoor met 
een bevoegdheid sprongen bij op de groepen. 

bink academie Gezien het grote tekort aan medewerkers, 
is het van essentieel belang dat we zelf mensen opleiden en voor nieuwe 
instroom zorgen. In samenwerking met het ROC Midden Nederland 
bieden we daarom al jaren een beroepsbegeleidend leerwegtraject 
(BBL) voor pedagogisch medewerkers aan. Er is veel belangstelling voor 
deze incompanyopleiding bij onze Bink Academie op mbo 4niveau, 
dus hoger dan het standaard mbo 3niveau. Vrijwel elk jaar starten er 
twee klassen van 20 studenten. 

Onze missie is ‘Samen groeien met plezier!’, met kinderen, ouders, partners en  
collega’s. Dat bereiken we door betrokken te zijn bij elkaar, bevlogen op de inhoud 
en in beweging om dingen mogelijk te maken. In onze strategie zetten we in op de 
verdere ontwikkeling van een professionele, op waarden gedreven organisatie met 
maatschappelijke betekenis. Op een hoge pedagogische kwaliteit, waardoor kinderen 
zich samen met anderen goed kunnen ontwikkelen, en op goed werkgeverschap  
binnen een open en lerende cultuur. 

meervoudige aanpak In 2021 is een ‘aanvalsplan 
personeelstekort’ opgesteld met een meervoudige aanpak.  
Enerzijds het vergroten van de instroom van nieuwe medewerkers,  
anderzijds het behouden van medewerkers en stimuleren van 
doorgroei mogelijkheden binnen Bink. Daarnaast is om de functie van 
flexkracht aantrekkelijker te maken en tegelijkertijd de pedagogische 
kwaliteit een impuls te geven, de nieuwe functie van senior flex  
pedagogisch medewerker gecreëerd. Verder lobbyen we in Den Haag 
om oplossingen te vinden voor het personeelstekort en de werkdruk 
door aanpassing van knellende regels in de wetgeving. En natuurlijk 
zijn we uitgebreid op social media aanwezig om nieuwe medewerkers 
te werven. We doen er alles aan om alle groepen open te houden en  
de kinderen op een fijne manier te begeleiden.

Het personeelstekort in de kinderopvang is al enkele jaren heel groot. Daar komt 
nog bij dat veel medewerkers in 2020 en 2021 niet konden werken vanwege corona. 
Hierdoor waren we soms helaas genoodzaakt om tijdelijk groepen te sluiten of 
samen te voegen. In een aantal gevallen konden we niet op het gewenste moment 
aan nieuwe plaatsingsverzoeken voldoen, zelfs niet voor broertjes en zusjes van onze 
Binkkinderen. Kortom: we zitten te springen om nieuwe pedagogisch medewerkers. 
Maar hoe vind je ze? En wat kunnen we als Bink hieraan doen? 

monique wittebol

De pandemie bracht bovendien veel extra werk met zich mee: communicatie na  
elke persconferentie voor ouders en medewerkers, nauwlettend de veiligheids    
maat regelen naleven, iedereen informeren over nieuwe protocollen, FAQ’s  
opstellen, berichten op de website actualiseren … Maar gelukkig waren er naast  
alle corona perikelen ook leuke, mooie en interessante ontwikkelingen. Daarover  
lezen jullie meer in dit Jaarbeeld.

medewerkers werken graag bij bink Bij het 
mede werkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in 2021 bleek hoe tevreden medewerkers 
zijn over het werken bij Bink: gemiddeld scoren we een 7,7. Een mooi compliment van 
onze medewerkers, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Ondanks de zorgen in de 
kinderopvang rondom personeelstekort en corona, laten de cijfers opnieuw zien dat 
onze medewerkers met veel plezier samenwerken en zich verbonden voelen met 
elkaar. Dat vertaalt zich ook in een prettige en geborgen sfeer op de groep. Met deze 
7,7 scoren we hoger dan in ons vorige MTO uit 2018 (7,5). 

