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VOOR
WOORD

2020 is voor SPL, en heel de wereld, een bizar jaar 

geweest. In 2019 hadden we de lijnen van onze strate-

gische schets H.O.O.P. uitgezet, en nu waren we klaar 

om stappen te zetten. Het zou een mooi, ambitieus jaar 

worden.

Tot onze speelzalen op 16 maart opeens dicht moesten. 

Het coronavirus had in alle hevigheid om zich heen 

gegrepen en de eerste lockdown was een feit. Opeens 

moesten we in allerijl bedenken hoe we op afstand in 

contact konden blijven met elkaar, de ouders en de kin-

deren. En hoe we op een veilige manier noodopvang 

konden bieden aan kinderen in kwetsbare situaties. 

Want dat we noodopvang gingen aanbieden, daarover 

bestond binnen de organisatie geen twijfel. Het welzijn 

van ouders en kinderen stond voor iedereen voorop. 

De kracht en betrokkenheid van onze medewerkers 

werd zo bijzonder zichtbaar.

Achter de schermen waren we druk bezig met het op-

lossen van allerlei vragen en problemen: Hoe worden 

ouders financieel gecompenseerd? Wanneer kunnen 

nieuwe kinderen die niet kunnen starten vanwege de 

lockdown alsnog instromen? Wat gebeurt er met kinde-

ren die tijdens de lockdown vier jaar worden, maar niet 

naar school kunnen?

Toen we na negen weken weer volledig open moch-

ten, haalde iedereen aan de ene kant opgelucht adem. 

Maar aan de andere kant kregen we er nieuwe vragen 

en problemen voor terug: Hoe overtuigen we ouders 

die angstig zijn voor besmetting om hun kind toch naar 

de speelzaal te brengen? Hoe lossen we de plannings-

achterstand op, zonder dat we de groepen overspoe-

len met een permanente stroom aan nieuwe kinderen? 

Hoe laten we nieuwe kinderen wennen op de groep 

zonder hun ouders? Hoe kunnen we geïnteresseerde 

ouders laten kennismaken met SPL of helpen bij hun 

inschrijving, zonder ze fysiek te mogen ontvangen?

Ook op het gebied van samenwerking liepen we het 

afgelopen jaar tegen knelpunten aan. SPL is een net-

werkorganisatie. We werken normaal gesproken in-

tensief samen met welzijns- en onderwijspartners in 

de wijk. Maar door de pandemie kwam deze samen-

werking voor een groot deel stil te liggen. Bestuurlijke 

overleggen werden gecanceld, omdat iedereen het te 

druk had met het draaiende houden van de eigen orga-

nisatie. En daarbij kwam nog dat er in 2020 vanwege 

de aanbesteding in het sociaal domein net een aantal 

nieuwe partners gestart waren in de stad. Deze organi-

saties konden zich niet presenteren binnen het Leidse 

netwerk, waardoor gezamenlijke activiteiten helaas nog 

niet van de grond zijn gekomen.

Te midden van al deze uitdagingen en onzekerheid, 

moest SPL per augustus 2020 een wettelijk verplichte 

urenuitbreiding zien te organiseren voor de doelgroep-

kinderen (16 uur VVE-aanbod per week). Ook zonder 

corona was dit organisatorisch een enorme klus. Dat 

we het desondanks tot een goed einde hebben weten 

te brengen, toont de flexibiliteit en het doorzettingsver-

mogen van SPL. 

Ik ben trots op wat we in 2020, ondanks de corona-

crisis, hebben bereikt. Het was overleven, maar we 

hebben ongelofelijk ons best gedaan om er toch te zijn 

voor de kinderen, ouders en medewerkers. De mooie 

cijfers van het klanttevredenheidsonderzoek van dit 

jaar wijzen gelukkig uit dat we daarin geslaagd zijn.

Piet Penning

Directeur bestuurder SPL

Een bizar jaar

2

Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. Sociaal Jaarverslag 2020



VOORWOORD

MISSIE + VISIE

STERKE PUNTEN

INHOU
DSOP
GAVE

ONTWIKKELINGEN CIJFERS

MEDEWERKERS

KWALITEIT

FINANCIËN

Dit jaarverslag is een uitgave van: 
Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o
Adres:  Rooseveltstraat 12
  2321 BM Leiden

Telefoon:  088 - 3043043 
E-mail:  klantenservice@splopvang.nl
Website:  www.splopvang.nl

Tekst:   Marijn Klok
Ontwerp:  Welcome to the Moon
Fotografie:  Eelkje Colmjon & Carlijn Andriessen

© SPL, april 2021

HIER ZIJN WE 
EXTRA TROTS OP

RAAD VAN TOEZICHT

VOORUITBLIK

http://www.welcometothemoon.nl
https://www.eelk.nl/
https://www.carlijnco.nl/


MISSIE 
+ VISIE

SPL is van mening dat alle peuters in Leiden recht heb-

ben op een goede begeleiding naar de basisschool, 

in het bijzonder peuters met een achterstandsrisico. 

Een positief opvoedingsmilieu voor zowel peuters als 

hun ouders is hiervoor onmisbaar. Hetzelfde geldt voor 

structurele en interprofessionele samenwerking tussen 

SPL en partners in de buurt en de wijk, met als doel 

peuters én hun ouders te ondersteunen. 

SPL wil zo’n milieu en deze samenwerking (helpen) 

creëren. SPL doet dit  door:

• kinderen en hun ouders handelingsperspectief te 

bieden

• hen te helpen niet direct te oordelen

• hen optimisme te bieden

• hun participatie in de samenleving te bevorderen

SPL is in haar missie H.O.O.P. geïnspireerd door de stel-

lingname van hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter, 

waarin hij vurig pleit voor meer optimisme en hoop in 

opvoeding en onderwijs.

