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MAM’s volop
in ontwikkeling
MAM’s is volop in ontwikkeling. Dat zie je, dat hoor je en dat voel je door de hele
organisatie. Ondanks de bijzondere dynamiek in een jaar dat wederom in het teken
van corona stond, heeft MAM’s zich wendbaar getoond, heeft MAM’s doorgepakt
op het ontwikkelen van nieuwe processen en systemen om de organisatie verder
te professionaliseren en heeft MAM’s zich dienstverlenend opgesteld rondom
corona-gerelateerde vragen en behoeften.
Natuurlijk hebben we in 2021 ook te maken gehad met een aantal uitdagingen.
Denk aan krapte op de arbeidsmarkt en specifiek in de kinderopvangbranche,
de (hoge) werkdruk en (corona-gerelateerd) verzuim. Met trots kan ik daarover
zeggen dat de flexibiliteit van MAM’s medewerkers groot is en iedereen positief
heeft bijgedragen aan oplossingen en extra inzet. MAM’s medewerkers dragen de
MAM’s visie en kernwaarden ruimhartig uit. Daar ben ik enorm dankbaar voor.
In dit sociaal jaarverslag kun je op hoofdlijnen lezen waar MAM’s (zich) het
afgelopen jaar (op) ontwikkeld heeft. Zo lichten we bijvoorbeeld het MAM’s gouden
hart toe: waarom doen we wat we doen en hoe doen we dat (de MAM’s waarden) en
wat vinden we belangrijk?
We tonen een aantal facts en figures.
We vertellen meer over de krapte op de arbeidsmarkt/in de branche, de (hoge)
werkdruk en hoe we hier bij MAM’s mee omgaan
We lichten een aantal projecten uit op het gebied van HR, Financiën, Planning &
Plaatsing & Pedagogiek en welke rol IT daarin heeft.
Ik kijk voldaan terug op wat we bereikt hebben en de ontwikkelingen die
we doorgemaakt hebben. En wat ben ik blij met de bijdrage van alle MAM’s
Medewerkers daaraan. Zij zijn MAM’s. Volop in ontwikkeling.
Hartelijke groet,
Mariëlle Kuipers-De Kloet
Oprichter en Directeur
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MAM’s
gouden hart

Dit zijn de Why, How en What van
MAM’s:
Why
Wij geloven erin dat als je elkaar aandacht en ruimte geeft en verbinding maakt
met elkaar, je optimaal kunt groeien vanuit je eigen talent of juist anderen kan
helpen groeien vanuit hun talent.

How
Aandacht: door te coachen en te investeren in elkaar
Ruimte: ontzorgen en vertrouwen geven
Verbinden: door samen te werken en elkaar te betrekken

What

MAM’s motto is: Kinderen zijn de toekomst. Gaat het
hun goed, dan gaat het de wereld goed. Geef hun de
ruimte om zich te ontwikkelen tot mooie mensen. Dit
motto is leidend voor het brede organisatiebeleid van
MAM’s en is bepalend geweest voor het ontstaan van
MAM’s gouden hart
Misschien heb je wel eens gehoord van The golden
circle van Simon Sinek, waarbij de Why: waarom doe
je wat je doet, het midden vormt. Het gaat over wat je
gelooft en wat je drijft. Dit is het hogere doel van de
organisatie waar alles om draait. De cirkel daaromheen
vormt de How: het gaat over hoe je je hogere doel
realiseert, hoe je als organisatie doet wat je doet. En
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de buitenste cirkel gaat over de What: het is het beeld
van de toekomst en het wereldbeeld dat je hebt en
de producten en diensten die je aanbiedt. De How
en de Why hebben veel invloed op hoe we ons voelen
binnen een organisatie en bepaalt voor een groot deel
ons gedrag en de keuzes die we maken. MAM’s deelt
haar gouden hart met liefde met je en wil je hiermee
inspiratie geven om ook jouw hart te volgen en hoopt
jouw hart hier steeds opnieuw weer te mogen vullen,
opdat je die liefde en energie doorgeeft aan elkaar.

Wij vangen kinderen op in onze huiselijke kamers en bieden activiteiten aan vanuit
onze eigen MAM’s methodiek, die aansluiten bij de ontwikkelingsfase waarin
iemand zich bevindt. Deze methodiek is ook gericht op ouders en medewerkers,
zodat eenieder hieruit ideeën en inspiratie kan putten.
De keuzes die we maken en prioriteiten die we stellen worden niet alleen bepaald
door ons hogere doel, dat waarin we geloven, maar ook door onze waarden.
Waarden geven richting aan je leven, je werk en de cultuur van de organisatie.
MAM’s kernwaarden liggen dan ook in het in het verlengde van MAM’s gouden hart,
zodat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan MAM’s hogere doel en motto.
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Dit zijn de MAM’s
kernwaarden:
Liefde en vertrouwen
Binnen MAM’s Kinderopvang hebben we aandacht
voor elkaar en de omgeving. Op een liefevolle
mnier 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.