De afgelopen twee jaar hebben we onze missie, visie, kernwaarden en de uitwerking 
van onze strategische koers verder ingevuld. De teams zijn daarbij betrokken en 
hebben nagedacht over hoe zij kunnen bijdragen aan het realiseren van onze doelen. 
Zij hebben dit vastgelegd in jaarplannen. Ook hebben we onze overlegstructuur aan
gepast zodat er meer afstemming is tussen hoofdkantoor en vestigingen en besluiten 
sneller genomen kunnen worden. En op het gebied van technische verbeteringen zijn 
we druk bezig met de implementatie van nieuwe kinderopvangsoftware.

medewerkers betrekken De kwaliteit van  
onze opvang wordt in hoge mate bepaald door onze medewerkers.  
Wij vinden het daarom belangrijk dat medewerkers zich blijven  
ontwikkelen en dat wij ze betrekken bij onze plannen. Bijvoorbeeld 
door pedagogische coaching on the job, scholing binnen onze Bink  
Academie, of door ons programma ‘Natuurlijk Leiderschap’ te volgen. 
Tijdens gesprekken tussen leidinggevende en medewerker besteden 
we onder meer aandacht aan de wijze waarop de medewerker  
invulling geeft aan de missie, visie en kernwaarden en waar nog  
ontwikkelmogelijkheden zijn. Om de teams de missie, visie en  
kernwaarden te laten ‘beleven’, is een toolkit ontwikkeld. Ook houden 
we elke maand online ‘Samen groeien’bijeenkomsten met alle  
leidinggevenden over deze en andere actuele thema’s als verzuim,  
personeelstekort, bevorderen van werkplezier, en marktontwikkeling.

Tot slot willen wij alle ouders en medewerkers bedanken voor hun inzet en  
flexi biliteit in de afgelopen twee jaren. Want ook voor ouders en verzorgers  
was het een moeilijke periode, met veel gedoe, geregel en zorgen. We hebben  
met hart, ziel en passie gewerkt om alle kinderen op een fijne manier te  
begeleiden en om de doel stellingen van Bink te realiseren. 

Monique Wittebol, voorzitter bestuur

pedagogiek: continu in ontwikkeling  
We ont wikkelen doorlopend onze pedagogische kwaliteit en vinden het belangrijk 
dat onze medewerkers groeien in hun vak. Zo investeren we in de ontwikkeling van 
onze pedagogisch medewerkers met trainingen, workshops en coaching on the job 
door ons pedagogenteam. Als logisch gevolg van het herijken van onze missie, visie 
en kernwaarden in 2019, is in 2020 het pedagogisch beleid herzien. 

Krapte op de arbeidsmarkt

Ontwikkelingen in de 
organisatie

kinderen van bso kolhornse hei oefenen voor het bink-lied

van rups tot vlinder

https://youtu.be/5Cx9FM3Miv8
https://binkkinderopvang.nl/uploads/downloads/Bink_pedagogisch_beleidsplan_NED_spreads_LR.pdf


De bso Zonnewind biedt vanuit de antroposofische visie buitenschoolse opvang aan  
voor kinderen van De Windkanter. De vrijeschoolpedagogiek zie je terug in de inrichting, 
het kleurgebruik en de materiaalkeuze, maar vooral in de activiteiten. Onze vrije  
peuterspeelzaal Zonnestraaltje zit nu ook in dit pand. Fijn voor kinderen, ouders en  
medewerkers dat een antroposofische psz, bso en school in één pand zijn onder gebracht. 
Zo creëren we voor kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande ontwikkellijn. 

