
Jaarverslag 2020,

       een jaar van
  ontdekken...



ont
Iedere dag is nieuw, geen dag is hetzelfde. Kinderen vinden op ieder moment de wereld opnieuw uit...

dekken
al doende, spelend, onderzoekend de wereld.
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  Ontdekken is een van onze basiswaarden. Ruimte om te kijken wat er is, zien 

wat er mogelijk is, aandacht schenken aan vragen waar antwoorden nodig zijn. In 

maart 2020 kreeg dit Ontdekken een heel nieuwe, digitale dimensie als gevolg van het 

coronavirus.

  Ontdekking van de online-wereld

  Voor alle plannen, ideeën, dromen, wensen die we vooraf hadden bedacht 

en wilden waarmaken, moesten we in dit coronajaar voortdurend op zoek naar 

aanpassingen en alternatieve scenario’s. Corona was bepalend in ons handelen en ons 

denken. We moesten versneld schakelen naar digitale mogelijkheden. Sharepoint, 

Teams, Zoom, Miro, digitale brainstormsessies, workshops en trainingen werden onze 

realiteit.

 Over een uitzonderlijk jaar...
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  Voor de medewerkers op het Servicebureau werd thuiswerken de dagelijkse 

gang van zaken. Vergaderen, overleggen, elkaar informeren, communiceren, elkaar 

ondersteunen, de helpende hand toesteken... het gebeurde allemaal in Teams. Net als 

de vergaderingen door directie, management, Raad van Toezicht, ondernemingsraad 

en ouderraad. Pedagogisch medewerkers stapten over van offline-trainingen naar 

online-trainingen en workshops. Ouders werden getrakteerd op online webinars. 

  We hebben de grote voordelen van online ontdekt. Maar ook de nadelen. We 

missen vooral het echt ontmoeten van collega’s, elkaar inspireren, ‘even afstemmen’, 

het kletspraatje bij de koffieautomaat en betrokken zijn bij het wel en wee van 

collega’s. In 2021 zullen we daarom onderzoeken of het off- en online-werken 

gecombineerd kan worden. 
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  Veerkrachtig

  Wat we ook hebben geleerd en gezien, is dat aanpassingsvermogen bij veel  

medewerkers een natuurlijke zaak is. We hebben ons met elkaar weerbaar, veerkrachtig 

en ondernemend getoond, om ondanks alles een gezonde organisatie in haar kracht te 

houden. 

  Toekomstgericht

  Hoewel de wereld op sommige momenten nog alleen leek te bestaan uit het zo 

goed mogelijk met het virus omgaan, zijn we de blik op de nabije en de wat verder 

gelegen toekomst niet uit het oog verloren. Daarbij zijn wij eens te meer overtuigd 

van het belang van samenwerking. Op allerlei niveaus, binnen allerlei domeinen. 

KindeRdam maakt zich op voor een toekomst waarin een steeds sterkere verbinding 
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te vinden zal zijn tussen kinderopvang/kindontwikkeling, onderwijs en jeugdzorg. We 

anticiperen daarmee op de ontwikkelingen die binnen de stad Rotterdam, maar ook op 

landelijk niveau worden voorzien. In dat kader is in dit verslagjaar een eerste stap gezet 

in de voorgenomen bestuurlijke fusie met HefGroep, in de koepelstichting HefGroep-

KindeRdam. 

  Ik ben er trots op dat ingezette processen voor de langere termijn binnen de 

voortdurend wisselende omstandigheden worden doorgezet. Met hier en daar een pas 

op de plaats, met zo links en rechts de nodige aanpassingen. Maar hoe dan ook, met een 

hartverwarmende voortvarendheid. Want we weten: het gaat altijd, iedere dag weer, om 

de kinderen en hun toekomst, hun ontdekkingsreis.

Els Maasdam Directeur-bestuurder
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  Door corona zijn we er ons sterker van bewust geworden dat we van elkaar 

afhankelijk zijn. We kunnen niet zonder elkaar. Alleen samen zijn we sterk genoeg om 

de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Wat de ene partij besluit, heeft direct een 

gevolg voor de andere partij. Kinderopvang en onderwijs, onderwijs en kinderopvang. 

De intensieve samenwerking tijdens corona vraagt om een duurzaam vervolg. Dat is 

ook van belang voor de gemeente. Nu om deze crisis te managen, straks om kinderen 

en jongeren een beter pad te bieden voor een stabiele ontwikkeling. 

