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Voor
woord

“

Peuterspeelzaalwerk
is een waardevolle,
laagdrempelige
voorziening in de
wijk voor spelen,
ontmoeten en leren.
Een voorziening
die we moeten
koesteren.

”

In dit jaarverslag kijken we terug
op het jaar 2016, een jaar van
implementatie voor SPL. 2015
stond in het teken van nieuwe
strategisch keuzes, die we in 2016
in praktijk moesten zien te brengen.
In de eerste plaats richtten we ons
op ‘wijkgericht werken’. Dit hield
in dat wij ervoor wilden zorgen dat
de peuterspeelzalen van SPL als
een spin in het web betrokken zijn
bij alle organisaties en activiteiten
in de wijk. Dat betekende de
banden aanhalen met zorg- en
welzijnsorganisaties, scholen,
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speeltuinverenigingen, het
Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG), sociale wijkteams en buurtcentra. Er is, kortom, intensief
genetwerkt.
Deze wijkgerichte aanpak vroeg
een andere manier van werken van
onze medewerkers. We hebben
daarom afgelopen jaar tijd vrij
gemaakt om iedereen hierin mee
te nemen. We hebben de mede-

werkers gevraagd hoe tevreden ze
zijn over SPL, wat ze van de
nieuwe koers vinden en wat ze
nodig hebben om wijkgericht te
kunnen werken. Natuurlijk bleek
iedereen niet over alles binnen de
organisatie honderd procent
tevreden, maar het geformuleerde
doel om wijkgericht te gaan
werken werd over de gehele

breedte van de organisatie met
enthousiasme ontvangen.
2016 was ook het jaar van de
harmonisatie tussen kinder
opvang en peuterspeelzaalwerk.
Hoewel dit proces landelijk op
1 januari 2018 voltooid moet zijn,
besloot SPL samen met de
gemeente Leiden daar per

1 september 2016 al belangrijke
stappen in te zetten. De harmonisatie had vooral administratief
grote gevolgen, voor ons én
ouders. SPL heeft hier veel energie
ingestoken en ook veel tijd in
geïnvesteerd.
Tot slot hebben we in 2016, mede
vanwege de harmonisatie,
definitief afscheid genomen van
onze peuteropvanglocaties. Vanaf

nu richt SPL zich in Leiden weer
exclusief op peuterspeelzaalwerk.
Dit naar onze volle tevredenheid
en die van de gemeente en andere
samenwerkingspartners.
Peuterspeelzaalwerk is een
waardevolle, laagdrempelige
voorziening in de wijk voor spelen,
ontmoeten en leren. Een voor
ziening die we moeten koesteren.
Een voorziening waar we trots
op zijn.

Piet Penning,
directeur-bestuurder

SOCIAAL JAARVERSLAG 2016 - 5

1 ViSie
Bij SPL staat het kind centraal. ieder kind moet de kans krijgen zich maximaal te
ontplooien. elk kind is uniek en moet zijn of haar eigen talenten kunnen ontwikkelen.
dit is natuurlijk in de eerste plaats aan de ouders van het kind, maar SPL draagt hier
graag een steentje aan bij.

Sterke Punten PeuterSPeeLzaaLwerk

een peuterspeelzaal van SPL is een warme, vertrouwde plek waar peuters kunnen
groeien, samen met hun ouders. Het is een onmisbare schakel in het netwerk rondom
jonge kinderen, en wel hierom:

1

Stimuleren van ontwikkeling

Een peuterspeelzaal is meer dan een
opvangvoorziening. Het is vooral een
uitdagende speel- en leeromgeving, waar de
cognitieve, sociale, emotionele, motorische,
creatieve en taalontwikkeling van peuters
gestimuleerd wordt.

3

Vroegsignalering

Pedagogisch medewerkers zien kinderen
en ouders vaak dagelijks, waardoor ze
goed in de gaten kunnen houden hoe het met
hen gaat. Eventuele vragen of problemen worden
tijdig gesignaleerd en besproken.