Warm en huiselijk
Onze warme, sfeervolle (huis)kamers zorgen ervoor
dat je je direct thuis voelt en er ruimte is voor
plezier, ontspanning en uitdaging. Wij ontvangen
ouders en relaties (leveranciers, sollicitanten, etc.)
altijd in een huiselijk ingerichte kamer (MAM’s stijl)
en tonen oprechte aandacht. We luisteren naar
wat de ander te zeggen heeft, zijn respectvol naar
elkaar en delen onze bevindingen en mening op
zorgvuldige wijze. Wederkerigheid is hierbij een
belangrijk aspect.

Groei en ontwikkeling

Impact corona

We creëren mogelijkheden voor persoonlijke
ontwikkeling op zowel sociaal emotioneel als op
fysiek en cognitief gebied. We bieden handvatten,
zodat ieder op zijn eigen manier invulling aan kan
geven. Onze communicatie is open, fouten mogen
gemaakt worden en bij successen staan we stil.
Om een continue ontwikkeling te borgen, is het
belangrijk dat je dichtbij jezelf kunt blijven en in
verbinding kunt 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.

Ook 2021 stond voor een groot deel weer in het teken
van COVID-19 en optimaal wendbaar zijn. Gelukkig
konden we bouwen op veel expertise van ons coronateam,
de protocollen die we in 2020 hebben opgesteld en
de loyaliteit en onverminderde inzet van alle MAM’s
medewerkers.

MAM’s gouden hart en kernwaarden vormen
de rode draad bij alles wat we doen: het beleid
en protocollen van MAM’s, de inrichting van de
organisatiestructuur en (werk)omgeving en
werkwijze en het gedrag dat we laten zien en
waar we elkaar in stimuleren en waar nodig op
aanspreken. Afgelopen jaar hebben we een aantal
mooie ontwikkelingen doorgemaakt en zijn we
een aantal mooie projecten gestart en hebben we
stevige doelen gesteld en behaald. Weer andere
doelen vallen in de lange termijnplanning, maar
zijn ondanks het Coronajaar al behoorlijk in de
stijgers gezet.

Vanaf december 2020 tot en met februari 2021 hebben
we voor zowel het KDV als ook de BSO te maken gehad
met een lockdown. Na februari 2021 bleef alleen de BSO
nog in lockdown tot juni 2021 en kregen we opnieuw
een lockdown voor de BSO vanaf 20 december 2021. We
hebben gedurende het jaar wel noodopvang geboden en
de behoefte daaraan was groot, zo bleek. De vraag naar
noodopvang was in 2021 zelf groter dan in 2020, liet
ook de landelijke trend zien. De spreekwoordelijke rek
was eruit. Ook tijdens de lockdowns van 2021 hebben we
weer opvang geboden aan kinderen die een kwetsbare
thuissituatie hebben. Het was fijn om vanaf juni tot
december weer langzaam maar zeker meer diversiteit
aan activiteiten en contacten met leeftijdsgenoten aan
kinderen te kunnen bieden.
Uit het geheel blijkt dat onze MAM’s Specialisten de zorg
en liefde voor de kinderen altijd boven een angst tot ziek
worden hebben geplaatst, en er ook in deze tijden waren
voor kinderen en ouders.
En ondanks Corona hebben we in 2021 toch veel doelen
kunnen behalen. Hierover verderop meer in dit jaarverslag.
We delen eerst graag een aantal cijfers met jullie waarin
we de cijfers van MAM’s vergelijken met de cijfers uit de
branche en regio, zodat je de cijfers ook kunt duiden en in
een groter perspectief kunt plaatsen.
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Facts & Figures
Net als in 2020 hebben we ook in 2021 te maken
gehad met periodes van verplichte sluiting van de
opvang als gevolg van de Corona maatregelen.
Ondanks deze sluitingen hebben we een goed jaar
achter de rug.

200 medewerkers
(100 FTE)

92,5% vrouwen

7% mannen

(Gemiddelde in de kinderopvang is 95%)

(Gemiddelde in de kinderopvang is 5%)

Leeftijd gemiddeld
32,5 jaar
(Gemiddelde in de kinderopvang is 37 jaar)

De hieronder genoemde cijfers zijn onttrokken
uit KidsKonnect en hebben betrekking op de
periode 1 juli tot en met 31 december 2021. Helaas
is het niet mogelijk de cijfers uit The Nanny
hiernaast te leggen, dit zou onherroepelijk leiden
tot dubbeltellingen. We moeten ons daarom
realiseren dat onderstaande cijfers geen volledig
beeld geven van het volledige kalenderjaar. Want
er zullen kinderen zijn die alleen in het eerste
half jaar van 2021 bij MAM’s opvang genoten. Zij
komen dus niet in de tellingen voor.
Onderstaande tabel geeft het totaal van de
kinderen weer per opvangsoort in de maand
augustus en december 2021. Er is gekozen voor de
maand augustus, omdat locatie Spreng Ugchelen
in juli 2021 nog niet geopend was. We zien dus een
groei van 41 kinderen.