  Samenwerken met bondgenoten om met elkaar kennis en kunde te delen. De partners 

gemeente, onderwijs, zorg en kinderopvang hebben geregeld bestuurlijk overleg. In 

het Manifest De Rotterdamse jeugd van 2030 krijgt de gezamenlijke visie op opgroeien 

vorm.

 Met elkaar kom je verder...
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  Samenwerken met ouders kreeg een nieuw, eigentijds karakter vanwege de eerste 

en tweede lockdown in de kinderopvang. Tips voor thuisactiviteiten, voorlezen via 

YouTube en interactieve webinars via Zoom lieten zien hoe adequaat de organisatie 

kon schakelen. Noodopvang en 24-uursopvang voor ouders met een cruciaal beroep - 

ook als zij geen klant waren – vroegen om flexibele oplossingen. 

 De samenwerking met primair onderwijs wordt steeds intensiever. In dit coronajaar 

werd zeer voelbaar dat we elkaar nodig hebben en alleen door goed samenwerken 

elkaar kunnen versterken. Met verschillende onderwijskoepels zijn vergaande plannen 

om gezamenlijke huisvesting te realiseren in integrale kindcentra, en zo de doorgaande 

leerlijn voor kinderen te verbeteren. De gemeenten Rotterdam en Krimpen aan den 

IJssel faciliteren het initiatief binnen gemeentelijke bouwprojectplannen. 



 De samenwerking van coalitieondersteuners met het basisonderwijs binnen het 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid biedt KindeRdam ruimte om met creatieve 

educatievormen en onderwijsassistentie een bijdrage te leveren aan de invulling van 

extra leertijd. 

 De samenwerking met het beroepsonderwijs heeft een extra dimensie gekregen: 

lessen door Zadkine binnen onze locaties en tegelijk leren in de praktijk. Kijken, 

luisteren en nadenken in samenhang met de handen uit de mouwen. Het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet de meerwaarde van de praktijkroute en 

heeft deze opleiding geaccrediteerd. De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) voor 

dagstudenten wordt gecombineerd met kennis en sterke kanten vanuit de Beroeps 

Begeleidende Leerweg (BBL), waar werknemers werken en studeren combineren. 
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 Met Zadkine werken we samen aan een project waarbij tienermoeders die hun 

diploma willen halen verzekerd zijn van opvang voor hun kind op het naastgelegen 

kinderdagverblijf Vreewijk.

 Samenwerken met fusiepartners. Hoe doe je dat? Hoe herken je elkaars waarden? 

Wat zijn de normen van de ander? Waarin loop je gelijk op en waarin tekenen zich 

de verschillen? En denken de koplopers hetzelfde als degenen die daar in de dagelijkse 

praktijk hun handen meer dan vol aan hebben? 

 Voor de bestuurlijke fusie van HefGroep en KindeRdam is 2020 benut om voor te 

bereiden. De koepelstichting HefGroep-KindeRdam zal op 1 januari 2021 een feit 

worden en heeft als doel de integrale dienstverlening krachtig en sterk te maken. Zodat 

de som meer wordt dan de delen. 



 De contouren worden duidelijker, het vergezicht wordt steeds meer een nabije 

toekomst. We wennen aan elkaar, we groeien naar elkaar. We stellen elkaar vragen, we 

delen antwoorden, we blikken vooruit en we handelen – in een gepast tempo – in het nu. 

  

De samenwerking met Kindercentrum Prinses Amalia is verstevigd in de KindeRdam 

Groep, om zo een verdere professionaliseringsslag te kunnen verwezenlijken.  

  De samenwerking met een nieuwe IT-dienstverlener kwam op het juiste moment tot 

stand: in een jaar waarin informatietechnologie zo’n belangrijke factor was in onze 

digitale dienstverlening.

 Samen naar de toekomst

 Samenwerken. Verbindingen maken. Van elkaars kennis en kunde gebruikmaken. 
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Elkaar inspireren en ondersteunen. Dat doen we onder andere met KINDWijzer, 

NJi, brancheorganisaties, Expertisecentrum Kinderopvang, gemeenten, onderwijs en 

jeugdzorg. Voorbeelden? De verkenning die we gezamenlijk met KINDwijzer en het 

bestuurlijk netwerk KIK deden naar de mogelijke positie van kinderopvang in 2030. 