5

Middenin de wijk

Peuterspeelzalen staan middenin de wijk
en maken daar actief deel vanuit. Ze zitten
vaak in of vlakbij basisscholen, buurtcentra en
speeltuinen. Het is voor kinderen en ouders fijn
om de speelzaal om de hoek te hebben, en van
daaruit de wijk verder te leren kennen.

7

Voorbereiding op de basisschool

De meeste peuterspeelzalen van SPL
bieden een vorm van voorschoolse
educatie aan, die aansluit op de vroegschoolse
educatie van de kleuterklas. Zo beginnen alle
peuters goed voorbereid aan de basisschool.
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2

opvoedondersteuning

Op peuterspeelzalen kunnen ouders op
een laagdrempelige manier terecht met
opvoedvragen. Deze ondersteuning brengt geen
zware indicaties, bureaucratie en hoge kosten
met zich mee, en voorkomt dat opvoedproblemen
uit de hand lopen.

4

doorverwijzen

Mocht er wat aan de hand zijn met
een ouder of kind, dan kan de peuterspeelzaal snel en eenvoudig doorverwijzen
naar andere instanties zoals de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, sociaal werk, wijkteams
en het CJG.

6

gemengde groepen

Op peuterspeelzalen zijn allerlei ouders
en kinderen te vinden. Hoogopgeleid,
laagopgeleid, uit binnen- of buitenland, met
een achterstand of een voorsprong, iedereen is
welkom. Zo leren mensen elkaar kennen en dat
voorkomt segregatie.

8

Betaalbaar

Een plek op een SPL-peuterspeelzaal is
voor alle ouders betaalbaar.
Tweeverdieners kunnen kinderopvangtoeslag
aanvragen en bij eenverdieners wordt er gewerkt
met een inkomensafhankelijk tarief.
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2
HARMONISATIE
De overheid wil kinderdagverblijven
en peuterspeelzalen per 1 januari
2018 meer op een lijn brengen,
oftewel harmoniseren. De financiering, kwaliteitseisen en het
toezicht worden op elkaar afgestemd en onder één wettelijk
kader gebracht. De gemeente
Leiden besloot samen met SPL
niet te wachten tot 2018, maar
deze harmonisatie al per
1 september 2016 te realiseren.
Dat had met name administratief
heel wat voeten in de aarde.
De gemeente subsidieert namelijk
niet langer de peuterspeelzaalplaatsen van kinderen van
t weeverdienende ouders. Deze
ouders komen nu in aanmerking
voor kinderopvangtoeslag en
moeten die zelf gaan aanvragen
bij de Belastingdienst.
Maar niet alle tweeverdienende
ouders wisten zelfstandig kinderopvangtoeslag aan te v ragen.
SPL heeft hen daarom intensief
begeleid door informatieavonden
te organiseren, nieuwsbrieven te
versturen en te helpen bij het
invullen van formulieren.
Daarnaast moesten al deze ouders
een nieuwe contract krijgen.
Een hele klus, die 1 september
gelukkig zo goed als geklaard was
(ingewikkelde uitzonderingen
daargelaten).
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Ont
wikke
Lingen
2016
t
Beëindigen pilo
peuteropvang
In 2012 vormde SPL in het kader
van een pilot vijf peuterspeelzalen
om tot halve dagopvang. Deze
peuteropvanglocaties vielen
onder de Wet kinderopvang,
waardoor werkende ouders die
er gebruik van maakten in aan
merking kwamen voor kinder
opvangtoeslag. De gemeente
Leiden en SPL wilden met de pilot
onderzoeken of er onder peuterspeelzaalouders behoefte was
aan deze andere vorm van opvang
en financiering.

Al vrij snel bleek dat de pilot niet
aan de verwachtingen voldeed.
De bezetting van de peuter
opvanglocaties bleef behoorlijk
achter. Ouders die kiezen voor
SPL bleken een voorkeur te
hebben voor korte dagdelen van
3,5 uur, in plaats van de 5,5 uur
die de peuteropvang bood.