78% is jonger dan 40 jaar
(Gemiddelde in de kinderopvang:
58% jonger dan 35 jaar)

Opvangsoort
KDV
BSO
Totaal

Augustus
501
746
1.247

December
528
760
1.288

In de twee tabellenop de volgende pagina
wordt dit gespecificeerd naar locatie.
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23,5% is 41 jaar of ouder

Diensverband van 18 uur

(Het gemiddelde in de kinderopvang:
12% is ouder dan 55 jaar)

(Gemiddelde bij MAM’s)
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Aantal kinderen KDV MAM’s Kinderopvang
		
Vestiging
augustus
Jachtlaan
126
Canadalaan
96
Epe
54
Ugchelen
29
Mont. Centrum
69
Mont. Kerschoten
20
De Diamant
88
Hertog van Gelre
19
Totaal
501

december
123
97
57
58
66
18
87
22
528

Aantal kinderen BSO MAM’s Kinderopvang
		
Vestiging
augustus
Jachtlaan
120
Canadalaan
84
Epe
28
Ugchelen
92
Mont. Centrum
77
Mont. Kerschoten
54
De Kring
106
De Diamant
94
Hertog van Gelre
91
Totaal
746
Over de hele periode 1 juli tot en met 31 december
2021 heeft MAM’s in totaal 1.436 kinderen
opgevangen. Dit aantal is hoger dan het aantal
kinderen per maand omdat over de periode van zes
maand diverse kinderen zijn vertrokken en anderen
zijn gestart.
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december
127
85
28
94
79
58
104
92
93
760

Personeelskrapte
en werkdruk
De verwachting is dat de kinderopvangbranche
in 2022 groeit tot mogelijk 100.500 werknemers
in 2022 en dat het tekort in ditzelfde jaar
dreigt op te lopen naar 5300 tot 8900
pedagogisch medewerkers op mbo 3/4 niveau.
De kinderopvang staat zelfs in de top 3 met de
hoogste vacaturegraad.
Deze krapte in de arbeidsmarkt is ook voor MAM’s
goed voelbaar. Het afgelopen jaar hebben we veel
inspanningen verricht om goed opgeleide mensen
te werven en selecteren die goed passen bij de
visie, ambitie en kernwaarden van MAM’s. Intussen
hebben veel mensen extra uren gedraaid om waar
nodig bij te springen. Dankzij eenieders inzet is dat
goed gelukt! Samen krijgen we het binnen MAM’s
toch altijd weer voor elkaar om op alle vestigingen
de personeelsbezetting weer rond te krijgen.
Complimenten aan iedereen! Hoe hoog de druk
ook is, uiteindelijk komt alles altijd goed.
Personeelskrapte brengt ook extra werkdruk met
zich mee, want er is meer te doen met minder
mensen en met een groeiende organisatie moeten
de roosters ook goed ingevuld kunnen worden
met mensen die passen bij de cultuur (why, how,
what en kernwaarden) van MAM’s. Om (ook in
de toekomst) om te kunnen gaan met de krapte
op de arbeidsmarkt, is HR in 2021 begonnen
met een aantal projecten, zoals Strategische
Personeelsplanning (SPP) en het ontwikkelen van
een nieuwe manier van voeren van functioneringsen voortgangsgesprekken. En MAM’s heeft in 2021
voorbereidingen getroffen voor het aannemen van
BBL-studenten.

Strategische
Personeelsplanning
Een goede strategische personeelsplanning helpt
om talenten aan te trekken, te ontwikkelen en
te behouden, passend bij de organisatiecultuur
en -doelstellingen. Een strategische
personeelsplanning geeft MAM’s de cruciale
kennis om de juiste acties te ondernemen
met betrekking tot het vinden, verbinden en
waar nodig loslaten van medewerkers. Met de
strategische personeelsplanning verzamelt MAM’s
data uit de eigen organisatie (via het MAM’s
Dashboard) en de markt (via branchecijfers) om
nu en in de toekomst aan te kunnen blijven sluiten
op de organisatiestrategie, de dagelijkse gang van
zaken op onze vestigingen en de verwachtingen
voor de toekomst, zoals de ambitie van MAM’s om
te groeien op een gezonde en goede manier.