En samen met NJi is de monitor Pedagogische Praktijk in Beeld (PiB) afgerond. PiB 

kan nu elders ondergebracht worden, zodat ook andere organisaties de vruchten ervan 

kunnen plukken. 

  Met elkaar werken we aan een breed palet van hoogwaardige diensten. Om alle 

kinderen en jongeren in onze kleurrijke samenleving zo goed mogelijk toe te rusten op 

de toekomst die op hen wacht.

 





Reinheid, Rust en Regelmaat, de drie R’en. Het zijn belangrijke ingrediënten voor 

de stabiele en emotionele veiligheid van kinderen. Maar in het jaar waarin de opvang 

tot tweemaal toe alleen noodopvang kon bieden, en waarin verplicht thuiswerken voor 

ouders samenging met zorg en thuisonderwijs voor hun kinderen, werden de laatste 

twee R’en danig verstoord. 

  Onze pedagogische staf en de pedagogisch medewerkers hebben er veel werk 

van gemaakt om dat verstoorde ritme zoveel mogelijk te herstellen. Ook al konden 

we ze niet zien, we bleven voor onze kinderen zorgen. Onder andere door wekelijkse 

nieuwsbrieven met tips voor allerlei thuisactiviteiten en leuke en leerzame muziek- 

en voorleesfilmpjes op ons Youtube-kanaal. Ze waren niet alleen bedoeld voor de 

kinderen, maar ook om ouders te ondersteunen.      

Wat verandert en wat nooit verandert...
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 We begrepen dat het voor sommige kinderen – de kleintjes, maar ook de wat 

grotere – wel heel veel verandering binnen een korte periode was. Dus was er veel 

aandacht voor het opnieuw wennen bij terugkomst. Een extra steuntje in de rug,  

een aai over de bol, en bovenal veel extra individuele aandacht verrichtten hier  

kleine wonderen.

  Dag van de Aarde 

 We willen ook aandacht en respect hebben voor onze aarde. Dat betekent 

duurzaam denken, groen denken. We werken aan een groots plan voor verduurzaming 

in het kader van De Dag van de Aarde. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we 

vanwege corona nog niet zo ver zijn als we gepland hadden. Toch zijn we trots op de 

resultaten die al wel behaald zijn. 
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Samen met de kinderen werd er gedacht, gespeeld, getekend, geknutseld en geleerd 

aan en over 3 thema’s: recyclen, milieubewustzijn en klimaat. Het begin is er!

  Wat gelukkig wel gewoon door kon gaan, was de jaarlijkse Nationale Modderdag. 

Een dag waarop alles wat schoon is naar hartenlust moddervies mag worden. We 

haalden er zelfs een uitzending van Hart van Nederland mee. En omdat beeld meer 

zegt dan duizend woorden: geniet hier mee van dit speelplezier!  

 

  Ook was het heerlijk om te zien hoe je zonder speelgoed geweldig kunt spelen, 

ontwerpen en plezier maken. Gewoon duurzaam aan de slag met recycling tijdens de 

Nationale Speelgoedvrije Week. In 2021 gaan we duurzaam verder.
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 Week van de Opvoeding

 In oktober is er zowel intern als extern veel aandacht geweest voor de Landelijke 

Week van de Opvoeding met als thema Vallen en Opvallen. Voor de ouders zijn 

door de pedagogische staf twee interactieve, online webinars georganiseerd met de 

onderwerpen Spelontwikkeling & Spelbegeleiding (0- 4 jaar) en Weerbaarheid & Pesten  

(4-12 jaar). 

 Niet alleen de inhoud van de webinars was een succes, ook de mogelijkheid voor 

ouders om na afloop onderling ervaringen uit te wisselen werd zeer gewaardeerd. En 

niet onbelangrijk: ouders leren van ons, maar wij leren ook van ouders. Een win-win-

situatie. We denken erover na of we deze vorm van informatie-uitwisseling ook in de 

na-coronatijd kunnen blijven aanbieden. 
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https://www.youtube.com/watch?v=GfdtpCMeBec


 Zorgstructuur

 We hebben de eerste stappen gezet in het project Ieder kind wordt gezien, met een 

inventarisatie op de werkvloer en een projectplan Zorgstructuur. Een project waarin we 

in 2021 graag samenwerken met Peuter & Co, SMWR en JOZ (HefGroep).