Daarnaast moest SPL zich in
het kader van de harmonisatie
herbezinnen op haar rol binnen
de gemeente. Had zelfstandig
peuterspeelzaalwerk nog
bestaansrecht in Leiden? Jazeker,
was de uitkomst. Het bleek zelfs
een essentiële preventieve
schakel in het integrale jeugd
beleid van de gemeente. De keuze
om zich (weer) volledig op
peuterspeelzaalwerk te richten
was dus snel gemaakt.

Een van de vijf opvanglocaties
werd in 2015 al omgevormd tot
peuterspeelzaal. Twee andere
locaties volgden in 2016 en een
derde ging op in de naastgelegen
peuterspeelzaal. Voor één locatie
werd tot slot een uitzondering
gemaakt. Dit is een antroposofische
locatie en ouders die deze ziensen werkwijze aanhangen, hebben
wél behoefte aan halve dag
opvang. Daarom blijft deze locatie
gehandhaafd als peuteropvang.

De pilot peuteropvang is uiteindelijk per september 2016 officieel
beëindigd. Hoewel er wat
bezetting betreft niet aan de
verwachtingen is voldaan, is de
pilot toch waardevol geweest.
SPL en werkende ouders deden
alvast ervaring op met het
omschakelen van gemeentelijke
subsidie naar landelijke kinder
opvangtoeslag, wat van pas kwam
bij de harmonisatie.
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2
Ou de r s
SPL ziet zichzelf als partner van
ouders in de opvoeding van hun
kind, en wil ouders graag zoveel
mogelijk betrekken bij de peuterspeelzaal. Daarom is in 2016 een
werkgroep aan de slag gegaan
met het verbeteren van het ouderbeleid. Het informeren van ouders
en de inhoud van oudergesprekken
zijn aangepast en uitgebreid aan
de hand van ontwikkelingen in het
werkveld, eisen vanuit de wet- en
regelgeving en praktijkervaringen
van pedagogisch medewerkers.
Ook is er een stuk over het
ondersteunen van ouders bij
opvoedingsvragen toegevoegd
aan het beleid.
Daarnaast heeft SPL afgelopen
jaar voor het eerst een centrale
oudercommissie ingesteld. Deze
commissie denkt namens alle
ouders mee over pedagogisch
beleid, voeding, veiligheid,
gezondheid, voorschoolse
educatie, openingstijden, klachten
en tarieven. De leden zijn in 2016
vijf keer bij elkaar gekomen en dit
is goed bevallen. Zowel voor SPL
als de ouders is het fijn om van
gedachten te kunnen wisselen
over beleidszaken.
Dat ouders over het algemeen zeer
tevreden zijn over SPL bleek uit
het klanttevredenheidsonderzoek
dat eind 2015/begin 2016 werd
uitgevoerd. Het algemeen eindcijfer
tevredenheid kwam uit op maar
liefst een 8.
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“ 8
”
Het algemeen
eindcijfer
tevredenheid
kwam uit op 
maar liefst een

Samenwerking
onderwijs
SPL ziet in het onderwijs een
belangrijke samenwerkings
partner. Samen met basisscholen
willen de speelzalen ervoor zorgen
dat kinderen een doorgaande
leerlijn doorlopen. Dit betekent
dat de voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) op elkaar
afgestemd moeten worden.
Sinds 2015 gaan pedagogisch
medewerkers en kleuterleerkrachten daarom regelmatig bij elkaar
op bezoek. Deze bezoeken worden
VVE-checks genoemd en zijn
bedoeld om al lerend van elkaar
de kwaliteit van VVE verder te
verhogen. In 2016 zijn de leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de Merenwijk, Leiden
Noord, Centrum en Roodenburg
bij elkaar op bezoek geweest.
Ook is afgelopen jaar de samenwerking tussen de peuterspeelzaal
en basisscholen in Het Gebouw
geïntensiveerd. Alle pedagogisch
medewerkers en leerkrachten
hebben deelgenomen aan een
trainingssessie waarin de doorgaande leerlijn centraal stond. Het
Gebouw moet een plek zijn waar
kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen van peuter tot
puber. Daar zet iedereen voortaan
samen de schouders onder.

