
Werken in de kinderopvang is een dankbaar en liefdevol beroep met een grote
verantwoordelijkheid. We begeleiden en stimuleren kinderen bij hun ontwikkeling in het
uitbloeien tot mooie en unieke personen. Ouders en verzorgers  worden nauw betrokken
bij het proces en we geven onze medewerkers veel ruimte voor eigen invulling en ideeën

Medewerkers zijn, naast de kinderen, de belangrijkste factor binnen MAM’s die we te
allen tijde centraal stellen. Zij blijven zich continu ontwikkelen met focus op zelfregie en
vitaliteit. Hierin krijgen zij de ruimte om kwetsbaar te zijn aangezien dit een voorwaarde
is om te groeien.

Ook MAM’s als organisatie staat niet stil en blijft zich continu bewegen. Zo stond dit jaar
in het teken van bezinning. Maar grotendeels in het samenwerken. Want wat was dit een
bijzonder jaar. 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de corona crisis. Door de
situatie hebben we  als organisatie zeer drukke en onzekere momenten gekend. We
moesten veel overleggen, snel schakelen bij nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM en
hebben hierdoor vaak een beroep moeten doen op de flexibele instelling van onze
medewerkers.

Sociaal Jaarverslag 2020

"Dankbaar en liefdevol beroep"

In dit sociaal jaarverslag kijk ik graag met u terug op 2020. 

organisatie en welke ambities hebben wij waar kunnen maken.
Welke thema’s speelden een belangrijke rol binnen onze 

Ik ben dan ook ongelofelijk trots en dankbaar hoe

medewerking  en vooral voor het vertrouwen in MAM’s.

iedereen heeft meegedacht en meegeholpen, zodat we toch opvang konden 
blijven bieden. Ook dank ik alle ouders en verzorgers  voor hun begrip, 

Hartelijke groet,
 

Mariëlle Kuipers-De Kloet
Directeur



166 Medewerkers 9 Locaties 1640 Kinderen

Op 2 oktober 2020 was het zover, MAM’s vierde haar 10e verjaardag. De plannen voor een groot feest
lagen klaar, maar helaas door de corona situatie is dit niet doorgegaan en hebben we deze dag op een
gepaste wijze samen met elkaar gevierd. Met een feestelijk cocktailglas in de hand hebben we gezamenlijk
online getoost op dit heuglijk feit en hebben we teruggeblikt op 10 mooie jaren. En niet alleen keken we
terug, ook hieven we het glas op nog eens 10 bijzondere jaren, met veel mooie plannen in het verschiet!

10 jaar mam's!

MC:
160

Kind aantallen per locatie 2020

Locatie KDV BSO Totaal

Jachtlaan
Canadalaan
Epe
Ugchelen
Montesorri Centrum
Montesorri Kerschoten
De Kring
De diamant
Hertog van Gelre

160
133
76
33
96
24
0
96
51

151
110
88
119
112
66
109
100
116

311
243
164
152
208
90
109
196
167

Totalen 669 971 1640

6,0%

94%

Gem. Leeftijd : 32.7

Werknemers

52,9%

47,6 %

Gem. dienstverband: 2.9



Een mensgerichte, lerende en professionele organisatie als MAM’s, vraagt om een bepaalde manier van leidinggeven
en een plattere organisatiestructuur. We werken ernaar toe om onze 
organisatie zo in te richten, dat zij wendbaar en vitaal is om mee te bewegen in de markt en verdere groei kan
realiseren. Onze ambitie voor 2020en 2021 is om Experts nog zelfstandiger te maken, zodat zij meer ruimte krijgen
om naar eigen invulling te coachen. 
 

In 2020 is er een wijziging aangebracht in de organisatiestructuur en daarmee in het organogram, waardoor een
plattere organisatie is ontstaan. Hierdoor worden de lijnen korter en zijn acties sneller door te voeren en kan er
effectiever en efficiënter worden gewerkt.  De Senior Expert laag is uit het organogram verwijderd en de functie van
Expert Coach is tijdelijk aan het organogram nieuw toegevoegd. 

Experts krijgen hierdoor de ruimte om zelfstandiger te kunnen handelen. Ook de afdelingen van het hoofdkantoor zijn 
 anders ingericht zodat zij de Experts vanuit hun expertise nog beter kunnen ondersteunen en adviseren.