Nieuwe gespreksmethode
MAM’s vindt groei en ontwikkeling heel erg
belangrijk. Niet voor niets is groei en ontwikkeling
een belangrijke kernwaarde van MAM’s
Kinderopvang. Om je te kunnen blijven ontwikkelen
is het belangrijk dat er regelmatig gesprekken
worden gevoerd met alle medewerkers over hun
ambitie en daarbij passende ontwikkeling. In
de praktijk bleek de wijze waarop MAM’s haar
feedbackgesprekken had georganiseerd niet ideaal.
Om de gesprekken eenvoudiger en waardevoller
te maken heeft MAM’s een start gemaakt met het
ontwikkelen van een nieuwe methode. In 2021 heeft
HR samen met de OR daarom input opgehaald
bij haar medewerkers in 3 klankbordsessies. In
die klankbordgroep waren zowel Specialisten
als Experts als ook stafmedewerkers
vertegenwoordigd. De nieuwe gespreksmethode
zal in 2022 verder vorm krijgen en geïntroduceerd
worden.
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MAM’s Academie
BBL
In 2021 heeft MAM’s voorbereidingen getroffen
voor het aannemen van BBL-studenten
per februari 2022. Redenen om met BBLstudenten te gaan werken zijn als volgt:
MAM’s wil maatschappelijke
verantwoordelijkheid dragen en een positieve
bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt
en ontwikkeling van mensen in de
kinderopvangsector;
MAM’s medewerkers creëren zo meer
bewustzijn. BBL-studenten (en stagiairs in het
algemeen) dragen bij aan de ontwikkeling van
alle medewerkers van MAM’s. Denk aan: kennis
en ervaring delen, frisse nieuwe ideeën en
methodieken introduceren, et cetera;
Met extra hoofden, handen en harten kunnen
we gezamenlijk de werkdruk verminderen en de
vitaliteit van MAM’s medewerkers bevorderen;
Met BBL-studenten/stagiairs hebben we
de mogelijkheid om meer activiteiten te
organiseren. Dit komt weer ten goede van
de kinderen en MAM’s kan zich hiermee
(nog) beter onderscheiden van andere
kinderopvangorganisaties.
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Bovendien wenst MAM’s dat BBL-ers, ook na
hun opleiding bij MAM’s willen blijven. Zo kan
MAM’s op waardevolle wijze een tekort aan
goede medewerkers voorkomen (denk aan de
krapte op de arbeidsmarkt) en medewerkers
aan zich verbinden die passen bij de MAM’s
organisatiecultuur. Dat levert voor iedereen
meer werkgeluk op.

De MAM’s Academie is onlosmakelijk verbonden met de kernwaarde groei en ontwikkeling. Op basis van
de ontwikkelingen die MAM’s in het afgelopen jaar heeft doorgemaakt, is ook de MAM’s Academie verder
aangevuld en bijgewerkt. Zo zijn BBL-opleidingstrajecten toegevoegd, gaat MAM’s in samenwerking
met Hogeschool Saxion Montessori-Cursussen inhouse geven, zijn er plannen voor een podcast, is er
nieuw materiaal in ontwikkeling op pedagogisch gebied en gaat MAM’s nog meer aandacht besteden
aan persoonlijk leiderschap. Binnen de MAM’s Academie streeft MAM’s zo veel mogelijk naar officiële
certificeringen.

Subsidies
CMK-subsidie
MAM’s heeft in samenwerking met Gigant de CMKsubsidie binnengehaald. Een bedrag van €11.000,dat MAM’s in 4 jaar te besteden heeft aan culturele
activiteiten en scholing. Roger (Aanjager Cultuur) bekijkt
samen met Anja Fasen van Gigant waar MAM’s dat
cultuurbudget aan gaat besteden. Daarbij wordt gedacht
en gewerkt aan de volgende programma’s:
• De ontwikkeling van een peuter programma voor
Paleis ’t Loo;
• De ontwikkeling van een peuter programma voor het
Kröller Müller Museum;
• Scholing van MAM’s Medewerkers in ‘Procesgerichte
Didactiek’ door Karin Kotte;
• De ontwikkeling van een programma van kunst op de
babygroep (0-2 jaar);
• Het maken van een kunstroute voor BSO’s in de directe
omgeving in samenwerking met Museum KOR 		
(Kunst in de Openbare Ruimte)
• De aanschaf van lespakketten over het Kröller Müller
Museum en Paleis ’t Loo voor BSO’s
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SLIM subsidie
De Rijksoverheid stelt jaarlijks budget beschikbaar voor leren en ontwikkelen in het MKB via de SLIM subsidie
(Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In Mkb ondernemingen). Hoewel de rijksoverheid miljoenen
beschikbaar stelt, moet je om kans te maken op die subsidie (maximaal € 25000,- per organisatie) er altijd
snel bij zijn. Rachel en Yvonne hebben daarom de subsidie-aanvraag voor MAM’s samen goed voorbereid om
de susidie-aanvraag meteen te kunnen doen, zodra het subsidieloket hiervoor geopend was. En dat werd
beloond. De subsidie is aan MAM’s toegekend. Met de subsidie kan MAM’s extra investeren in:
• De strategische personeelsplanning
• De ontwikkeling en implementatie van een nieuwe gespreksmethode
• Op basis van ambitie en behoefte loopbaanplannen maken met haar medewerkers. Denk hierbij aan het
maken van een persoonlijke profielanalyse, waarbij inzicht wordt verkregen in talenten dromen en ambities
van medewerkers. Op basis daarvan kan er een plan van aanpak met de betreffende medewerker gemaakt
worden, dat onderdeel zal gaan uitmaken van de ontwikkelgesprekken (onderdeel van de gespreksmethode)
en kan individuele coaching en groepscoaching ingezet worden via de MAM’s Academie.
In 2021 zijn er al flinke stappen gezet om alles in 2022 te realiseren.