Landelijke bijdrage 
aan goede kinderopvang

Wil je meer weten over Bink? Kijk dan op binkkinderopvang.nl, werkenbijbink.nl 
of volg onze kanalen!

n kinderdagverblijf n buitenschoolse opvang n peuterspeelzalen
Hiermee bieden wij opvang aan rond de 6.000 kinderen per week.

aantal vestigingen  2021

16 36 27

aantal kindplaatsen per 31.12.2021

 Vooruitblik 2022

met stip vooruit Kinderopvang en primair onderwijs 
vullen elkaar aan en kunnen elkaar versterken, altijd in het belang van 
de ontwikkeling van kinderen. Om hier beter richting aan te kunnen 
geven, hebben Stip (Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum) en 
Bink vanaf begin 2021 hun samenwerking geïntensiveerd. Ons doel is 
om voor de 17 Stipscholen en de daaraan gekoppelde Binkvestigingen 
voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
in dezelfde wijk te komen tot kindcentra voor kinderen van 0 tot 13 
jaar, waarbij alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te 
ontwikkelen. Wij werken aan de realisatie van doorgaande leer en 
ontwikkellijnen voor kinderen vanuit een gezamenlijke pedagogische 
en didactische visie. Bij die ontwikkeling staat het kind centraal en is 
de samenwerking altijd maatwerk per locatie, waarbij we leren van 
elkaars ervaringen. 

De samenwerking is afgelopen jaar uitgewerkt in het project B@Sis: 
Bink en Stip intensief samen, met als resultaat de formulering van 
onze gemeenschappelijke droom en visie op wat wij willen bereiken. 
Vier koppels van een schoolleider en een vestigingsmanager van Bink 
zijn van gestart gegaan met het toewerken naar een integraal kind
centrum. De vier locaties zijn: IKC Villa Vrolik, de Sterrenschool met bso 
Sterren en psz Kleine Sterren, De Wijde Blik met kdv en psz Speeldoos 
en bso Kerkelanden, en de Goudenregenschool met bso Kolhornse Hei 
en psz De Wipwap. 

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van ieder kind, ongeacht zijn achtergrond en mogelijk
heden. Wij streven er daarom naar om verschillende vormen van kinderopvang te bieden in zo veel 
mogelijk wijken, zodat kinderopvang voor alle kinderen goed toegankelijk is en aansluit op hun 
behoeften. De samenwerking met partners uit de sectoren onderwijs, sport, welzijn, zorg en cultuur 
is daarbij van groot belang. Want samen kunnen we meer dan alleen.

n	Samen met jongerencentrum De Lelie, de Paulusschool 
 Hilversum en Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, gaat Bink een 
 multifunctionele accommodatie (MFA) ontwikkelen. Eind 2021 is 
 een architect gekozen en het definitieve ontwerp is voor de zomer 
 klaar. Eind 2022 kan dan met de bouw gestart worden. 
n	We zijn sinds 2022 gecertificeerd als Gezonde Kinderopvang.  
 Aan de hand van deze uitgangspunten en onze ervaringen in de  
 praktijk herijken we ons voedingsbeleid, met een heldere visie  
 en praktische handvatten voor de praktijk. 
n	Vanuit ons nieuwe pedagogisch beleid kijken we wat dit betekent 
 voor ons inrichtingsbeleid. Ook passen we onze processen om te 
 komen tot een nieuwe inrichting aan.
n	Jaamo, het nieuwe kindplansysteem en ouderportaal, zal in de 
 loop van 2022 volledig actief zijn.

97
n kinderdagverblijf n buitenschoolse opvang n peuterspeelzalen n hoofdkantoor n invalpoule

322 313 63 48

aantal medewerkers over 2021 

Bink in cijfers

branchevereniging maatschappelijke 
kinderopvang    (bmk) Bink zet zich in voor kwalitatief goede  
en inclusieve kinderopvang voor álle kinderen, ongeacht of ouders werken, en  
zonder financiële drempels. Wij zien kinderopvang als een basisvoorziening voor de  
ont wikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Een voorziening die het ouders mogelijk 
maakt om werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren en die een  
bijdrage levert aan de leefbaarheid van de samenleving. Daarom zijn wij lid van de 
BMK.