 IKEC De Piloot

 In Integraal Kind Expertise Centrum (IKEC) De Piloot verzorgt KindeRdam 

de Passende BSO, met 12 kindplaatsen. Op één plek wordt hier een combinatie van 

onderwijs, opvang en behandeling geboden. De kracht zit in de integrale afstemming, 

zowel in onderwerpen en thema’s als in de wijze van benadering en aanpak. 
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 Zowel grote krapte op de arbeidsmarkt als een verhoogd ziekteverzuim als gevolg 

van corona zorgden voor extra druk. Het trok een enorme wissel op de organisatie, het 

management en de medewerkers. 

  Om het proces van testen op corona te versnellen, hebben we in de beginperiode 

zelf sneltesten ingekocht. Een forse investering voor de organisatie, maar het voorkomt 

veel onzekerheid bij onze mensen. En beperkt de economische schade als gevolg van 

onnodige quarantaine en het inhuren van externe invalkrachten. 

  Er is veel energie en organisatiekracht ingezet om voldoende gekwalificeerd 

personeel te vinden, te begeleiden, maar ook te behouden. Met lede ogen zien wij 

bijvoorbeeld hbo’ers vertrekken die het onderwijs verkiezen boven een carrière binnen 
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 Oog voor nu en voor de toekomst...
de kinderopvang. Samen met gemeente en onderwijs kijken we naar inventieve 

mogelijkheden om het vak aantrekkelijker te maken. Een voorbeeld daarvan is de 

Praktijkroute, waarbij studenten binnen de opvang onderwijs krijgen aangeboden en  

er meteen praktijkervaring opdoen. 

  Een bijkomend probleem in coronatijd is het niet kunnen bieden van stageplaatsen. 

Een zorgelijke zaak, met stagnatie van de toekomstige generatie pedagogisch 

medewerkers als gevolg. 

 De nieuw ontwikkelde website Werken-bij-KindeRdam zorgt wel voor meer 

zichtbaarheid in de vijver waarin we samen met collega-organisaties en onderwijs vissen. 
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Digitaal trainingsaanbod

 Het virus maakte ook abrupt een eind aan de reguliere trainingsbijeenkomsten 

en de jaarlijkse studiedag. Hier is een compliment voor de pedagogische staf op zijn 

plaats. Dankzij digitale trainingen, uitgewerkt in de vorm van powerpoints met video’s 

en opdrachten, gecombineerd met interactieve bijeenkomsten in Teams, konden 

medewerkers blijven werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en deskundigheid. 

En op die manier de vereiste certificaten behalen. 

 Veerkracht

 Als je onder zulke moeilijke omstandigheden moet werken, is het extra belangrijk 

dat je je gehoord en gezien voelt. Zeker als je ook nog eens te maken hebt met angst 

voor besmettingsrisico, onzekerheid na testen, quarantaine en soms onbegrip bij ouders 
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vanwege coronamaatregelen. Het zorgt voor veel onrust. Want hoe vind je binnen al 

die onzekerheden je weg? En hoe gaan we als organisatie om met onzekervaardigheid?

 De complimenten, bemoedigende woorden en regelmatig een hart onder de riem 

in de brieven vanuit het bestuur en af en toe een onverwacht cadeautje in je (digitale) 

brievenbus waren dan ook zeer op z’n plaats. 
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Arbeidsdeelname   

Meldingsfrequentie verzuim  

       

Personeelsopbouw           

  

Fulltimers        

Parttimers     

Oproep         

Totaal in dienst          

                 

 

92,68% 

1,68%

93

724

56

873
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Verdeling

mannen 6% | vrouwen 94%

Leeftijdsopbouw

Gemiddelde leeftijd: 39 jaar

  0-20                    

20-30              

30-40              

40-50               

50-60               

60-65                 

> 65

            

2,41%

22,91%

30,24%

22,22%

14,32%

6,64%

1,26%



  Ook voor de afdeling Klantadvies was corona allesbepalend. Zo veel mogelijk 

tegemoetkomen aan de wensen van ouders en met hen meedenken in oplossingen was in 

2020 een grotere uitdaging dan ooit. De afdeling draaide op volle toeren. Met dagelijks 

een roodgloeiende telefoon, een exploderende mailbox met vragen van ouders, plaatsing 

van kinderen in de noodopvang en 24-uurscrisisopvang voor ouders met een cruciaal 

beroep. Het werkrooster van de klantadviseurs moest zelfs worden uitgebreid met avond- 

en weekenddiensten. Ze kregen er veel complimenten van dankbare ouders voor terug.