Coachend leidinggeven

Vernieuwd organogram

Expert Coach
De functie van Expert Coach is tijdelijk aan het organogram toegevoegd. Dit om te voorkomen dat Experts, na het
verdwijnen van de Senior laag, niet in het diepe worden gegooid. Twee Expert Coaches zullen de komende tijd,
startende en ervaren Experts coachen in hun rol.

HR afdeling
Doordat MAM’s de afgelopen jaren een flinke groei heeft meegemaakt, heeft er in 2020 een professionalisering slag
plaatsgevonden binnen de afdeling HR. Dit houdt in dat ook de HR afdeling is gegroeid van 2 naar 4 medewerkers en
is er een duidelijke taakverdeling gekomen. Daarnaast is er in 2020 een start gemaakt met het verder optimaliseren
van de HR systemen. Deze optimalisatie wordt in 2021 afgerond.

In 2019 hebben alle Experts een training gevolgd om meer kennis en vaardigheden aan te leren voor coachend
leidinggeven. Het doel was om hier in 2020 gevolg aan te geven, maar door de corona situatie is de prioriteit van Experts
elders komen te liggen. In 2021 zal hier weer volop aandacht aan worden besteed.



2,66
gemiddelde 
verzuimduur

5,6%
verzuim

65 uitgevoerde
Coronatesten

Het ziekteverzuim liep in 2020 op, met name doordat medewerkers in afwachting
waren van een Covid testuitslag en hierdoor niet op de groepen konden werken. De
afgelopen maanden waren voor veel medewerkers stressvol, met onder meer de
omschakeling naar een ‘nieuw normaal’. We zien dit als organisatie nog niet direct
terug in een toename van psychisch verzuim. Wellicht dat deze klachten pas later na
de tweede golf optreden. We blijven dit goed in de gaten houden en bieden
medewerkers zoveel mogelijk ruimte en ondersteuning.

De betrokkenheid van medewerkers was zeer groot. Medewerkers lieten zich bij
klachten gelijk testen en stonden paraat waar nodig. Na de zomer zagen we dat
bezettingsproblemen op de locaties groter werden, door een toename van
medewerkers dat zich liet testen en in afwachting was van de uitslag. De wachttijd was
soms erg lang. Op een gegeven moment had MAM’s de mogelijkheid om testen in te
kopen. Dit heeft ertoe geleid dat we binnen een zeer korte tijd al wisten of we
medewerkers, met een negatieve uitslag, diezelfde dag nog konden inplannen. Op deze
wijze konden we ons personeelstekort zoveel mogelijk weten te beperken en
bezettingsproblemen beter en sneller oplossen.

De corona situatie heeft veel invloed gehad op iedereen. De angst voor het onbekende,
het continu bewust zijn van het houden van 1,5 meter afstand, het goed kunnen
toepassen van de richtlijnen van het RIVM, mensen die klachten hadden of zelfs heel
ziek zijn geweest of nog steeds aan het herstellen zijn. Het ineens volledig
thuiswerken, collega’s die elkaars diensten overnamen of extra moesten bijstaan, de
samenwerking met scholen, sollicitaties en oudergesprekken die ineens online
plaatsvonden, plannen die uitgesteld moesten worden om geen extra risico te lopen en
ga zo maar door.

Om in deze crisissituatie de lijnen zo kort mogelijk te houden, heeft MAM’s  het ‘corona
team’ in het leven geroepen, dit team heeft continu alle informatie verzameld en alle
communicatie richting ouders en medewerkers tijdig verzorgd. Door de inzet van
medewerkers hebben we ervoor kunnen zorgen dat we opvang aan kinderen konden
blijven bieden.

Corona

In 2020 heeft MAM’s een ondernemingsraad (OR) opgericht.
De OR bestaat uit drie leden en is zeer actief en betrokken.
Op 15 oktober jl. heeft de eerste overleg vergadering
plaatsgevonden tussen de directie en de OR. Medewerkers
weten vaak beter wat er (echt) leeft in het bedrijf dan het
management. Niet alles is zichtbaar aan de oppervlakte.
Onafhankelijke participatie door medewerkers is voor MAM’s
een waardevolle toevoeging bij het besturen van de
organisatie.