Samenwerking
met de OR
De samenwerking met de OR heeft meer vorm
gekregen. De OR fungeert als sparringspartner
voor de directie en HR en is zo de oren, ogen en
spreekbuis voor alle MAM’s medewerkers.
Het afgelopen jaar hield de OR zich onder andere
bezig met:

De oprichting van de OR
Tijdens de oprichting van de OR verdiepten de
OR-leden zich in de Wet op de Ondernemingsraden
(WOR), lazen zich in de CAO kinderopvang, schreven
ze een werkplan en maakten een OR-reglement dat
past bij de organisatie MAM’s.

Diverse HR gerelateerde
zaken
De samenwerking tussen HR en de OR heeft een
fijne vorm gekregen. Zo dacht de OR met HR mee
in verschillende HR gerelateerde zaken, zoals onder
andere: de uitwerking van de niet-groepsgebonden
werkuren, de organisatie- en afdelingsdoelen, het
sociaal jaarverslag, de nieuwe gespreksmethode,
de wijzing in de netto vergoeding en het
inclusiebeleid. De OR las kritisch mee, bekeek de
ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven
en deed voorstellen voor aanvulling en waar nodig
verbetering. Ook voor kleinere zaken was er steeds
een goede communicatielijn tussen de OR en HR.
Een samenwerking die door zowel de OR-leden als
HR-adviseurs als erg prettig en constructief werd
ervaren.
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Tussentijdse verkiezing 2021
In 2021 ontstond er een vacature bij de OR en
werden er tussentijdse verkiezingen gehouden. Het
houden van een OR-verkiezing loopt volgens een
specifiek verkiezingsdraaiboek. De OR moet zich bij
een verkiezing namelijk aan allerlei wettelijke eisen
en voorschriften te houden. Ondanks de enorme
inspanningen van de OR, leverde de tussentijdse
verkiezing geen nieuw lid binnen de OR op. Door
onvoldoende aanmeldingen kon er geen nieuw lid
gekozen of aangesteld worden. Voor de komende
verkiezingen zal de OR zich opnieuw inspannen om
collega’s te inspireren en motiveren om toe te treden
tot de OR om als sparringspartner van de directie en
HR nog meer bij te dragen aan mooie ontwikkelingen
met en voor alle MAM’s medewerkers.

Communicatie met de
achterban
Een goed contact met de achterban (de
medewerkers van MAM’s) is voor de OR heel erg
belangrijk. Alleen zo kan de OR zich inzetten voor alle
MAM’s medewerkers en een goede sparringspartner
voor de directie en HR zijn. In het afgelopen jaar
heeft de OR daarom via e-mailberichten geprobeerd
iedereen zo veel en zo goed mogelijk te betrekken
en te informeren rondom medezeggenschapszaken.
Opvallend was dat direct contact met collega’s
vaak meer informatie en input opleverden dan via
de mail. En bovenal leverde dat directe contact tot
enthousiaste en positieve reacties. De OR streeft
altijd naar een nog betere communicatie met haar
achterban. Heb je een suggestie of een idee, aarzel
dan niet om contact op te nemen met een van de OR
leden.
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BHV
MAM’s is als kinderopvangorganisatie verplicht
om alle medewerkers jaarlijks (bij) te scholen
op het gebied van BHV/Kinder EHBO. Het
certificaat is een jaar geldig en de GGD heeft in
Coronatijd (terecht) geen uitzondering gemaakt
op het verlengen van de geldigheidstermijn.
De BHV/Kinder-EHBO training wordt gezien
als bedrijfsnoodzakelijk en vanzelfsprekend
vindt MAM’s het ook heel belangrijk om al
onze medewerkers blijvend te scholen om de
veiligheid van de kinderen te kunnen borgen. Om
de reguliere planning op alle locaties doorgang
te kunnen bieden in de Coronaperiode en te
zorgen voor stabiliteit op de groepen, hebben
we er daarom voor gekozen om een deel van de
medewerkers te scholen op de sluitingsdag in
april en een deel van de medewerkers te scholen
op de sluitingsdag in september. MAM’s heeft
jaarlijks vaste sluitingsdagen die voor aanvang
van het jaar bekend worden gemaakt en op deze
dagen wordt geen opvang geboden, ook geen
noodopvang. Dit is vanuit onze cao geregeld.
Ook om zoveel mogelijk risico op besmetting
te voorkomen, hebben we de medewerkers
van iedere locatie samengevoegd op deze
sluitingsdag. De groepen zijn kleiner dan normaal
en er waren op beide dagen extra docenten
ingezet. Zo was de veiligheid voor iedereen goed
geregeld.
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Wijzigingen in de
organisatie:
Er hebben een aantal wijzigingen in de organisatie
plaatsgevonden. Zo is het Pedagogisch Team en
Kwaliteit samengevoegd tot een team, hebben we
aanjagers benoemd. Ook zijn er wat wijzigingen
op HR doorgevoerd. De afdeling HR bestaat
nu uit een tak Administratie en Verzuim en een
tak Ontwikkeling & Werving en Selectie. Onder
de tak Werving & Selectie hebben we de rollen
Planner en Praktijkopleider toegevoegd. De
Planner coordineert een zo optimaal mogelijke
personeelsbezetting op de MAM’s vestigingen en
maakt de (personeels)roosters.
De Praktijkopleider richt zich op het totale
leerproces van de stagiairs, heeft contact met de
scholen en zorgt voor plaatsing van de stagairs
op de MAM’s vestigingen. De Praktijkopleider
is eveneens het eerste aanspreekpunt voor de
werkbegeleiders (een Expert of ervaren Specialist)
en beoordeelt de examenopdrachten.
De organisatie is in onderstaand organogram
schematisch weergegeven. Omdat MAM’s continu
in ontwikkeling is, is het organogram niet in beton
gegoten. MAM’s Directie evalueert regelmatig
met de teams om te kunnen bekijken wat goed
werkt en wat beter kan om de organisatie
zo gestroomlijnd mogelijk te houden, de
communicatie te versterken en de werkdruk zo
laag mogelijk te houden.