 Blijvend contact

 Als je alles in ogenschouw neemt, is het hartverwarmend en bemoedigend om te 

zien hoe groot de inzet van onze medewerkers is. Ook videofilms, vlogs en de inzet van 

sociale media zorgden voor een blijvend contact en interactie met onze ouders. 

 34

 Alles voor de ouders...
 Zeker in de eerste maanden, waarin ook bij de overheid nog veel onzekerheid 

was, werd er met ouders bijna dagelijks gecommuniceerd over wijzigende regels en de 

consequenties van corona voor de kinderopvang. Sommige ouders ervaarden dit als iets 

te intensief, maar de meeste waardeerden onze duidelijke informatie in de vorm van 

updates, brieven, mails, telefoongesprekken en vraag en antwoord op de website. 

 Onze klantreis

 In 2015 begonnen we te bouwen aan het merk KindeRdam. Het boek Het 

geluk van de sprinkhaan van Toon Tellegen is een boek voor kinderen (of misschien wel 

voor ons volwassenen om het kind in onszelf niet kwijt te raken). Wat je ook vraagt, alles 

kun je krijgen bij de sprinkhaan. Alleen de maan en de sterren niet. Maar verder… Dat is ons 

uitgangspunt geworden in alles wat wij doen voor onze klanten. Zowel offline als online.
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 Centrale ouderraad

 Ook de samenspraak met de ouderraad gebeurde dit jaar online. Belangrijke 

gesprekspunten waren de uurprijs, ons dienstenaanbod, het pedagogisch beleid en 

vanzelfsprekend corona en de consequenties daarvan voor de kinderopvang. En ook 

hier bleek dat online soms efficiënter werkt dan offline. 
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 KinderRdam groeit en de ondernemingsraad (OR) groeit mee. De fusies en 

voorgenomen samenwerkingen zijn dan ook een belangrijk thema op de agenda. 

 De OR is nauw betrokken bij de fusie met Kindercentrum Prinses Amalia.  

In 2021 zal de kennismaking van de beide ondernemingsraden doorgroeien in een 

nauwere samenwerking. 

 Veel tijd en aandacht is uitgegaan en gaat nog uit naar de fusie met HefGroep. 

We hebben meegedacht, advies uitgebracht, kennisgemaakt met de OR van HefGroep 

en actief deelgenomen aan de strategiesessies. Het is een intensief maar ook zeer 

leerzaam traject.
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 Meedenken in de volle breedte...
 We hebben dit jaar ook deelgenomen aan twee trainingen. Zeker in deze tijd, 

waarin er misschien meer dan ooit een beroep wordt gedaan op onze deskundigheid,  

is het belangrijk om te blijven leren, ontwikkelen en groeien. 

  

 In het jaar 2021 verloopt de zittingstermijn van 3 jaar voor alle OR-leden. 

Vanwege de belangrijke onderwerpen die spelen binnen de organisatie en de kennis en 

ervaring die de OR heeft opgebouwd, hebben de leden aangegeven bereid te zijn om 

nog een jaar aan te blijven. Om zo een deskundig en constructief sparringpartner te zijn 

en te blijven voor de directie. En natuurlijk de belangen van alle medewerkers hierbij 

zo goed mogelijk te behartigen. 

Maria Mulder voorzitter ondernemingsraad KindeRdam
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Financieel verslag
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(vóór voorstel resultaatbestemming)
       31-12-2020     31-12-2019
Vaste activa         
Immateriële vaste activa     
Materiële vaste activa       
Financiële vaste activa

 
Vlottende activa
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Debiteuren  
Te vorderen vennootschapsbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

ACTIVA    

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(vóór voorstel resultaatbestemming)
       31-12-2020     31-12-2019
Eigen vermogen
Groepsvermogen     

Voorzieningen
Voorziening jubilea 
Voorziening leegstand
Voorziening loondoorbetaling langdurig zieken  
Voorziening latente VpB

Langlopende schulden
Egalisatierekening

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Belastingen en sociale verzekeringen
Negatieve goodwill
Schuld aan Stichting KindeRdam Groep
Overige schulden en overlopende passiva