Tijdelijke ondersteuning
planning & plaatsing

Ondernemingsraad

De afdeling Planning & Plaatsing heeft tijdelijk extra
ondersteuning gekregen om alle voorbereidingen te treffen
voor het nieuwe kind planningsysteem, dat in 2021 in
werking zal treden.



Binnen MAM’s Kinderopvang hebben we aandacht voor elkaar en de omgeving. Op
een liefdevolle manier en vol (zelf) vertrouwen ontdekken we de wereld met plezier,
waarbij je mag zijn wie je bent. Zelfrespect en respect voor anderen en hun omgeving,
vertrouwen geven en krijgen zijn hierbij belangrijke pijlers.

Liefde & Vertrouwen

Warm & Huiselijk
Onze warme, sfeervolle (huis)kamers zorgen ervoor dat je je direct thuis voelt en er
ruimte is voor plezier, ontspanning en uitdaging.

Wij creëren mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling , op zowel sociaal
emotioneel, als op fysiek en cognitief gebied. We bieden handvatten, zodat je hier zelf
invulling aan kunt geven. Onze communicatie is open, fouten mogen gemaakt worden
en bij successen staan we stil. Om een continue ontwikkeling te borgen, is het
belangrijk om dichtbij jezelf te blijven en in verbinding te zijn met anderen. Groeien
doe je samen. De relatie met andere kinderen, ouders en verzorgers, medewerkers,
maar ook met scholen en andere organisaties is daarom van grote waarde.

Ontwikkeling & Groei

MAM's Kernwaarden
De visie van MAM’s en het vernieuwde pedagogische beleid vormen het fundament van waaruit alle medewerkers hun
functie uitoefenen. Hierbij zijn normen en waarden erg belangrijk, dit is de basis voor onze manier van (samen)werken.
Onze kernwaarden zijn zichtbaar in de manier waarop wij werken en hoe wij met elkaar omgaan. Niet alleen ten aanzien van
kinderen, maar ook ten aanzien van ouders en verzorgers en medewerkers. Iedereen is anders, maar samen zijn we MAM’s.
In 2020 hebben we onze kernwaarden verder uitgewerkt. Onze kernwaarden zijn:

Het pedagogisch team
Het Pedagogisch team, bestaande uit de Pedagogisch Coaches, hebben het pedagogisch beleid herschreven. Er stonden na
de zomer inspiratiesessies gepland om alle medewerkers te informeren over het nieuwe beleid. Vanwege de corona situatie,
heeft het Pedagogische team middels een inspirerende video boodschap het nieuwe beleid aan iedereen individueel
gepresenteerd.



Vernieuwde uitstraling Locaties
MAM’s vindt het belangrijk dat kinderen en ouders zich welkom voelen
op de locaties. Kinderen, medewerkers en ouders moeten zich thuis
voelen. Om dit te bereiken hebben wij in 2020 de inrichting van alle
locaties voorzien van een nieuwe uitstraling, waarin aandacht is besteed
aan rust, warmte en knusheid. Een uitstraling die ook beter aansluit bij
het nieuwe beleid.

Verbouwing Jachtlaan 
Er is in 2020 flink verbouwd aan de Jachtlaan. Er is een nieuwe
huiskamer gecreëerd voor de kinderen.

Nieuwe huisstijl en nieuwe website
Bij een vernieuwd beleid, nieuwe plannen, een vernieuwde uitstraling,
een aangepaste organisatiestructuur, hoort ook een vernieuwde website
en een nieuwe huisstijl. Achter de schermen hebben we in 2020 samen
met onze vormgever hard gewerkt aan het bouwen van een nieuwe
website. De verwachting is dat de lancering van de site zal plaatsvinden
begin 2021. De kleuren en afbeeldingen van de huisstijl zijn ook
aangepast, zodat deze beter aansluiten bij de uitstraling van de locaties.

In 2019 is de locatie Ugchelen erbij gekomen. MAM’s vangt nu de
kinderen op in drie locaties in Ugchelen. Dit heeft ermee te maken dat in
Ugchelen twee basisscholen gaan fuseren en zich gaan vestigen in een
nieuw gebouw. De verbouwing is al ver gevorderd en zal in 2021 gereed
zijn. Zoals het er nu uitziet kunnen we rond de zomer 2021 alle opvang
op een plek aanbieden.