Missie + visie
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STERKE
PUNTEN

SPL bereidt peuters voor op de basisschool

Een peuterspeelzaal is meer dan een opvangvoorzie-

ning. Het is vooral een uitdagende speel- en leeromge-

ving, waar de taalontwikkeling en de cognitieve, soci-

ale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling 

van peuters gestimuleerd worden. Bijna alle peuter-

speelzalen van SPL bieden een vorm van voorschoolse 

educatie aan, die aansluit op de vroegschoolse edu-

catie van de kleuterklas. Zo beginnen alle peuters zo 

goed mogelijk voorbereid aan de basisschool. 

SPL werkt samen met andere zorgpartijen

De pedagogisch medewerkers observeren de kinde-

ren dagelijks, waardoor ze de kinderen goed in beeld 

hebben. Vragen of problemen worden tijdig gesigna-

leerd en besproken met de ouders en eventuele der-

de zorgpartijen waar SPL intensief mee samenwerkt. 

Mocht er wat aan de hand zijn met een kind, dan kan 

de peuterspeelzaal snel en eenvoudig doorverwijzen 

naar andere instanties zoals de jeugdgezondheidszorg, 

jeugdhulp, sociaal werk, wijkteams en het Centrum 

voor Jeugd en Gezin. Dit gebeurt altijd in overleg met 

de ouders.

SPL betrekt ouders bij de ontwikkeling van hun kind

Een plek op een SPL-peuterspeelzaal is voor alle 

ouders betaalbaar. Tweeverdieners kunnen kinderop-

vangtoeslag aanvragen. Eenverdieners worden door 

de gemeente Leiden gesubsidieerd. Hun eigen bijdra-

ge is inkomensafhankelijk. Hoogopgeleid, praktisch op-

geleid, uit binnen- of buitenland, met een achterstand 

of een voorsprong, iedereen is welkom. Zo leren men-

sen elkaar kennen en dat stimuleert integratie. Ouders 

met opvoedvragen kunnen op een laagdrempelige 

manier terecht bij de pedagogisch medewerkers. Deze 

ondersteuning kan opvoedproblemen voorkomen.

SPL staat midden in de samenleving

Peuterspeelzalen staan midden in de wijk en maken 

daar actief deel vanuit. Ze zitten vaak in of vlak bij 

basisscholen, buurtcentra en speeltuinen. Het is voor 

kinderen en ouders fijn om de speelzaal om de hoek te 

hebben. Het kan een goed startpunt zijn om van daar-

uit de wijk verder te leren kennen.

 

Sterke punten in peuterspeelzaalwerk
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Coronacrisis

ONTW
IKKEL
INGEN

Zoals in heel Nederland heeft het jaar 2020 voor SPL 

vooral in het teken gestaan van de coronapandemie. 

Het was een roerig jaar voor de organisatie waarin 

onverwachts allerlei maatregelen genomen moesten 

worden, en de speelzalen zelfs twee keer een periode 

moesten sluiten.

De woorden ‘corona’, ‘coronavirus’, ‘coronapandemie’ 

en ‘coronacrisis’ komen dan ook veelvuldig voor in dit 

jaarverslag. SPL heeft alle zeilen bijgezet om alle peu-

ters en ouders ondanks alles toch zoveel mogelijk te 

kunnen bieden. Het is gelukt om vrijwel alle speelzalen 

constant open te houden, ondanks dat pedagogisch 

medewerkers regelmatig thuis kwamen te zitten in 

afwachting van het resultaat van hun coronatest. En 

daarnaast heeft SPL het ook nog voor elkaar gekregen 

om middenin dit bizarre jaar het aantal uur voorschool-

se educatie voor doelgroepkinderen uit te breiden, 

wat grote gevolgen had voor de organisatie. Daarover 

meer onder het kopje 16 uur VVE.

Coronacrisis

→
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ONTW
IKKEL
INGEN

Vanaf 1 augustus 2020 hebben Nederlandse ge-

meenten de wettelijke taak om 960 uur voorschoolse 

educatie aan te bieden aan doelgroepkinderen van 

tweeënhalf tot vier jaar. In Leiden moest hierdoor het 

urenaanbod voor peuters met een VVE-indicatie ver-

ruimd worden van 12 naar 16 uur per week (gedurende 

40 weken per jaar).

In de praktijk betekende dit voor de VVE-locaties van 

SPL een uitbreiding van de openingstijden, en voor de 

pedagogisch medewerkers en ouders een uitbreiding 

van hun contracturen. De meeste locaties gingen na de 

zomervakantie vier uur open op een ochtend (in plaats 

van drie). Voor de locaties met ochtend- en middag-

groepen was dit echter geen optie, omdat de middag-

groepen dan te laat op de dag zouden eindigen. Op 

deze locaties is gekozen de dagdelen 3,25 uur te laten 

duren, en doelgroepkinderen vijf dagdelen per week 

aan te bieden (in plaats van vier).

16 uur VVE

16 uur VVE →
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ONTW
IKKEL
INGEN

EVENING onderzoekt landelijk de effectiviteit van het 

aanbieden van 960 uur VVE aan doelgroepkinderen. 

Met als belangrijkste vragen: heeft de maatregel een 

positief effect op de sociaalemotionele, motorische, ta-

lige en cognitieve ontwikkeling van doelgroepkinderen 

en maakt de manier waarop de maatregel wordt uitge-

voerd uit voor de grootte van de effecten?

Het onderzoek is in april 2019 gestart en loopt tot en 

met maart 2023. Het maakt deel uit van een breed 

monitorings- en beleidsevaluatieprogramma opgesteld 

door het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door 

een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht en 

Sardes. EVENING staat voor Effectstudie Voorschool-

se Educatie: een natuurlijk experiment in Nederlandse 

gemeenten.

SPL vindt dit een belangrijk onderzoek, omdat het 

duidelijk maakt wat peuterwerk voor de ontwikkeling 

van kinderen betekent. Daarom werd in februari 2020 

besloten dat aan aantal VVE-locaties van SPL zou gaan 

deelnemen. Er is een begin gemaakt met het invullen 

van vragenlijsten door de teamleiders en pedagogisch 

medewerkers, en er heeft een observatie plaatsge-

vonden op een van de locaties. Maar vervolgens wer-

den de onderzoeksactiviteiten stilgelegd vanwege de 

coronacrisis. In 2021 gaan de onderzoekers verder aan 

de slag. 