SOCIAAL JAARVERSLAG 2016 - 11

2

Ver andering
a ssen
peuterspeelkl
SPL startte in 2013 samen met
diverse schoolbesturen drie
peuterspeelklassen. Deze klassen
zijn gehuisvest in een basisschool
en de peuters worden er begeleid
door zowel een pedagogisch
medewerker van SPL als een
basisschoolleerkracht. Zij stimule-
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ren de ontwikkeling van de
peuters door onder andere gebruik
te maken van het observatie
programma KIJK! en de werkwijze
opbrengstgericht werken (OGW).
Ze observeren en volgen de
peuters zorgvuldig, zodat ze hun
een gedifferentieerd speelleer
programma kunnen aanbieden.
De kennis en ervaring die beide

medewerkers inbrengen, zorgen
voor een aanbod van hoog niveau.
Vanaf 2016 was er vanuit de
gemeente minder subsidie
beschikbaar voor de peuterspeelklassen. Eén locatie is daarom
vanaf augustus doorgegaan als
peuterspeelzaal. De andere twee
locaties blijven gehandhaafd als
peuterspeelklas.
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Bezet tingScijfe

rS

SPL voldeed ook in 2016 aan de
90% bezettingsgraad die met de
gemeente Leiden is afgesproken.
Rond de zomer gingen de bezettingscijfers iets naar beneden,
vanwege de harmonisatie en de
afbouw van de peuteropvang.
Maar in het najaar, toen de rust
was weergekeerd, herstelden de
cijfers zich.

723

kinderen bezoeken de SPL
(per 31-12-2016)

cij

rS
e
f

gemiddeld bezettingspercentage 2016:

90,71%

a antaL
e re n
doeLgroePkind
Het aantal kinderen met een risico
op een leer- of taalachterstand,
ook wel ‘doelgroepkinderen’
genoemd, is in 2016 behoorlijk
gestegen. Sec gezien daalt het
aantal doelgroepkinderen in
Leiden, omdat het opleidingsniveau van ouders in de stad
stijgt. Maar door een intensievere
samenwerking met het CJG en JES
Rijnland weten meer laagopgeleide en migrantenouders SPL te
vinden, waardoor de speelzalen
toch meer doelgroepkinderen
binnen krijgen dan voorheen.

totaal aantal doelgroepkinderen (december 2016):

235
161

Sterretje

36

weging 0,3

38

weging 1,2
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totaal aantal
zorgkinderen 2016:

98

rieën ouderS
o
eg
t
a
c
S
n
e
M
o
ink
Het gemiddeld inkomensniveau van de ouders
die gebruik maken van de diensten van SPL is de
afgelopen jaren gedaald. Deze trend heeft ook in
2016 doorgezet.
Toch is het aantal gezinnen dat in de hoogste
inkomenscategorie valt relatief hoog. Daar zijn
twee verklaringen voor. Ten eerste worden
ouders die geen inkomensgegevens wensen te
verstrekken aan SPL automatisch in deze categorie
ingedeeld. Ten tweede vallen vanaf 1 september
2016, de datum van de harmonisatie, ook de
tweeverdieners met recht op kinderopvangtoeslag
in de hoogste categorie. Ook van hen heeft SPL
namelijk geen inkomensgegevens, omdat die
slechts verstrekt worden aan de Belastingdienst.
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42