Organogram

Facilitair

Aanjagers

Specialisten

Assistent Kwaliteit

Baby coach/opleider

Experts

Kwaliteit

Pedagogiek

Kwaliteit & Pedagogiek

Expert Coach

HR Administratie
en verzuim

Communicatie & PR

HR Ontwikkeling
en W&S

HR

Adjunct Directeur
Algemene Zaken

Adjunct Directeur
HR

Planning & Plaatsing

Controller

Managementassistent
Adviesorganen
Oudercommissie / OR

Directeur/
Bestuurder
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Ziekteverzuim
In 2021 heeft MAM’s te maken gehad met veel
langdurig ziekteverzuim. Een groot deel hiervan
is een nasleep geweest of heeft te maken gehad
met Corona. Het gemiddelde ziekteverzuim over
2021 was bij MAM’s Kinderopvang: 7,35%. Daarmee
liggen we rond het ziekteverzuimpercentage
in de kinderopvangbranche. Natuurlijk zijn de
branchecijfers een gemiddelde en dus zijn er
kinderopvangorganisaties die boven of onder
het gemiddelde zitten. De een wat meer dan
de ander. Het is lastig om grote conclusies te
trekken uit het branchegemiddelde. In het
branchegemiddelde zit bijvoorbeeld ook ziek ten
gevolge van zwangerschap opgenomen, maar
is het niet duidelijk hoe andere organisaties zijn
omgegaan met de overheidsmaatregel rondom
Corona. In die overheidsmaatregel was bepaald
dat zwangere medewerkers vanaf 28 weken
zwangerschap geen groepswerk meer mochten
verrichten. Kinderopvangorganisaties konden
medewerkers die 28 weken zwanger waren
vervangend werk geven of ziekmelden bij het UWV.
Of kinderopvangorganisaties vooral hebben ingezet
op vervangend werk of ziekmelding bij het UWV is
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niet uit het branchegemiddelde af te leiden.
Ook hoe kinderopvangorganisaties omgaan met
het mentale welzijn van medewerkers kan invloed
hebben op het verzuimpercentage. Wanneer
medewerkers burn-out gerelateerde klachten
hebben, kiest MAM’s in een zo vroeg mogelijk
stadium om een medewerker naar de bedrijfsarts
te sturen, ziek te melden en rust en tijd te geven om
goed te herstellen, om te voorkomen dat iemand in
een burn-out terecht komt. Er zijn dus verschillende
zaken die het verzuimpercentage beïnvloeden.
MAM’s gaat verder onderzoeken en actie
ondernemen met als doel het verzuimpercentage
zo laag mogelijk te krijgen. Per slot van rekening
is het welzijn van medewerkers voor MAM’s het
belangrijkste dat er is. Het welzijn van MAM’s
medewerkers heeft namelijk impact op het welzijn,
de groei en ontwikkeling van het kind.

Maatschappelijke
bijdrage
Hoewel 2021 ook weer veel in het teken van Corona
stond en MAM’s (hiervoor) volop in beweging is
geweest, hebben we toch wat kleine dingen kunnen
doen, waarmee MAM’s een bijdrage heeft kunnen
leveren aan de maatschappij. Zo hebben sommige
locaties koekjes gebakken en deze, met een leuk
kaartje erbij, rondgebracht bij mensen in de buurt.
Om ouders en kinderen te helpen de goede moet
erin te houden hebben de Specialisten van MAM’s
met regelmaat de ouders en kinderen filmpjes met
liedjes, knutseltips en beweegtips toegestuurd het
afgelopen coronajaar.