Uitbreiding Ugchelen



Jelle van Dillen -
Specialist Jadchtlaan

Annet Diederik-
Specialist Ugchelen

Roger Scholten-
Expert Montessori 
Kerschoten

Lotte Thijssen-
Specialist Montessori Centrum

MAM's methode -aanjagers

Er zijn door diverse medewerkers in het afgelopen jaar een aantal activiteiten ingezet, die van toenemende
en toegevoegde waarde zijn voor MAM’s. Activiteiten op het gebied van bewegen, voeding, muziek en
cultuur. We vinden het belangrijk dat deze ‘aandachtsgebieden’ goed op elkaar worden afgestemd en dat
deze ook in lijn zijn met de visie en het pedagogisch beleid van MAM’s. Hiervoor heeft MAM’s ‘de aanjager’ in
het leven geroepen. Een aanjager zou je kunnen omschrijven als iemand die veranderingen voorbereidt,
initiatieven neemt en ideeën aandraagt. Maar vooral ook die anderen  aanmoedigt. De aanjagers zijn:

Het aanjagersteam

De aanjagers vormen samen met het pedagogisch team en  de HR Adviseur het aanjagersteam. Het
aanjagersteam heeft het afgelopen jaar regelmatig met elkaar vergaderd om vanuit de visies van elk
aandachtsgebied samen de basis te leggen voor het verdere traject. Het uiteindelijke doel zal zijn dat het tot
één geheel gevormd zal worden, een MAM’s methode. Verwacht wordt dat deze medio 2021 gereed zal zijn.
De methode zal medewerkers helpen om kinderen te inspireren, te begeleiden, te prikkelen, te faciliteren,
etc. Kortom hoe komen de kinderen, en hierbij extra aandacht voor bepaalde doelgroepen, het beste tot hun
recht, waardoor zij zich prettig voelen en zich kunnen ontwikkelen etc. De methode zal niet geheel
voorschrijven wat gedaan moet worden (worden dichtgetimmerd), maar het is vooral de bedoeling dat
iedereen hier kennis, informatie, ideeën etc uitput. En dat alles in lijn is en met elkaar verbonden is.

Pilot

In de maanden juli 2020 tot en met februari 2021 draaien de aanjagers pilots op elke locatie om op deze
manier ervaring en inzichten op te doen ten aanzien van hun aandachtsgebied.



Net als kinderen, zijn ook wij nieuwsgierig en leren wij iedere dag. We genieten 
van de sprongen die de kinderen maken en vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers groeien, als professional en
als mens. 

We hebben in 2019 de MAM’s Academie opgericht. De MAM’s Academie geeft inzicht in het leer- en ontwikkelprogramma
voor alle medewerkers binnen onze organisatie. Het programma is afgestemd op de wettelijke verplichtingen, het
pedagogisch beleid, de behoefte van de medewerkers en legt verbinding met de visie van MAM’s. MAM’s richt zich hierbij
op het leren van zowel de organisatie, het team als het individu. Wij ondersteunen het leerproces van de medewerkers
zodat zij zich optimaal en op eigen tempo kunnen ontwikkelen. Op die manier leveren zij met passie en zelfvertrouwen
hun bijdrage aan de groei en kwaliteit van MAM’s. In 2020 hebben we de MAM’s Academie verder uitgebreid en
geoptimaliseerd. Zo hebben we naast de wettelijke opleidingen en individuele opleidingen, 
ook de eigen MAM’s opleidingen vanuit een maatschappelijk oogpunt aan toegevoegd. aan toegevoegd. Vanwege de
corona situatie heeft niet elke opleiding doorgang kunnen hebben en is deze opgenomen in het aanbod voor 2021.

Optimaliseren MAM's Academie 

BHV

Jaarlijks worden alle medewerkers BHV (bij)geschoold. Afgelopen jaar heeft de training niet centraal plaatsgevonden, maar
vanwege de corona, situatie verspreid over diverse dagen en diverse locaties. Het theoriedeel heeft dit jaar voor de
herhalingscursus via e-learning plaatsgevonden. De richtlijnen van het RIVM werden goed opgevolgd en alle deelnemers zijn
geslaagd.