Sterretje
Inkomen in €

Aantal

0,00

-

1.300,00

166

1.301,00

-

2.600,00

266

2.601,00

-

4.000,00

180

4.001,00

-

6.000,00

149

6.001,00

-

8.000,00

51

> 8.000,00

-

Totaal

246
1058

zorgkinderen
Het aantal zorgkinderen in de kinderopvang stijgt
landelijk, zo ook bij SPL. Steeds meer kinderen
hebben extra zorg nodig op of buiten de groep,
omdat hun ontwikkeling niet optimaal verloopt.
SPL werkt daarom nauw samen met het CJG,
Jeugd- en Gezinsteams, Auris, de AED, logopedisten en de jeugdhulpprofessionals van het
programma Alert4You. Er zijn daarnaast plannen
om in 2017 een aparte peutergroep te starten
voor kinderen die extra zorg nodig hebben.

9

weging 0,3

14

weging 1,2

33

geen weging
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4
Personeel in c

ijfers

In onderstaand kader is het aantal fte’s in
2016 weergegeven. De gemiddelde leeftijd van
de medewerkers van SPL is op de peildatum,
31-12-2016 46,10 jaar.

Directie (1,00)

Kantoorpersoneel (5,5)

Meewerkend Teamleiders (3,5)

mede
werkers
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Peuterspeelzaalleidsters (36,26)

Pedagogische staf (0,77)
Totaal

47,04 fte
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Scholing
SPL streeft ernaar om eind 2017
op alle peuterspeelzalen te
werken met het VVE-programma
Piramide. Daarom volgde in 2016
(en 2017) een grote groep
invalkrachten een Piramidetraining.
Ook een aantal vaste pedagogisch
medewerkers werd in het najaar
van 2016 omgeschoold en
bijgeschoold in het werken met
Piramide.
Om Piramide goed aan te kunnen
bieden is het belangrijk dat alle
medewerkers op de peutergroepen
de Nederlandse taal goed beheersen. SPL is daarom al een aantal
jaar bezig om het Nederlands van
alle pedagogisch medewerkers en
invallers te toetsen en eventueel
bij te scholen. In 2016 zijn de
laatste medewerkers en
invalkrachten getoetst en het
overgrote deel is geslaagd.
Tot slot zijn alle pedagogisch
medewerkers en teamleiders
afgelopen jaar getraind in het
werken met de vernieuwde
Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Ondernemings

r a ad

De Ondernemingsraad bestond
in 2016 uit de volgende personen;
Gerdy Rijnbeek-Kasteleijn
secretaris
Arnoud Hassefras
voorzitter
Erna van Belkum-Maasdijk
lid
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Betrokkenheid
In 2015 heeft SPL een nieuwe koers uitgezet met
als belangrijk punt ‘wijkgericht samenwerken
met stadspartners’. Om medewerkers mee te
nemen in deze nieuwe manier van werken is SPL
in 2016 met hen in gesprek gegaan. Wat vinden
ze van de nieuwe weg die SPL is ingeslagen?
Hoe zien ze hun rol daarin en wat hebben ze
daarvoor nodig? De gesprekken werden
gewaardeerd en iedereen bleek volledig achter
de nieuwe koers te staan.
Daarnaast is er voor het eerst een medewerkers
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In totaal
heeft 72% van de medewerkers hieraan
meegedaan en de algemene tevredenheidsscore
is 7,1. Pedagogisch medewerkers en invallers
zijn blij met hun collega’s, de inzet van de
teamleiders en de werksfeer op de locaties.
Verbeterpunten zijn de werkdruk, de communicatie
tussen het hoofdkantoor en de werkvloer en
de (digitale) administratie die pedagogisch
medewerkers per peuter bij moeten houden.

22 - STICHTING PEUTERSPEELZALEN LEIDEN E.O.