Duurzaamheid
Ons motto is: Kinderen zijn de toekomst. Gaat het
hun goed, dan gaat het de wereld goed, zoals we
ook omschreven onder het kopje “MAM’s gouden
hart” We willen onze kinderen dan ook graag zien
opgroeien in een groene, schone wereld en zo bij
kunnen dragen aan hun optimale ontwikkeling.
We willen de kinderen bewust laten zijn van de
functie en het belang van een groene en duurzame
omgeving en de impact en invloed die de mens
daarop heeft. Daarom besteedt MAM’s aandacht
aan het aanpassen van de eigen omgeving en het
organiseren van passende activiteiten voor de
kinderen.
Dit jaar hebben we op vestigingsniveau een
start gemaakt. Iedere vestiging heeft een
duurzaamheidsplan opgesteld. Het is een praktisch
plan, waarbij wij ook de kinderen en ouders
betrekken. We willen doen wat binnen ons bereikt
ligt en waar we direct invloed op kunnen hebben.
De vestigingsplannen worden jaarlijks geëvalueerd
met input van medewerkers, ouders en kinderen.
Zo bundelen we kennis, behoeften en ervaringen,
zodat we van elkaar leren, maar ook kennis en
ervaringen kunnen delen en hier weer nieuwe acties
en doelen voor het komende jaar aan kunnen
koppelen. Het thema duurzaamheid houden we
hierdoor levendig en up-to-date.
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Verbouwing
Kerschoten

Lancering nieuwe
website

De verbouwing van MAM’s Montessori Kerschoten
is begonnen en de verwachting is nu dat deze
eind 2022 klaar is. Op deze locatie zal een geheel
nieuw KDV gerealiseerd worden en deze zal een
doorgaande lijn vormen met Montessori Basisschool
Passe-Partout Kerschoten. MAM’s Kinderopvang zal
met haar KDV en BSO samen met de basisschool in 1
gebouw gevestigd zijn.

MAM’s Kinderopvang is gestart in 2010. De jaren
erna is MAM’s enorm gegroeid en is er o.a. een
nieuwe huisstijl ontwikkeld. Ook de website kreeg
een frissere uitstraling.
Op 17 mei 2021 is de nieuwe website gelanceerd.
De MAM’s ouders en het MAM’s personeel konden
via het volgende filmpje het officiële “oud & nieuw”
overgangsmoment bijwonen: https://youtu.be/
QVrWdud29hs.
Vanwege corona hebben we de lancering digitaal
moeten doen.

Verhuizing MAM’s Epe
MAM’s Kinderopvang is al jaren gevestigd in Epe
en heeft een fijne en nauwe samenwerking met
de St. Bernardusschool. Onze peuters en BSOkinderen zijn gehuisvest in de school en per 7 juni
2021 is er een loft gerealiseerd voor kinderen van 3
maanden tot 3 jaar. Aangrenzend aan deze unit ligt
een prachtige baby-tuin. In het centrum van Epe is
dan een echt (nu ook fysiek() IKC /integraal kind
centrum, voor kinderen en hun ouders ontstaan.

Verhuizing MAM’s
Ugchelen
MAM’s Kinderopvang Ugchelen vormt sinds
augustus 2021 samen met Basisschool Spreng
Ugchelen een IKC (Integraal Kindcentrum) voor
kinderen van 0 tot 13 jaar. Hier tref je kinderopvang
en onderwijs onder 1 dak in een splinternieuw
gebouw. Voor die tijd was er al een nauwe
samenwerking tussen MAM’s en basisscholen
De Touwladder en De Bouwhof. Deze laatste 2
zijn gefuseerd en samen is dit Spreng Ugchelen
geworden.
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Dashboard en transitie
naar de Cloud
In 2021 is MAM’s verdergegaan met het bouwen van
het MAM’s Dashboard. Dit is een dashboard waar
de gegevens van onze verschillende programma’s
samen komen en waar overzichten automatisch
worden gegenereerd. Met als doel de diverse
afdelingen realtime te kunnen informeren op basis
van hun informatiebehoefte. Alle overzichten voor
de controller en een deel voor HR zijn gereed.
Deze ontwikkeling zal in 2022 verder doorgaan met
als doel eind 2022 een volledig werkend Dashboard
tot onze beschikking te hebben.
Bij het bouwen van het dashboard werden we
steeds vaker geconfronteerd met de beperkingen
die het werken met een eigen netwerk met zicht
meebrengt.
Daarom is in 2021 besloten de gegevens over te
zetten naar de cloud. Deze transitie is, op een paar
hobbels na soepel verlopen.
MAM’s is daarmee qua systeem en software gebruik
weer helemaal actueel.