PASSIVA              
  

94.921
3.872.454

166.833
4.134.208

303.738
157.739
921.461

1.382.938

14.740.382

20.257.528

5.425.100

265.514
0

285.402
206.113
757.029

103.077

774.452
1.106.595

0
5.653.597
6.437.678

13.972.322

20.257.528

181.005
3.428.755

143.384
3.753.144

539.007
0

819.160  
1.358.166

16.399.808

21.511.118

11.006.591

230.448
115.781
351.300
265.080
962.609

117.634

921.952
875.008

272
1.235.251
6.502.360 
9.424.284

21.511.118

 44

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

                                  31-12-2020      31-12-2019
Bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Overige opbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten     

Kosten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Lonen en salarissen 
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen
Overige waardeveranderingen op immateriële en materiële activa
Overige bedrijfskosten
Som der kosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten 
Resultaat voor belasting

Latente VpB 

Vennootschapsbelasting

RESULTAAT NA BELASTING

45.959.238
138.343

46.097.581

13.143.608
24.610.754

6.474.404
869.942

0
479.305

45.578.013

519.568
- 3.833

515.735

- 82.416

179.642

418.509

44.873.635
37.801

44.911.436

12.934.478
22.548.287

6.356.208
900.734

67.084
961.002

43.767.793

1.143.643
- 9.148

1.134.495

- 20.145

139.493

1.015.147
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

       31-12-2020      31-12-2019

Bedrijfsresultaat

Totaal afschrijvingen
Afschrijving Goodwill
Overige waardeveranderingen op immateriële
                        en materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Mutatievoorzieningen
Vrijval egalisatievoorziening
Afschrijvingen/mutatievoorzieningen

Mutatie kortlopende vorderingen
Mutatie kort vreemd vermogen
Mutatie werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Ontvangen interest
Betaalde interest
Betaalde dividend
Betaalde belastingen
Overige operationele activiteiten

Kasstroom uit operationale activiteiten

       31-12-2020      31-12-2019

Investeringen in materiële vaste activa
Correctie goodwill Speelwijs & Maupetuus B.V.
                  i.v.m. sluiting
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Toelichting op geldmiddelen
Saldo liquide middelen op 1 januari
Mutatie geldmiddelen

SALDO LIQUIDE MIDDELEN OP 31/12/2020

Het kasstroomschema is toegevoegd om inzicht te geven in de financiering van de activiteiten van KindeRdam, alsmede in de liquiditeit,  
solvabiliteit en de kwaliteit van het behaalde resultaat. 
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0
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- 403.198

- 1.256.228

0
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1.143.643

658.245
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67.084
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127.316
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1.095.133

- 144.009
485.605
341.596

2.580.372

948
- 10.096

0
- 659.586
- 668.734

1.911.638

- 1.176.457

- 17.637
- 1.158.820

752.818

15.646.990

752.818

16.399.808
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KERNCIJFERS 2020  
x € 1000 

46.098     5.688     2.151      
Bedrijfsopbrengsten    Subdisie    Werkkapitaal    

2019      € 44.911   2019         €  4.905   2019  €   8.334  
Mutatie   3%   Mutatie              16%   Mutatie       - 74%
 

419     5.425     26,8%  
Netto resultaat   Eigen vermogen   Solvabiliteit

2019      €   1.015   2019       € 11.007   2019                  51,2%
Mutatie          - 59%   Mutatie            - 51%
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Toelichting 
Overal waar in dit verslag wordt gesproken over KindeRdam, wordt bedoeld: KindeRdam Groep Holding B.V. 
De aandelen worden gehouden door Stichting KindeRdam Groep. Deze Stichting is 100% aandeelhouder van 
KindeRdam Groep Holding B.V. Hierdoor blijft het opgebouwd vermogen binnen het concern. Het vermogen 
wordt aangewend voor investeringen in kwaliteitsverbeteringen en het voorbestaand van de onderneming.

Fusie kinderopvang Het Steigertje
KindeRdam Kinderopvang B.V. is op 28 december 2020 gefuseerd met Kinderopvang Het Steigertje B.V.  
Hierin is Het Steigertje de verdwijnende rechtspersoon geweest.

Fusie kindercentrum Prinses Amalia 
Op 30 december 2020 heeft Stichting KindeRdam de aandelen in kindercentrum Prinses Amalia overgedragen  
aan KindeRdam Groep Holding B.V. Als gevolg van deze fusie zijn de vergelijkende cijfers aangepast. 