“

Van het medewerkers
tevredenheidsonderzoek
is de algemene
tevredenheidsscore een

7,1

”
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5 kwaliteit
GGD
Alle locaties van SPL worden
regelmatig door de GGD geïnspecteerd om te beoordelen of ze
voldoen aan de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeel
zalen. In februari, maart en april
van 2016 heeft de GGD diverse
SPL-locaties bezocht en geconstateerd dat ze voldoen aan alle
getoetste voorwaarden.
In mei, juni en juli 2016 is de
risico-inventarisatie en –evaluatie
(RI&E) en het bijbehorende plan
van aanpak van alle locaties in
Leiden beoordeeld. En ook die zijn
helemaal in orde.
In verband met de harmonisatie
zijn 20 peuterspeelzalen in Leiden
(per 22 augustus 2016) in het
Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP) omgezet
van peuterspeelzaal naar kinderdagverblijf. Naar aanleiding van
deze registraties is door de GGD in
de maanden september en oktober
2016 onderzoek uitgevoerd.
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kl achten
Klachten van ouders worden bij
SPL via een vaste procedure
verwerkt, waarbij elke klacht in
behandeling wordt genomen door
de directeur-bestuurder of de
verantwoordelijk teamleider.
Binnen drie weken na melding
van de klacht ontvangt de ouder
een reactie.
Over het jaar 2016 heeft SPL in
totaal zes officiële klachten ontvangen. Drie van deze klachten
hadden betrekking op de harmonisatie, en zijn na een uitgebreide
toelichting van de directeurbestuurder naar tevredenheid
opgelost.
Eén ouder klaagde over de
benadering van een pedagogisch
medewerker. De directeurbestuurder heeft de klacht
besproken met de ouder en ook
deze situatie is naar tevredenheid
opgelost.
Drie van de zes klachten k wamen
binnen bij de teamleiders. Zij hebben samen met de desbetreffende
ouders gezocht naar een oplossing, en die ook gevonden. Een
kindje is bijvoorbeeld herplaatst
naar een andere locatie, omdat de
ouder zich daar prettiger voelde.
Eén ouder heeft zich tot slot
gewend tot de Geschillen
commissie Kinderopvang en
Peuterspeelzalen, die de klacht
heeft beoordeeld. Deze klacht
betrof een onjuiste ouderbijdrage
op het contract. De afdeling
bedrijfsvoering heeft dit hersteld
maar de klager was het met de
‘juiste’ ouderbijdrage niet eens en
heeft zich tot de Geschillen
commissie gewend. Het standpunt
van de consument en SPL is beoordeeld door de Geschillencommissie.
Op 24 juni is de klacht door de
commissie ongegrond verklaard.
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“

SPL is in 2016
definitief uit het
dal geklommen.
De organisatie is
weer gezond.

financiën

”

Na een aantal financieel moeilijke jaren is SPL in 2016 
definitief uit het dal geklommen. De organisatie is weer gezond
dankzij scherp toezicht op de plaatsingen, een goede personeelsplanning, strak incassobeleid en relatief lage overhead.
Het boekjaar 2016 sluit dus af met een positief resultaat.
Uitgebreide informatie hierover is te vinden in de jaarrekening
2016, die kan worden opgevraagd bij het SPL kantoor.
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7 raad

van
toezicht
In 2016 is de RvT vijf keer regulier
bij elkaar gekomen. Onderwerpen
die toen zijn behandeld zijn de
jaarrekening en begroting, de
ongunstige financiële situatie van
SPH en SJWB, de opzet van het
medewerkers tevredenheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek en het vaccinatiebeleid. In
een aparte trainingssessie met het
Managementteam en de OR is het
wijkgerichte werken aan de orde
geweest en is het ziekteverzuim
beleid besproken. De sessie was
een prettige uitwisseling van kennis
en gedachten van alle partijen.
Naast de reguliere vergaderingen
is er een extra vergadering
geweest over de financiële situatie
van SPH. Een faillissement is overwogen ten gevolge van een onduidelijke en trage besluitvorming van
de gemeente Hillegom. Op het
laatste moment kwam er een
besluit dat perspectief bood om
door te gaan.
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ROL EN SAMENS