EVENING-project

EVENING-project →
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ONTW
IKKEL
INGEN

Normaliter voert SPL elk jaar een klanttevredenheids-

onderzoek (KTO) en medewerkerstevredenheidson-

derzoek (MTO) uit. Maar vanwege de coronacrisis, 

en daaruit voortvloeiende capaciteitsproblemen bij 

het onderzoeksbureau dat de onderzoeken voor SPL 

uitvoert, liepen deze onderzoeken grote vertraging op. 

Het KTO stond gepland voor het voorjaar, maar kon 

pas eind 2020 doorgang vinden (zie voor de resultaten 

het hoofdstuk Kwaliteit). Het MTO had plaats moeten 

vinden in november, maar werd uitgesteld tot eind janu-

ari 2021 (en is daarom niet meegenomen in dit jaarver-

slag).

KTO & MTO

KTO & MTO →
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ONTW
IKKEL
INGEN

Bij de Speelgroep komen wekelijks maximaal 10 ouders 

met hun kind tussen de 1 en 2 jaar spelen. Ouders wor-

den gestimuleerd om het spel van hun kind te volgen 

en samen plezier te maken. Daarnaast is er de moge-

lijkheid om andere ouders uit de buurt te ontmoeten 

en meer te weten te komen over de organisaties in de 

wijk.

De Speelgroep vindt plaats in drie verschillende wijken 

in SPL-locaties en wordt uitgevoerd door medewerkers 

van JES Rijnland. 

De Speelgroep start normaal drie keer per jaar met 

nieuwe groepen. Helaas konden de Speelgroepen 

na maart 2020 niet op de gebruikelijke manier plaats-

vinden in SPL-locaties vanwege het coronavirus. JES 

Rijnland heeft deze ouders een aantal huisbezoeken 

aangeboden waarbij het principe van de Speelgroep 

centraal stond. 

Op dit moment staan 76% van de kinderen die met 

de Speelgroep hebben meegedaan ingeschreven bij 

de peuterspeelzaal. Omdat sommige kinderen in de 

Speelgroep nog heel jong zijn, is de verwachting dat dit 

percentage nog zal stijgen.

Speelgroep

Speelgroep →
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ONTW
IKKEL
INGEN

In 2019 heeft SPL het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

opgesteld. Het IHP geeft vanuit de strategie en het 

pedagogisch beleid van SPL antwoord op de vragen: 

‘Waar willen we zitten, waarom en hoe kunnen we dit 

optimaal gebruiken’. Het IHP van SPL sluit aan bij de 

ontwikkelingen in het jeugdbeleid en in de onderwijs-

huisvesting van het basisonderwijs in de gemeente 

Leiden, zoals weergegeven in de ‘Integrale aanpak 

onderwijskansen kinderen 0-13 jaar’ en het ‘Integraal 

Huisvestingsplan voor het onderwijs 2019-2030’.

In 2020 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsge-

vonden op het gebied van huisvesting:

• Sluiting van peuterspeelzaal Kweenie in de  

Stevenshof per 01-01-2020

• Sluiting van Atentogroep De Vogeltuin per  

01-04-2020

• Omzetting van de middaggroep naar een tweede 

ochtendgroep bij PC Zuid-West per 31-08-2020

• Verhuizing van peuterspeelzaal Knuffel per  

31-08-2020

• Opening van peuterspeelzaal De Astronaut per 

26-10-2020

Huisvestingsbeleid

Huisvestingsbeleid →
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ONTW
IKKEL
INGEN Op 1 april 2020 heeft SPL in overleg met de gemeente 

Leiden Atentogroep De Vogeltuin gesloten. De Vogel-

tuin was een pilot-groep voor kinderen die in hun ont-

wikkeling meer aandacht nodig hadden dan reguliere 

locaties konden bieden. Na bijna twee jaar kwam SPL 

tot de conclusie dat de groep in zijn huidige vorm niet 

voldeed aan de verwachtingen, vanwege een aantal 

knelpunten:

• Het bleek moeilijk om de ‘juiste’ kinderen te se-

lecteren voor De Vogeltuin. De problematiek van 

sommige kinderen bleek te zwaar voor de groep, 

maar die van andere kinderen juist weer te licht. 

• Ouders waren regelmatig niet bereid om hun kind 

te plaatsen bij De Vogeltuin. Ofwel omdat ze de 

locatie te ver weg vonden, ofwel omdat ze een 

meer specialistische groep niet nodig vonden 

voor hun kind. 

• De Vogeltuin werd ondersteund door een mede-

werker van Cardea, een orthopedagoog vanuit 

PPO en een logopedist vanuit OA. Deze specia-

listen kwamen regelmatig op de groep langs om 

de pedagogisch medewerkers te adviseren, maar 

dit bleek niet genoeg op het moment dat er zware 

zorgkinderen op de groep zaten. Deze kinderen 

hadden specialistische begeleiding en behan-

deling nodig op de groep, maar daar hadden de 

externe specialisten geen tijd voor of mogelijk-

heid toe.

Het plan was om de pedagogisch medewerkers van De 

Vogeltuin vanaf april tot de zomervakantie in te zetten 

als ambulant begeleiders op reguliere peuterspeelzaal-

groepen. Zo zou SPL kunnen uitproberen of het beter 

werkt om kinderen die extra aandacht nodig hebben 

te begeleiden in reguliere groepen, in plaats van ze bij 

elkaar te zetten in één groep. Maar vanwege de coron-

acrisis kon dit plan slechts beperkt doorgang vinden.

Sluiting Atentogroep

Sluiting Atentogroep →
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ONTW
IKKEL
INGEN Vanaf september 2017 hebben de gemeente Leiden, 

SPL, Smallsteps en De Leidse Aanpak voor Talentont-

wikkeling gedurende drie jaar samengewerkt in een in-

novatiecentrum voor-en vroegschoolse educatie (vve). 

Met een innovatieve maatregel probeerden de partijen 

gezamenlijk de kwaliteit van vve te verbeteren op alle 

vve-locaties in Leiden.