Geconsolideerde jaarrekening
De financiële gegevens van de volgende maatschappijen zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt:

       2020  2019
KindeRdam Centraal Bureau B.V.  100%  100%
KindeRdam Kinderopvang B.V.   100%  100%
KindeRdam Beheer Panden B.V.  100%  100%
KindeRdam Gastouderopvang B.V.  100%  100%
Kinderopvang Het Seigertje B.V.  100%  100%  indirect per 28 december 2020 
Kindcentrum Prinses Amalia B.V.  100%  100%  per 30 december 2020
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Omzet
Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken. Door de twee lockdowns, begin 2020 en eind 2020, hebben ouders 
(met uitzondering van ouders in cruciale beroepsgroepen) geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang. De 
overheid heeft besloten om voor de periode dat de opvanglocaties gesloten zijn geweest, de ouderbijdrage aan de 
ouders te compenseren tot het fiscaal maximale tarief (compensatieregeling). KindeRdam heeft door deze maatregel 
wel de vergoeding van ouders ontvangen, ondanks dat niet alle kinderen zijn opgevangen. 

KindeRdam heeft zich gecommitteerd om het bedrag boven het fiscaal maximale uurtarief te vergoeden aan de  
ouders (1e lockdown aan alle ouders en 2e lockdown voor de dagen dat er geen gebruik is gemaakt van de  
noodopvang). Door de compensatie boven het fiscale tarief is voor dit deel de omzet afgenomen. 

De personele kosten zijn gedurende de lockdowns lager door de lagere inzet van personeel. Door het hogere  
verzuim en de quarantaine zijn de personele kosten in de 2e helft van 2020 erg gestegen.

Corona heeft in 2020 geleid tot een negatief operationeel resultaat. De eenmalige en bijzondere baten en lasten 
hebben het negatieve resultaat kunnen ombuigen naar een positief eindejaarsresultaat.
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  Stichting KindeRdam heeft blijk gegeven van een grote mate van flexibiliteit 

en veerkracht en een groot en creatief oplossend vermogen. In een jaar dat gedomineerd 

wordt door de impact van de pandemie, is er een voortdurende inspanning om de 

organisatie draaiende te houden. En ervoor te zorgen dat management en medewerkers 

hun werk optimaal kunnen blijven doen binnen de steeds wisselende omstandigheden. Bij 

alles is de kinderopvang, kindontwikkeling en het welbevinden van de kinderen steeds 

het uitgangspunt.

 2020 is een jaar van twee uitersten. Enerzijds het managen van de coronacrisis, ander-

zijds het doorontwikkelen van de visie, ambitie en missie in de richting van de nieuwe, 

toekomstbestendige organisatie waarin KindeRdam en HefGroep samen verder gaan. 

 Een jaar van twee uitersten...

 50

 In voorbereiding op de aanstaande fusie per januari 2021 is veel werk verzet om 

alle formaliteiten op orde te hebben en het nieuwe Bestuur en de nieuwe Raad van 

Toezicht optimaal in te richten voor de nieuwe organisatie. De renumeratiecommissie 

heeft met het bestuur de afgesproken evaluaties gehad, met positieve uitkomsten. Ook 

zijn er goede afspraken gemaakt over verwachte prestaties. In het contact met beide 

ondernemingsraden lag het accent met name op het maken en onderhouden van de 

verbinding.

 Binnen de Raad van Toezicht is veel aandacht voor het goed leren kennen van 

elkaar binnen de nieuwe samenstelling. We namen afscheid van Alex van der Kooi, Ellen 

van Bodegom en Ahmed Harika, onder dankzegging voor hun constructieve bijdrage.
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 De integratie en harmonisatie van de fusie met Het Steigertje is afgerond en de 

fusie met kindercentrum Prinses Amalia is gerealiseerd. 

 Impact 

 Communicatie is in dit pandemisch jaar erg belangrijk. De contacten met ouders, 

medewerkers en instanties waren intensief en betekenisvol. Daarbij werd voornamelijk 

gebruikgemaakt van digitale ontmoetingen en vergaderingen. 