TELLING

De RvT houdt toezicht op het functioneren van de
directeur-bestuurder en de hoofdlijnen van het
beleid van SPL. De RvT weegt daarbij steeds het
belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie en de belangen van de
betrokkenen bij de organisatie. Voor sommige
besluiten van de directeur-bestuurder is toestemming van de RvT vereist. Dit is vastgelegd in de
statuten. De RvT staat daarnaast de directeurbestuurder gevraagd en ongevraagd met advies
terzijde. De RvT is de werkgever van de directeurbestuurder en beslist over benoeming, beoordeling,
beloning, schorsing en ontslag van de directeurbestuurder.
De Raad van Toezicht van SPL bestaat uit vier
personen, die elk een ander expertisegebied vertegenwoordigen. Zij onderschrijft de Governance
Code van de Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en
gebruikt deze als leidraad voor haar handelen.
In 2016 heeft de raad van toezicht helaas afscheid
moeten nemen van een zeer gewaardeerd lid,
mevrouw Chris Ypma. Zij is in april als gevolg
van ziekte komen te overlijden. In juni is
de heer E. Den Hartog benoemd als haar vervanger.
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SAMENSTELLING

RvT

Naam Mr K.S. van Meenen (v), voorzitter
Woonplaats Voorschoten
Leeftijd 47 jaar
Specifieke deskundigheden
Bedrijfsvoering, kwaliteitszorg, medezeggenschap en juridische expertise
Commissie Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie Programma manager Stichting Locus
Relevante nevenfunctie(s) geen
Datum benoeming 01-07-2014
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Naam Drs. W.C. Ypma (v),
plaatsvervangend voorzitter
Woonplaats Oostzaan
Leeftijd 47 jaar
Specifieke deskundigheden
Expertise op het gebied van HR, Marketing,
Communicatie, bestuurlijke ervaring en expertise
op het gebied van onderwijs en gemeente
Commissie Auditcommissie
Hoofdfunctie Senior Strateeg Aegon Nederland
Relevante nevenfunctie(s)
Ontwikkelaar opleidingen en docent
Pensioensector, lid RvC bureau Scompany RUU,
fractie-assistent D66 Oostzaan
Datum benoeming 01-01-2013

Naam Drs. A. van den Eijkel (m)
Woonplaats Leiden
Leeftijd 45 jaar
Specifieke deskundigheden Financiële expertise
Commissie Auditcommissie
Hoofdfunctie Manager Financiën en Control
Zonnehuisgroep Vlaardingen
Relevante nevenfunctie(s) Lid Raad van Toezicht
Salomo Stichting voor Christelijk Primair
Onderwijs Zuid Kennemerland
Datum benoeming 01-07-2014