De innovatieve maatregel bestond uit: pedagogisch 

medewerkers motiveren voor professionalisering door 

ze herhaald te interviewen aan de hand van een daar-

voor ontwikkelde gestructureerde vragenlijst. De ver-

wachting was dat een verhoogde motivatie voor pro-

fessionalisering bij pm’ers effect heeft op de kwaliteit 

van het vve-aanbod.

De KBA Nijmegen deed de afgelopen jaren onderzoek 

naar de effecten van de maatregel. Allereerst werd de 

pedagogische kwaliteit in de vve-groepen gemeten 

door middel van een observatie. Daarna gingen de 

leidinggevenden meerdere keren in gesprek met de 

pedagogisch medewerkers. De medewerkers vulden 

na elk gesprek een korte vragenlijst in. Aan de hand 

hiervan werd gekeken naar hun motivatie en werkple-

zier. In het najaar van 2020 volgde ten slotte de name-

ting, waarin gekeken werd of de pedagogische kwali-

teit van de vve-groepen was toegenomen.

De conclusie van het onderzoek is dat de pm’ers en lei-

dinggevenden positief zijn over de interview-methode 

en de effecten die zij naar aanleiding daarvan ervaren. 

Maar van een significant meetbaar effect op de moti-

vatie van pm’ers voor professionalisering (en daarmee 

op de kwaliteit van vve) is geen sprake. Verklaringen 

hiervoor zijn onder andere dat de pm’ers bij de start 

al hoog gemotiveerd waren voor hun werk en dat de 

uitvoering van de maatregel mede door personeels-

wisselingen en de coronacrisis niet is verlopen zoals 

gepland.

Innovatiecentrum VVE

Innovatiecentrum VVE →
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ONTW
IKKEL
INGEN

In de zomervakantie van 2020 heeft SPL voor het eerst 

een zomerschool georganiseerd voor doelgroepkin-

deren, om de achterstand in te halen die zij mogelijk 

hadden opgelopen door de lockdown in het voorjaar. 

De zomerschool was een groot succes. De eerste en 

de laatste week van de zomervakantie waren er twee 

locaties open. De groepen zaten vol en de kinderen 

hebben het enorm naar hun zin gehad. Ook de ouders 

waren zeer enthousiast over dit initiatief van SPL. Lees 

meer over de zomerschool in het hoofdstuk Hier zijn 

we extra trots op.

Zomerschool

Zomerschool →
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ONTW
IKKEL
INGEN

Dit jaar hebben acht enthousiaste ouders de ouder-

commissie SPL (Leiden en Lisse) vormgegeven: zeven 

ouders uit Leiden, een ouder uit Lisse.

De oudercommissie heeft adviesrecht over de volgen-

de onderwerpen:

• het pedagogisch beleid

• het algemeen beleid op het gebied van voeding, 

opvoeding, veiligheid en gezondheid

• openingstijden

• voorschoolse educatie

• vaststelling en wijziging van de klachtenregeling

• de hoogte van de ouderbijdrage

De oudercommissie heeft dit jaar drie keer met elkaar 

vergaderd, in januari, juli en september. Bij de verga-

dering van januari is de Raad van Toezicht aanwezig 

geweest. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn: 

Corona, GGD bezoeken, klachtenregeling en binnen-

gekomen klachten 2019, locatie specifieke zaken zoals 

verbouwing en nieuwe huisvesting en het werkplan van 

de pedagogisch coach. Daarnaast is er elke vergade-

ring aandacht geweest voor het proces van de over-

gang naar de 16 uur VVE en de eerste bevindingen na 

het starten. 

Leden van de oudercommissie hebben dit jaar hun ad-

vies uitgebracht over de nieuwe tarieven voor 2021 en 

de nieuwe openingstijden rondom de 16 uur VVE. 

De vergaderingen met de oudercommissie zijn zeer 

waardevol geweest omdat SPL het belangrijk vindt om 

in samenwerking met ouders de organisatie vorm te 

geven.

Oudercommissie

Oudercommissie →
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Totaal aantal kinderen dat in 2020 op een 

peuterspeelzaal van SPL zat: 

1044
Gemiddeld 

bezettingspercentage: 

81,32%

Bezettingscijfers
→

CIJ
FERS

Bezettingscijfers →
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Doelgroepkinderen zijn kinderen die door een ongun-

stige economische-, sociale- of culturele omgeving risi-

co lopen op een taal- en/of ontwikkelingsachterstand, 

beïnvloed door kenmerken van thuis, (voor)school of 

wijk. 

Tot september 2020 kwamen doelgroepkinderen 12 

uur naar de peuterspeelzaal waarvan 6 uur gratis. Van-

af september 2020 komen doelgroepkinderen 16 uur 

naar de peuterspeelzaal waarvan 8 uur gratis.

346 

doelgroepkinderen in 2020

Wijk Totaal

Mors 38

Stevenshof 16

Centrum 27

Noord 98

Zuid-West 77

Merenwijk 61

Roodenburgerdistrict 29

DoelgroepkinderenCIJ
FERS

Doelgroepkinderen →
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Het aantal van 519 ouders dekt maar een deel van het 

totaalaantal, omdat ouders die kinderopvangtoeslag 

krijgen van de Belastingdienst niet verplicht deze gege-

vens aan te leveren.

Inkomen in € Aantal ouders

0 – 1.989 285

1.990 – 2.978 84

2.979 – 3.900 39

3.901 – 5.015 55

5.016 – 6.003 15

6.004 – 7.239 15

7.240 – 8.498 9

8.499 en hoger 17

Totaal 519

Inkomenscategorieën ouders

CIJ
FERS

Inkomenscategorieën ouders →
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Ruim 10% van het aantal kinderen dat de peuterspeel-

zalen van SPL bezoekt heeft extra zorg en aandacht 

nodig, omdat hun ontwikkeling niet optimaal verloopt. 

SPL werkt daarom onder andere nauw samen met de 

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in Leiden en jeugd- 

en opvoedhulporganisatie Cardea.