861 2.409 436

n kinderdagverblijf n buitenschoolse opvang n peuterspeelzalen

Hart voor ontwikkeling 
en gelijke    kansen

lokale educatieve agenda Bijna alle gemeenten in Neder
land hebben een Lokale Educatieve Agenda (LEA). De gemeente voert hiervoor samen 
met de betrokken partners (besturen van scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en 
jeugdzorg) overleg over de uitvoering en verantwoording van thema’s rond onderwijs, 
huisvestings en jeugdbeleid. De LEA richt zich op het bevorderen van integratie en  
tegengaan van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en de 
door lopende leerlijn voor álle kinderen van voorschoolse educatie naar het basis
onderwijs.

In Soest neemt Bink al jaren deel aan dit overleg. In Hilversum zijn de kinderopvang
organisaties pas sinds juli 2020 ook uitgenodigd om mee te praten. Zo dragen wij  
bij aan de totstandkoming van een visie op kindontwikkeling vanuit de gemeente, 
zodat we gezamenlijk kunnen werken aan wat belangrijk is voor de ontwikkeling van  
kinderen. Vanuit die visie verwachten we ook een beter beeld te krijgen van wat er 
nodig is op het gebied van (gezamenlijke) huisvesting voor scholen en kinderopvang, 
zodat we hier met alle betrokken partijen (toekomst)gericht aan kunnen werken.

bso-intensief binkies blijft! Wij willen betaalbare kinderopvang 
voor álle kinderen realiseren, dus ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben  
uit het speciaal onderwijs. Voor dat doel werken we samen met zorginstanties als 
Youké en Ziezo. In Hilversum bieden we buitenschoolse opvang intensief (bsoi) aan 
kinderen uit het speciaal onderwijs: bsoi Binkies en bsoi Ziezo. Bij Binkies werkten 
we tot vorig jaar samen met zorgorganisatie Kwintes. Net als Kwintes leden we al 
jaren verlies op deze groep, en we hebben samen gestreden voor het voortbestaan 
van Binkies. Uiteindelijk moest Kwintes afhaken en hebben we – nadat er met de 
gemeente    Hilversum een aanvullende subsidieregeling overeengekomen is – besloten 
om de bsoi zelfstandig voort te zetten. 

nieuwe peuterspeelzalen en buitenschoolse 
opvang In 2020 hebben we in Hilversum vier peuterspeelzalen (psz) van  
Versa Welzijn overgenomen: Roezemoes, Pippeloentje, Kleine Sterren (voorheen: 
Leeuwen grut) en Kleine IJsbeer. Voor de kinderen en de ouders veranderde er  
gelukkig niets omdat de vertrouwde pedagogisch medewerkers van deze peuter
speelzalen ook mee naar Bink overgingen. Daarnaast openden wij eind november 
2020 twee nieuwe vestigingen voor buitenschoolse opvang (bso): Sterren, in de  
Sterrenschool, en Zonnewind, in vrije school De Windkanter. 

n	De focus zal liggen op het ‘binden en boeien’ van medewerkers. 
 Dat betekent: de instroom vergroten, de huidige bezetting 
 optimaliseren en de uitstroom verlagen. 
n	Op verschillende fronten werken we verder aan de versterking van de 
 samenwerking met het primair onderwijs en de IKContwikkeling.
 n   In januari 2022 vond de verhuizing plaats van de bso Vliegwereld 
  en psz Helikopter naar basisschool De Postiljon in Soesterberg. 
  De teams van De Postiljon en Bink werken hier samen. Deze 
  ontwikkeling is een opmaat naar het tot stand komen van een 
  integraal kindcentrum (IKC). 
	 n  Bij de vier ‘koplopers’ van het B@Sisproject willen we een 
  volgende stap zetten in de implementatie van onze plannen. 
  Voor de ontwikkeling van kindcentra hebben we samen met Stip 
  een begeleider aangetrokken met wie we B@Sis stapsgewijs 
  verbreden naar alle locaties van Stip en Bink.
 n  In samenwerking met Stichting Katholiek Onderwijs Soest
  Soesterberg (SKOSS) zijn we het afgelopen jaar gestart met het 
  ontwikkelen van een IKC op de Ludgerusschool. Wij hebben hier al 
  geruime tijd een peuterspeelzaal en sinds januari 2022 ook een 
  buitenschoolse opvang. 