MAM’s vindt het belangrijk dat stagiaires de kans krijgen om te leren in en van de praktijk. Wij dragen graag bij aan
de ontwikkeling en opleiding van toekomstige Pedagogisch Medewerkers. Wij zijn een erkend leerbedrijf en bieden
stageplaatsen voor de opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 en 4. Daarnaast bieden wij stageplaatsen voor stagiaires
ten behoeve van andere functies binnen de organisatie. Helaas vanwege de corona situatie hebben wij minder stage
stagiaires toegelaten, dit om de richtlijnen goed op te kunnen blijven volgen en geen onnodig risico te lopen.

Stage



Op 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht gegaan. Deze verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Sinds 1 januari 2019
gelden aanvullende regels. 

Vanaf 1 januari 2019 is het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep veranderd. We noemen dit het beroepskracht-kindratio (BKR).  Binnen de
BSO wordt er onderscheid gemaakt in de verschillende leeftijden om vast te stellen hoe veel medewerkers er ingezet moeten worden per aanwezigheid van de kinderen. Voorheen was dit
altijd één medewerker per 10 kinderen. Vanaf 2019 is bepaald dat in een groep met 4-7 jarigen één medewerker verantwoordelijk is voor 10 kinderen. In een groep van 8-12 jarigen is één
medewerker verantwoordelijk voor 12 kinderen. Zijn er kinderen van alle leeftijden in één groep dan is de BKR één medewerker per 11 kinderen. De wijziging houdt rekening met de mate
van zelfstandigheid van kinderen naar mate zij ouder worden. MAM’s houd in de basis de oude BKR van één medewerker per 10 kinderen aan. Deze extra inzet van personeel wordt
geïnvesteerd in het aanbod van uitdagende activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen op hun BSO middag.

 Ook binnen het kinderdagverblijf is een wijziging in de BKR doorgevoerd. Voorheen gold dat er per vier nul jarigen één pedagogisch medewerker werkzaam was. Dit is nu veranderd naar
één pedagogisch medewerker per drie nul jarigen. Dit komt ten goede van de tijd een aandacht die er is voor de baby’s.  Vanaf 1 januari 2023 gelden er aanvullende scholingseisen voor
het werken met baby’s. MAM’s is in 2019 reeds gestart met het opleiden van de pedagogisch medewerkers op de babygroepen, met als resultaat dat overgroot deel van de
babymedewerkers reeds in bezit is van hun certificaat. 

Met ingang van 2019 is het hebben van een pedagogisch coach/beleidsmedewerker een vereiste vanuit de wet IKK. Bij MAM’s vinden we het wenselijk dat er meerdere coaches aan het
werk zijn die iedere beroepskracht passend kan coachen op het werken met zijn of haar doelgroep. Zodoende hebben we het MAM’s Pedagogisch Team opgericht. Binnen het Pedagogisch
Team richten drie coaches zich ieder op een eigen doelgroep. Zij gaan naar de locaties, beantwoorden vragen en geven advies. Zij zijn beschikbaar voor coaching op aanvraag en
verzorgen trainingen ten behoeve van de verdieping van ons pedagogisch beleid. De babycoach is opgeleid tot het geven van de vanaf 2023 vereiste scholing voor de pedagogisch
medewerkers op de babygroep. Zo kunnen we doorlopend nieuwe medewerkers van de babygroepen opleiden tot babyspecialist.

 In 2023 treed er een wijziging in werking op het gebied van een minimum taalniveau. Vooruitlopend op deze wetswijziging zijn we in 2019 gestart met het in kaart brengen van het
taalniveau binnen onze organisatie. Zo weten we welke medewerkers er nog aanvullende opleiding nodig hebben en kunnen we er voor zorgen dat alle medewerkers op tijd voldoen aan
het gewenste taalniveau.

Wet IKK

MAM's Kinderopvang

Mamskinderopvang Mamskinderopvang

Canadalaan 11 7316 BV Apeldoorn info@mamskinderopvang.nl www.mamskinderopvang.nl