Als pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over 

een kind, zijn er vanuit het programma Alert4you twee 

coaches van Cardea beschikbaar voor ondersteuning. 

De coaches kijken mee op de groep en geven tips 

en adviezen over de begeleiding van het kind en de 

ouders.

Verder kunnen pedagogisch medewerkers een ‘dub-

beltelling’ aanvragen voor een zorgkind. Het kind telt 

dan voor twee op de bezettingslijst van de groep, 

waardoor er minder kinderen op de groep worden ge-

plaatst. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers meer 

tijd en aandacht besteden aan het zorgkind.

Daarnaast bestond binnen SPL tot april 2020 Atento-

groep De Vogeltuin. Dit was een kleine groep (maxi-

maal 10 kinderen) voor zorgkinderen waarbij het op de 

reguliere peuterspeelzaal niet lukte ze verder te helpen 

in hun ontwikkeling. De kinderen kregen op De Vogel-

tuin extra begeleiding en werden extra gestimuleerd. 

De groep is per 1 april 2020 gesloten om een aantal 

redenen. Zie voor verdere toelichting het stuk Sluiting 

Atentogroep in het hoofdstuk ‘Ontwikkelingen 2020’.

Totaal aantal zorgkinderen 2020:

124
Aantal kinderen waarvoor Alert4you 

is ingezet:

22
Aantal kinderen waarover contact is 

geweest met het CJG:

61
Aantal aangevraagde dubbeltellingen:

20
Aantal kinderen aangemeld bij 

De Vogeltuin (tot 1 april 2020):

7

Zorgkinderen

CIJ
FERS

Zorgkinderen →
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SPL heeft een ambassadeur voor peuters met (een ver-

moeden van) een ontwikkelingsvoorsprong. De rol van 

de ambassadeur Ontwikkelingsvoorsprong komt voort 

uit de samenwerking van SPL met de Leidse Aanpak 

voor Talent Ontwikkeling.

De ambassadeur is in 2020 voor 20 peuters ingescha-

keld. Van deze peuters heeft ongeveer 60% waar-

schijnlijk een ontwikkelingsvoorsprong. De ambassa-

deur ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij 

het signaleren van peuters met een voorsprong, het 

samenstellen van een goed aanbod, het bieden van 

passende begeleiding en het zorgvuldig overdragen 

van deze peuters naar de basisschool. Ze onderhoudt 

ook het contact met de ouders hierover. 

De ambassadeur werkt met het observatiesysteem 

Pientere Peuters en observatielijsten uit het boek 

‘Bijdehante Baby’s en Pittige Peuters’. Als uitdagend 

materiaal worden de materialen van de Talentenlijn in-

gezet en de boeken ‘Peuters die net iets meer kunnen’, 

‘Knapper dan knap’ en ‘Compact en rijk’. 

Voor de informatieoverdracht naar school gebruikt de 

ambassadeur het overdrachtsformulier voor Pientere 

Peuters. Een warme overdracht met de intern begelei-

der of leerkracht is wenselijk, zodat de school meteen 

verder kan met hetgeen er op de peuterspeelzaal 

gesignaleerd is.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

CIJ
FERS

Kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong

→
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MEDE
WERK
ERS

Fulltime-equivalent (fte) in 2020 per organisatiedeel:

Personeel in cijfers

Personeel in cijfers →

Pedagogisch medewerkers: 
35,43

Pedagogische 
staf: 2,38

Teamleiders: 
2,34

Huishoudelijk 
medewerkers: 2,7

Kantoormedewerkers: 
5,45

Directie:
1,0

Totaal fte

49,3
Verzuimpercentage

4,83%
Gemiddelde leeftijd SPL-medewerkers 

46,12 jr
 (peildatum 31 december 2020)
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MEDE
WERK
ERS

Afgelopen jaar bestond de raad  op 1 januari 2020 uit 

de volgende personen:

• Arnoud Hassefras (psz Knuffel)  

Voorzitter (tot 1-9-2020)

• Alexandra van den Berg (psz ‘Piraatje Leiden) 

Secretaris 

• Karin van den Berg (psz. ‘Piraatje Leiden)  

(tot 25 januari 2020)

• Nanda van Buuren (psz Floddertje) (tot 1-9-2020)

• Atie van Hout (klantenservice) (tot 1-7-2020)

• Sandra Zuiderduin (psz. Piraatje Lisse) (vanaf 21-

04-2020)

De Ondernemingsraad heeft in 2020 vijftien keer een 

reguliere OR-vergadering gehad. De jaarvergadering 

kon niet doorgaan vanwege corona-maatregelen. In 

plaats daarvan is het jaarverslag 2019 verspreid on-

der de medewerkers en konden zij daarover mailen of 

bellen met vragen. Er hebben negen overlegvergade-

ringen plaatsgevonden met de directeur,  een vergade-

ring met de raad van toezicht en twee keer een bijeen-

komst met een coach over de samenwerking tussen de 

OR en de directeur.

De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken:

• 16 uur VVE

• compensatieregeling

• ziekteverzuim 

• verkiezingen OR  

• Project Connect 

• OR-reglement

• Evening-project  

• overgang alle medewerkers naar CAO  

kinderopvang 

• werken met coronamaatregelen binnen SPL

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad →
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MEDE
WERK
ERS

Door de overheid worden wettelijke eisen gesteld aan 

SPL met betrekking tot de scholing van het personeel. 

Zo is het verplicht dat alle medewerker die op een 

VVE-locatie aan het werk zijn geschoold zijn in een 

door het NJI erkend programma of ten minste gestart 

zijn met de opleiding. Alle vaste medewerkers en inval-

krachten van SPL worden daarom intern getraind in de 

VVE-methode Piramide. In 2020 zijn drie nieuwe peda-

gogisch medewerkers gestart met de training.

Een andere wettelijke verplichting is dat minimaal één 

medewerker per locatie een gecertificeerd BHV- of 

EHBO-diploma bezit. Daarom verzorgt SPL jaarlijks een 

BHV- en EHBO-training. In 2020 heeft een gedeelte 

van deze training niet kunnen plaatsvinden, vanwege 

de coronamaatregelen.