 

 Dat geldt ook voor de Raad van Toezicht. Als sparringpartner staan we steeds 

paraat om in deze toch wel spannende situatie van fusies én corona met de bestuurder 

het samenspel te vinden om de organisatie gezond te houden binnen de domeinen van 

Dienstverlening, HR en Financiën.
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  Als er een positieve keerzijde van corona genoemd mag worden, is het wel 

dat KindeRdam en HefGroep in versneld tempo samen optrekken om aan de 

consequenties van de coronamaatregelen het hoofd te bieden.

 De Raad van Toezicht heeft haar grote waardering voor de inzet van bestuur, 

management en medewerkers geuit in de vorm van een welgemeend, schriftelijk hart 

onder de riem. 

 We kijken vol vertrouwen uit naar het nieuwe jaar waarin samenhang en 

samenspel onze belangrijkste bondgenoten zullen zijn.

Mw. W.L. Gillis-Burleson voorzitter Raad van Toezicht
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 Ook in 2021 zullen we moeten leven en werken met corona. De focus zal 

voor een belangrijk deel liggen op het werven en behouden van medewerkers. En 

op de samenwerking met onderwijs en gemeente in bouwprojecten voor integrale 

huisvesting. 

 We kijken vooruit. De toekomst wacht niet. De grootstedelijke problemen 

wachten niet. We moeten nu handelen, nu ondernemen. Dat doen we samen met 

HefGroep, net als KindeRdam een organisatie met een grote maatschappelijke functie. 

Wij met kennis en kunde van kinderen van 0 tot en met 12, HefGroep voor kinderen 

van 2 tot en met 4, schoolmaatschappelijk werk en jongeren tot 23 jaar. Twee  

belangrijke spelers in de stad. Voor de allerkleinsten tot jongvolwassenen. Die de stad 

vanuit hun allerdiepste ziel kennen. Met al haar dimensies, mogelijkheden, maar ook 

valkuilen. Maak hier nader kennis met HefGroep-KindeRdam.
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 Een nieuw begin...
 In alle voorbereidingen is de rol van beide Raden van Toezicht en het meedenken 

door een gezamenlijke OR van grote waarde geweest. En nog steeds. We kijken uit 

naar 1 januari 2021, wanneer we het officiële document ondertekenen dat de fusie 

bekrachtigt. Het nieuwe begin is dan een feit!

 Ondertussen hebben we niet stilgezeten. Samen met Reframing Studio en een 

brede samenstelling uit beide organisaties is gedurende een aantal weken in interactieve 

online-bijeenkomsten – ook hier gooide corona roet in het eten - een verkenning 

gedaan op de gezamenlijke toekomst. Wat bindt ons? Wat gaat er gebeuren in de toekomst? 

En wat zal onze opgave hierin zijn? We hebben elkaars ideeën verkend, elkaars idealen en 

ambities bevraagd, elkaars normen en waarden getoetst en onderzocht waar de nieuwe 

organisatie haar missie en visie wil waarmaken. 
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https://vimeo.com/518916311/0a4db28b7d


Er zijn scenario’s geschreven, blauwdrukken bedacht, bijgeschaafd, aangenomen… of  

van de hand gedaan. Om medio oktober 2020 voorlopig te eindigen in ons Manifest, 

met daarin 11 statements waarin HefGroep-KindeRdam haar uitgangspunten richting 

2030 heeft verwoord.

 We nemen de tijd om beide organisaties met elkaar vertrouwd te maken. Stap voor 

stap. We werken al samen en delen ervaring en know how in gezamenlijke projecten. 

 We hebben een start gemaakt met het inrichten van de nieuwe organisatie. En zijn 

er verkenningen voor één sterk Servicebureau HefGroep-KindeRdam om bijna 1500 

werknemers te faciliteren en te ondersteunen. We doen het stap voor stap. Weloverwogen, 

maar tegelijkertijd met Rotterdamse bravoure. Geen woorden, maar daden!
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  De samenwerking van HefGroep en KindeRdam komt mede voort uit 

de groeiende vraag van de gemeenschap om onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

beter op elkaar aan te sluiten, in het belang van ouders en kinderen. Samen met de 

gemeente en onderwijs proberen we structurele oplossingen te vinden voor stadsbrede 

knelpunten. Oplossingen die van betekenis zullen zijn. Voor de meest nabije toekomst 

en voor de actualiteit van morgen, en overmorgen en... verder.

KindeRdam maakt zich op voor de toekomst, samen met HefGroep. Hand-in-hand op weg voor 

een kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omstreken.

Els Maasdam Bestuurder HefGroep-KindeRdam
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