Nieuw kind planningsysteem
In 2021 hebben we de transitie naar een andere kind administratie gemaakt. We hebben afscheid
genomen van The Nanny. En sinds 1 juli 2021 werken we met het online softwareprogramma
KidsKonnect. De voorbereiding was zeer intensief en tijdrovend, maar daardoor is de livegang goed
en vlot verlopen.
We zitten nog in een startfase, dus op dit moment worden nog niet alle tools en mogelijkheden
volledig benut. Maar we ervaren al wel de voordelen van dit programma. Hieronder volgt een korte
opsomming:
• De kindplanning geeft een duidelijker overzicht in zowel de planning als de beschikbare plaatsen
voor elke opvangvorm.
• Contracten worden niet alleen online ter ondertekening aangeboden aan de ouder. Maar
ondertekende documenten komen ook online retour in KidsKonnect waardoor de verwerking
hiervan vereenvoudigd is.
• Het facturatieproces is aanzienlijk versneld ten opzichte van The Nanny.
• Het genereren van de maandelijkse KOI gegevens voor de Belastingdienst is verbeterd. Het
genereren van de gegevens gaat sneller en door de controlefunctie in het programma is vóór
aanlevering al zichtbaar of er gegevens ontbreken. Hierop kan dus proactief gehandeld worden.
• Controle op specifieke gegevens zijn sneller uit te voeren
• Er is een koppeling mogelijk met Power BI (Dat is een programma dat faciliteert in het ophalen
van de cijfers), waardoor we via het Dashboard dagelijks op een overzichtelijke wijze inzicht
hebben in de kindplanning en bezettingscijfers. Zo kan sneller gestuurd worden.
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MAM’s Methode
Wij geloven erin dat als je elkaar aandacht en ruimte geeft en verbinding maakt met elkaar, je optimaal
kunt groeien vanuit je eigen talent of juist anderen kan helpen groeien vanuit hun talent.
Om dit te realiseren werken wij aan een eigen ontwikkelde methode. In deze methode worden activiteiten
en competenties beschreven die zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen. Een soort ‘toolbox’
waar Specialisten uit kunnen putten in hun dagelijkse aanbod. De vier seizoenen vormen de rode draad
voor de activiteiten.
Door onze werkwijze in een methode te gieten, is het voor ouders duidelijker hoe we werken bij MAM’s
waardoor zij kun kinderen met een gerust hart bij MAM’s brengen. Voor (nieuwe) medewerkers maakt de
methode inzichtelijk hoe we werken en waar de organisatie voor staat. Daarnaast kunnen we door deze
methode ook duidelijk de verbanden met andere aspecten binnen MAM’s leggen.
Zo geven wij aan waarom de rol van Specialist voor de ontwikkeling van kinderen zo belangrijk is en hoe
zij zich binnen de organisatie ontwikkelen en hoe zij worden ondersteund door het Pedagogisch Team.
Ook de coachende stijl van onze leidinggevenden sluit aan op de methode.
Bij het werven van nieuwe kandidaten kan door de methode veel gerichter worden gezocht. Een nieuwe
medewerkers zullen een inwerkprogramma (onboarding traject) doorlopen, dat speciaal op de methode
is afgesteld.

Rol MAM’s Aanjager
In de methode worden een aantal
aandachtsgebieden beschreven, die binnen MAM’s
een belangrijk thema zijn, zoals voeding, cultuur,
muziek en bewegen. Ieder aandachtsgebied heeft
een eigen Aanjager. Deze Aanjager zorgt dat de
kennis m.b.t. het aandachtsgebied up-to-date blijft,
verricht onderzoek, informeert en inspireert collega’s
en ouders en zal als een ‘reiziger/gids’ langs alle
locaties gaan om les te geven vanuit zijn of haar
aandachtsgebied. De aanjager heeft hiermee een
belangrijke positie binnen de organisatie gekregen.
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Medewerker aan het
woord:
‘Terugblik op het afgelopen jaar’
Lonneke Lugtigheid, Specialist Canadalaan
Het jaar 2021 was voor mij een bijzonder jaar. In dit jaar heb
ik mijn tweede zwangerschap gehad en in oktober is onze
zoon Bowe geboren. Wat een liefde! Wat mooi om te zien
hoe ook Foss, onze oudste zoon, behulpzaam en verliefd
werd op Bowe.
Corona heeft gevolgen gehad voor mijn zwagerschap en het
werk bij MAM’s. Ik mocht tot 28 weken op de groep werken
en daarna niet meer om de kans op het krijgen van Corona
te verkleinen. Ik mocht toen ondersteunende taken gaan
uitvoeren zoals boodschappen bestellen, plakboeken
bijwerken voor de dreumes- en peutergroep en de BSO
helpen.
Ik vond het wel moeilijk om de groep los te laten en zocht
zo nu en dan mijn kleine vriendjes op – op afstand – als ze
buiten aan het spelen waren.
Het was wel wennen dat door Corona dingen anders gingen
dan voorheen. Ouders mochten niet meer binnen komen
en de kinderen werden bij de deur afgegeven. Dit vond ik
jammer. De ouders konden op deze manier de sfeer op de
groep niet meer proeven, maar daartegenover geeft het
wel rust op de groep omdat de kinderen niet meer gestoord
worden in hun spel door steeds binnenkomende ouders.
Tijdens de overdrachten was het dragen van een mondkapje
verplicht en hielden we afstand.
Als ik zo terugdenk aan het jaar 2021 is het heel snel
voorbijgevlogen. Ondanks Corona kijk ik er met een hele
grote glimlach op terug en ben ik MAM’s dankbaar hoe ze mij
ondersteund hebben met mijn zwangerschap in Coronatijd.

23

“Kinderen zijn
de toekomst.
Gaat het hen goed,
dan gaat het de
wereld goed.”