Los van de wettelijk gestelde eisen aan scholing van 

personeel vindt SPL het belangrijk dat medewerkers 

zich blijven ontwikkelen. SPL biedt haar personeel 

dan ook de mogelijkheid om opleidingen te volgen en 

studiemiddagen, workshops en inspiratiemiddagen te 

bezoeken. Maar helaas konden veel van deze scho-

lingsactiviteiten in 2020 geen doorgang vinden vanwe-

ge het coronavirus.

De volgende scholingsactiviteiten konden wel plaats-

vinden, al dan niet online:

• 17 pedagogisch medewerkers hebben de training 

Interactief Voorlezen in de Kinderopvang gevolgd.

• 11 pedagogisch medewerkers zijn gestart met een 

training in observatiesysteem KIJK!

• De zorgcoördinator heeft een training gevolgd 

tot aandachtfunctionaris kindermishandeling en 

huiselijk geweld.

Scholing

Scholing →

23

Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. Sociaal Jaarverslag 2020



KWALI 
TEIT

Klanttevredenheidsonderzoek

In het najaar van 2020 heeft SPL het jaarlijkse klant-

tevredenheidsonderzoek uitgezet onder alle ouders 

die een kind op een van de locaties hadden of die een 

kind op de wachtlijst hadden staan op dat moment. Het 

algemene resultaat van het klanttevredenheidsonder-

zoek was een gemiddelde score van 8,6. SPL is er trots 

op dat er een stijgende lijn zit in de klanttevredenheid. 

In 2016 en 2017 was de gemiddelde score een 8,1, en in 

2019 een 8,4.

Vooral de inzet van de pedagogisch medewerkers van 

SPL en de mate waarin het kind zich prettig voelt op de 

groep, scoorden hoog (gemiddeld een 9). Hier is SPL 

uitermate trots op.

Als belangrijkste redenen om hun kind naar de peuter-

speelzaal te brengen gaven de ouders op dat hun kind 

leert omgaan met andere kinderen, en dat het goed is 

voor zijn/haar ontwikkeling. Over de sfeer en de vei-

ligheid op de locaties waren de ouders over het alge-

meen dik tevreden. 

In de uitstraling van de locaties zit nog wel ruimte voor 

verbetering vinden veel ouders. Het ging dan met 

name om de ontvangstruimte en de speelruimte buiten. 

Ook de informatievoorziening en de bereikbaarheid 

van de klantenservice, vooral rondom de plaatsing van 

een kind, valt nog te verbeteren.

Qua locatie-uitstraling of buitenruimte is SPL veelal af-

hankelijk van de beheerders van de panden waar de lo-

caties zijn gevestigd. Dat is meestal in een basisschool 

of buurthuis. De klantenservice ondergaat samen met 

de andere supportafdelingen van SPL een professiona-

liseringsslag.

Klanttevredenheidsonderzoek

→
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KWALI 
TEIT

De locaties van SPL worden regelmatig door de GGD 

geïnspecteerd om te beoordelen of ze voldoen aan de 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

De GGD kan inspecteren op de domeinen Pedagogisch 

klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezond-

heid, Accommodatie en Ouderrecht. 

In 2020 heeft SPL met een bijzondere situatie te ma-

ken gehad. Door de coronacrisis golden aangepaste 

regels voor het toezicht op de opvang. GGD GHOR Ne-

derland adviseerde de GGD regio’s (toezichthouders) 

in deze bijzondere situatie signaal-gestuurd toezicht te 

houden, vinger aan de pols te houden en coulance te 

betrachten bij het toezicht. Door het aangepaste toe-

zicht zijn niet alle locaties van SPL in 2020 geïnspec-

teerd.

De GGD heeft 19 inspecties gehouden en gecon-

stateerd dat de meeste locaties voldoen aan alle 

getoetste voorwaarden. Bij vijf locaties is een tekort-

koming geconstateerd, waarvan één tekortkoming te 

maken heeft gehad met een overmachtsituatie door 

corona.

Bij twee locaties werd niet voldaan aan de eisen om-

trent het Personenregister Kinderopvang. SPL heeft de 

regels aangescherpt en het proces voor de afdeling 

HR verduidelijkt. Ook heeft SPL de procedure betreft 

het aanmelden en het koppelen van nieuwe (externe) 

personen onder de aandacht gebracht; intern binnen 

de organisatie, maar ook met de externe partner.

Bij drie locaties werd niet voldaan aan de eisen om-

trent voorschoolse educatie. Na de constatering zijn 

de desbetreffende medewerkers aangemeld voor de 

desbetreffende toets en deze is inmiddels afgenomen. 

Daarnaast is een invalkracht bij de start direct geregis-

treerd voor deelname aan de VVE-training Piramide. 

De trainingen hebben in 2020 vertraging opgelopen 

vanwege corona m.b.t. de overheidsmaatregelen, met 

name bij het afnemen van de praktijkobservaties. Bij 

één van de drie locaties had de tekortkoming te maken 

met overmacht door corona, waarbij de toezichthouder 

adviseerde aan de gemeente om niet te handhaven.

De inspectierapporten van de GGD zijn gepubliceerd 

op de website van SPL. SPL is nog in afwachting van 

een reactie van de gemeente Leiden op de inspectie-

rapporten.

Inspectie GGD

Inspectie GGD →
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KWALI 
TEIT Klachten van ouders worden via een interne klachten-

procedure behandeld. Als ouders niet tevreden zijn 

met de oplossing en/of beantwoording van hun klacht, 

kunnen ze de klacht indienen bij de Geschillencommis-

sie Kinderopvang. 

In 2020 zijn er vijf interne klachten binnengekomen bij 

SPL. Deze klachten zijn naar tevredenheid afgehan-

deld. Er zijn geen klachten ingediend bij de Geschillen-

commissie Kinderopvang.

Klachten

Klachten →
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FINAN
CIËN

SPL is een financieel gezonde organisatie. 2020 is met 

een positief resultaat afgesloten. De balans en winst- 

en verliesrekening 2020 vindt u op onze website.