opstapje: betere onderwijs-
kansen voor 1- tot 2-jarigen 
Jonge kinderen leren door te spelen. De ouders hebben 
een belangrijke rol bij de begeleiding van het spel en 
het opdoen van ervaringen. ‘Opstapje’ is een programma 
voor thuis om de onderwijskansen te verbeteren van 
kinderen tussen 1 en 2 jaar die een extra steuntje  
kunnen gebruiken. Bink biedt dit programma aan in 
samenwerking met de gemeente Hilversum en Jeugd en 
Gezin Gooi en Vechtstreek. Een van onze zeven gezins
begeleiders bezoekt gedurende een halfjaar wekelijks 
gezinnen om in het bijzijn van de ouder(s) met het kind 
te spelen en te praten met behulp van o.a. spelletjes, 
prentenboeken en muziekinstrumenten.  
De Opstapjemedewerker fungeert zo als voorbeeld voor 
de ouders en leert ze op een laagdrempelige manier hoe 
zij zelf de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. 
Daarnaast organiseren we vier keer per jaar een groeps
activiteit voor de ouders, bijvoorbeeld bezoek aan een 
kinderboerderij of een rondleiding in een bibliotheek.  
De afgelopen twee jaar hebben we 30 gezinnen begeleid 
en in het lopende schooljaar begeleiden we 40 gezinnen.

Om het doel van een ‘maatschappelijke kinderopvang’ te bereiken, voert de BMK 
actie voor verandering: tegen de marktwerking en voor kinderopvang als recht voor 
alle kinderen (ook als niet beide ouders werken), tegen regels die belemmerend 
werken om kwaliteit en maatwerk te kunnen leveren, en voor de directe investering 
van rendementen in innovatie en kwaliteitsverbetering. De kinderopvangorganisaties 
die verenigd zijn in de BMK stellen de kwaliteit voorop. Het zijn organisaties met  
een gezonde bedrijfsvoering, maar zonder winstoogmerk. Als actief lid van de BMK 
dragen wij ons steentje bij, mede via de bestuursfunctie die Monique Wittebol bij  
de BMK vervult. Daarbij is zij al jaren actief als caoonderhandelaar en was zij mede
verantwoordelijk voor het goede resultaat van de nieuwe cao die loopt tot eind 2022.

Coulanceregeling Vanuit de BMK voeren we regelmatig overleg in Den Haag over hoe we het 
personeelstekort in de kinderopvang kunnen verkleinen, de werkdruk verminderen en de  
opleidingsmogelijkheden vergroten. Het eerste resultaat is dat er tot juni 2022, onder bepaalde 
voorwaarden, van sommige regels in de wet mag worden afgeweken. Deze coulanceregeling 
zorgt voor iets meer ruimte om de bezetting te organiseren. Het is natuurlijk een tijdelijke  
oplossing, maar we blijven het gesprek voeren met het ministerie om bepaalde wettelijke  
eisen die niet bevorderlijk zijn voor de kwaliteit en de organisatie van ons werk definitief te  
veranderen, onder andere door bij te dragen aan de evaluatie en het onderzoek van SEO  
Economisch Onderzoek naar de effecten ven de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). 

de bink voetbal league: een voorcompetitie die kinderen van 5  tot 8  jaar klaarstoomt 
voor het ‘echte’ voetbal

http://binkkinderopvang.nl
http://werkenbijbink.nl
mailto:klantadvies%40binkkinderopvang.nl?subject=
https://www.instagram.com/binkkinderopvang/
https://www.facebook.com/bink.kinderopvang
https://www.linkedin.com/company/bink-kinderopvang/
https://binkkinderopvang.nl/uploads/downloads/B1_Stip_en_Bink_Beloften_DEF.pdf