Naam S. Groen (v)
Woonplaats Heemstede
Leeftijd 61 jaar
Specifieke deskundigheden
Gevarieerde management/bestuurlijke ervaring
in onderwijs, vakbond en pensioenwereld
Commissie Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie Zelfstandig adviseur
Relevante nevenfunctie(s)
Lid Raad van Toezicht Stichting Ashram College
V.O., Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Kennemerwaard (bibliotheken Alkmaar e.o.)
Datum benoeming 01-01-2015
Naam E. Den Hartog (m)
Woonplaats Rijswijk
Leeftijd 64 jaar
Specifieke deskundigheden
Financieel, HRM, Informatiebeleid, Governance
Commissie Audit commissie
Hoofdfunctie Ambtenaar
Relevante nevenfunctie(s) n.v.t.
Datum benoeming 09-06-2016
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or
SPeeLgroeP Vo
e re n
ouderS en kind
Ja ar
tuSSen de 1 en 2
In 2016 zijn er op initiatief van SPL
en JES Rijnland vier speelgroepen
gestart in de wijken Noord,
Zuid-West, Merenwijk en
Stevenshof. Twaalf weken lang
komen tien ouders en tien
kinderen bij elkaar om elkaar te
ontmoeten en met elkaar te
spelen. Daarnaast maken ze
uitstapjes naar voorzieningen in
de wijk. De groep wordt begeleid
door twee medewerkers van SPL
en JES Rijnland, die spel- en speelgoedtips geven en de band tussen
ouder en kind stimuleren.
Met name de groepen in Zuid-West
en Noord waren vanaf het begin
vol en de ouders zijn enthousiast.
Ze vinden het fijn om andere
ouders te ontmoeten en waarderen
de spel- en activiteitentips. Na
aﬂoop van de twaalf weken krijgen
ouders de kans om zelfstandig
door te gaan. Een aantal ouders
heeft hier gebruik van gemaakt en
ziet elkaar nog steeds.
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waar zijn we
eXtra trotS
oP in 2016?
idSe a anPak
Partner in de Le
t wikkeLing
Voor taLenton
SPL wil er zijn voor álle kinderen,
ook voor die met bijzondere
talenten en/of een ontwikkelingsvoorsprong. Daarom is SPL partner
van de Leidse Aanpak voor
Talentontwikkeling (LATO), een
netwerk dat (hoog)begaafde en
getalenteerde kinderen helpt bij
het ontplooien van hun talenten.
Twee pedagogisch medewerkers
van SPL hebben afgelopen jaar de
opleiding tot ambassadeur/coach
van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong afgerond. Ze
zorgen dat het onderwerp een
plek krijgt binnen de organisatie,
in de vorm van beleid, coaching en
begeleiding. Zo is in het najaar
van 2016 een onderdeel over ontwikkelingsvoorsprong toegevoegd
aan het pedagogisch beleid.
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Samenwerking

in de wijk

In het kader van wijkgericht werken zijn de speelzalen van SPL
in 2016 goed zichtbaar en actief geweest in de wijken van
Leiden. Er werd nauw samengewerkt met wijkverenigingen,
speeltuinverenigingen, buurtcentra, het CJG, JES Rijnland en
de bibliotheek. SPL zette zich bijvoorbeeld in voor Burendag,
verzorgde samen met buurtbewoners het openbaar groen
tijdens NL Doet en hielp in Noord bij het organiseren van een
informatieve baby- en peutermarkt voor ouders. Ook voorlees-,
rommel- en vrijetijdsmarkten in verschillende wijken konden
rekenen op de steun en aanwezigheid van SPL.

SPL Peuterfees

t

Om het peuterspeelzaalwerk stadsbreed te promoten,
organiseerde SPL op 4 juni 2016 voor de tweede keer het SPL
Peuterfeest voor alle ouders en kinderen in Leiden. De bezoekers
genoten van allerlei spelletjes en activiteiten, muziek en een
theatervoorstelling. Daarnaast presenteerden alle locaties van
SPL zich in een eigen informatiestand, waar ouders en kinderen
kennis konden komen maken en een bezoek konden inplannen.
Het feest was een daverend succes en trok dit jaar maar liefst
900 bezoekers, 300 meer dan in 2015. In de weken na het feest
ontving SPL tientallen extra inschrijvingen.
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“

Het SPL Peuterfeest
was een daverend
succes en trok dit
jaar maar liefst
900 bezoekers. In de
weken na het feest
ontving SPL
tientallen extra
inschrijvingen.

”
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9 Vooruit

BLik
2017

SPL zet in 2017 Voort wat de
organiSatie in 2015 en 2016
Begonnen iS:

1

voorschoolse educatie
aanbieden op alle
locaties

2

de spin in het web
zijn in elke wijk

3

intensief blijven samenwerken met onderwijs en andere
partners in de doorgaande leerlijn 0–12 jaar

4

blijven investeren in de samenwerking met zorgpartners

Het strategisch beleidsplan 2015-2018 nadert zijn afronding en SPL ligt
goed op koers. Dus ook in 2017:

VoLLe kracHt Vooruit!
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