Financiën

27

Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. Sociaal Jaarverslag 2020



In 2020 is de Raad van Toezicht zes maal bij elkaar ge-

komen in (digitale) vergaderingen met de directeur-be-

stuurder. Gedurende de vergaderingen is het algemene 

reilen en zeilen van SPL behandeld. De gevolgen voor 

de inrichting van de organisatie en voor de financie-

ring op langere termijn zijn veelvuldig onderwerp van 

gesprek geweest. Met de gemeente Leiden is voor het 

jaar 2020 een zogenaamde UVOK afgesproken. 

Het strategisch beleid voor de komende jaren is voor 

de RvT een belangrijk punt: wat is de rol van de peu-

terspeelzalen in de toekomst. De richting waarop de 

gemeente Leiden zijn beleid zal gaan uitzetten, heeft 

grote invloed op SPL. De Raad van Toezicht heeft daar-

toe een denksessie gehouden met een extern adviseur, 

bestuurder en het MT. Dit moet leiden tot een visie voor 

de toekomst in 2021.

De Raad van Toezicht is regelmatig geïnformeerd over 

de effecten van corona op het functioneren van de 

stichting. Enerzijds het (deels) gesloten zijn van de za-

len, anderzijds juist het opvangen van peuters in ach-

terstandssituaties. Het contact houden met ouders door 

de pedagogisch medewerkers was in deze situatie be-

langrijk, alsmede de zorg voor goede gezondheid van 

de medewerkers. Dit was mogelijk dank zij de geweldi-

ge inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. 

Een aandachtspunt voor de Raad van Toezicht is de 

goede inrichting van het centraal bureau van de stich-

ting als belangrijke schakel in de ondersteuning van 

de uitvoering van onze kerntaak op de zalen door de 

pedagogisch medewerkers. 

De Raad van Toezicht heeft in een vergadering zonder 

de Bestuurder haar eigen functioneren besproken en 

daarbij gesproken over de toekomstige wijze van invul-

ling van haar eigen rol.

De leden van leden van de Raad van Toezicht hebben 

in januari werkbezoeken gebracht aan locaties. 

Auditcommissie

De Auditcommissie heeft twee maal vergaderd, een-

maal over de jaarrekening in aanwezigheid van de 

externe accountant, de bestuurder en de controller en 

één maal over de begroting in aanwezigheid van de 

bestuurder en de controller. 

Renumeratiecommissie

De Renumeratiecommissie heeft een jaarlijks functio-

neringsgesprek gehouden met de directeur-bestuurder 

en heeft daartoe vooraf informatie ingewonnen bij de 

OR en het MT. 

Overleg ondernemingsraad en ouders

De RvT heeft vanwege corona geen overleg met ou-

ders bijgewoond en geen tripartite overleg met de OR 

gehouden. 

In het voorjaar heeft een door de RvT benoemde ver-

binder intern advies uitgebracht voor mogelijke verbe-

tering van de onderlinge communicatie.

Verslag 2020

→

RAAD 
VAN 
TOE
ZICHT

Verslag 2020 →
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De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functione-

ren van de directeur-bestuurder en de hoofdlijnen van 

het beleid van SPL en SJWB. De Raad van Toezicht 

weegt daarbij steeds het belang en de maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid van de organisatie en de 

belangen van de betrokkenen bij de organisatie. Voor 

sommige besluiten van de directeur-bestuurder is 

toestemming van de Raad van Toezicht vereist. Dit is 

vastgelegd in de statuten. De Raad van Toezicht staat 

daarnaast de directeur-bestuurder gevraagd en onge-

vraagd met advies terzijde. De Raad van Toezicht is de 

werkgever van de directeur-bestuurder en beslist over 

benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ont-

slag van de directeur-bestuurder. 

De Raad van Toezicht in het kort

Het voornemen is de Raad van Toezicht van SPL/SJWB 

te laten bestaan uit personen die ieder een ander 

expertisegebied vertegenwoordigen. De Raad on-

derschrijft de Governance Code van de Nederlandse 

Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang 

(NTOI/NVTK) en gebruikt deze als leidraad voor haar 

handelen.

De rol van de Raad van Toezicht
→

De rol van de Raad van Toezicht

RAAD 
VAN 
TOE
ZICHT

→
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Naam: E. den Hartog (m), vanaf 01-07-2018 voorzitter

Woonplaats: Rijswijk

Leeftijd: 68 jaar

Specifieke deskundigheden: Financieel, HRM, 

Informatiebeleid, Governance, privacy

Commissie: Audit commissie tot 1 oktober 2019 en 

Renumeratiecommissie

Hoofdfunctie: nvt.

Relevante nevenfunctie(s): voorzitter RvT KDC 

AandachtsLab Rijswijk, lid Rekenkamer gemeente 

Rhenen, voorzitter bestuur Stichting Ozanam Den Haag

Datum benoeming: 09-06-2016

Aftredend volgens rooster van aftreden: 9-06-2024

Naam: L. Gerritsen (v)

Woonplaats: Leiden

Leeftijd: 40 jaar 

Specifieke deskundigheden: kwaliteit, zorg en 

veiligheid

Commissie: Renumeratiecommissie

Hoofdfunctie: Zelfstandig interim-manager en adviseur 

Relevante nevenfunctie(s): lid Medezeggenschapsraad 

OBS Lucas van Leyden 

Datum benoeming: 27-11-2018

Aftredend volgens rooster van aftreden: 27-11-2022

Naam: mr. B.J.W.M. Raaijmaakers (v)

Woonplaats: Utrecht 

Leeftijd: 53 jaar

Specifieke deskundigheden: Juridisch

Commissie: Auditcommissie

Hoofdfunctie: Advocaat

Relevante nevenfunctie(s): Bestuurslid Landelijke 

Stichting Blinden en Slechtzienden, lid Commissie 

Sportiviteit en Respect Kampong Voetbal, lid Raad van 

Advies Stichting Thomas More

Datum benoeming: 01-01-2019

Aftredend volgens rooster van aftreden: 01-01-2023

Naam: Cristina Guerrero Paez (v)

Woonplaats: Amersfoort

Leeftijd: 52 jaar

Specifieke deskundigheden: bedrijfsvoering, non profit 

organisaties, waaronder gemeenten en jeugdzorg 

Commissie: auditcommissie 

Hoofdfunctie: directeur Borstkankervereniging 

Relevante nevenfunctie(s): -

Datum benoeming: 18-09-2019

Aftredend volgens rooster van aftreden: 18-9-2023

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2020

→

Samenstelling van de Raad van 
Toezicht in 2020

RAAD 
VAN 
TOE
ZICHT

→
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Tijdens de eerste lockdown van 16 maart tot 11 mei 

2020 besloot SPL direct om noodopvang aan te bie-

den aan kwetsbare kinderen uit moeilijke thuissituaties. 

Samen met de jeugdgezondheidszorg en jeugd- en 

gezinsteams werd geïnventariseerd en in de gaten 

gehouden welke kinderen dit betrof. 

Daarnaast waren er ouders die uit zichzelf bij SPL 

aangaven dat de lockdown hen erg zwaar viel. Ook 

die kinderen kregen een plekje in de noodopvang, om 

mogelijke escalatie van de situatie thuis te voorkomen. 

Waar dat kon, organiseerde SPL de noodopvang op de 

vertrouwde locaties van de kinderen. 

Met de kinderen die thuisbleven, en hun ouders, onder-

hielden de pedagogisch medewerkers wekelijks tele-

fonisch contact. Zo kregen ze een aardig beeld of het 

goed met hen ging. Daarnaast kregen de ouders weke-

lijks vanuit SPL een nieuwsbrief in de mail met tips en 

activiteiten die ze thuis met hun kinderen konden doen. 

En de pedagogisch medewerkers stuurden knutselpak-

ketjes op, of brachten ze bij de kinderen thuis langs (op 

veilige afstand).

Vlak voor de kerstvakantie moesten de speelzalen 

helaas voor een tweede keer sluiten. Dat betekende 

dat er geen kerstfeest gevierd kon worden met de 

kinderen, en dat kinderen die na de kerstvakantie naar 

de basisschool zouden gaan geen afscheid konden 

nemen. SPL besloot meteen om na de kerstvakantie 

alle doelgroepkinderen en kinderen uit kwetsbare 

gezinnen noodopvang aan te bieden. Ook de kinderen 

die eigenlijk naar de basisschool zouden gaan, maar 

daar vanwege de lockdown niet konden starten. Zo kon 

voorkomen worden dat deze kinderen, die de speel-

zaal juist zo hard nodig hebben, opnieuw een periode 

thuis kwamen te zitten.

Kortom, de hele organisatie heeft zich enorm ingezet 

om goed zicht te houden op en in contact te blijven 

met alle kinderen en ouders. En de gezinnen te onder-

steunen in deze moeilijke tijd.

Inzet tijdens de lockdowns

HIER 
ZIJN WE 
EXTRA 
TROTS 
OP

Inzet tijdens de lockdowns →
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In de zomervakantie van 2020 heeft SPL voor het eerst 

een zomerschool georganiseerd voor doelgroepkinde-

ren, en dat was een groot succes. De eerste en de laat-

ste week van de zomervakantie waren er twee locaties 

open. De groepen zaten vol en de kinderen hebben 

het enorm naar hun zin gehad. Ook de ouders waren 

zeer enthousiast over dit initiatief van SPL.

De pedagogisch medewerkers merkten dat de kinde-

ren die deelnamen aan de zomerschool een minder 

sterke ‘terugval’ hadden in de Nederlandse taal dan 

voorheen. Sommige van deze kinderen horen normali-

ter zes weken lang niet of nauwelijks Nederlands in de 

zomer, waardoor ze na de zomervakantie weer moe-

ten ‘wennen’ aan het Nederlands. Daar was deze keer 

geen sprake van.

Ouders waren zeer dankbaar dat hun kinderen tijdens 

de zomerschool extra naar de peuterspeelzaal konden 

ter compensatie van de tijd die ze gemist hadden tij-

dens de eerste lockdown. Sommige ouders waren heel 

angstig voor het coronavirus en durfden pas vlak voor 

de zomervakantie hun kind weer naar de speelzaal te 

brengen. Ze waren tot die tijd volledig binnen gebleven 

met de kinderen. En ook in zomervakantie durfden veel 

ouders er nauwelijks op uit te gaan met de kinderen. 

De zomerschool was naast leerzaam dus ook echt een 

vakantie-uitje voor de kinderen.

De pedagogisch medewerkers, die zich vrijwillig had-

den aangemeld om te werken tijdens de zomerschool, 

waren blij dat ze iets konden doen voor kinderen en 

ouders in coronatijd. Ze gunden de kinderen twee we-

ken extra plezier en ontwikkeling.

ZomerschoolHIER 
ZIJN WE 
EXTRA 
TROTS 
OP

Zomerschool →
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2021 zal het jaar worden van oppakken wat in 2020 

noodgedwongen is blijven liggen door de coronacrisis: 

de verdere uitwerking van SPL’s strategische schets 

H.O.O.P. In de strategische schets staan drie hoofddoe-

len:

1. De ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren

SPL biedt vooral ondersteuning aan ouders en peuters 

die dat nodig hebben vanuit hun sociaalmaatschappe-

lijke achtergrond, of door een zorgvraag. In elke wijk 

waar SPL vestigingen heeft, voert zij haar pedagogisch 

programma uit door maatwerk te leveren bij de onder-

steuning van kind en ouders, en door samen te werken 

met pedagogische partners in de wijk.

2. Peuterspeelzalen aan andere voorzieningen 

koppelen

Hiermee kiezen we bewust voor een pedagogisch 

verantwoord aanbod van dagdelen in andere (pedago-

gische) wijkvoorzieningen, zoals buurthuizen, speeltuin-

verenigingen en basisscholen.

3. Verdere professionalisering

SPL ziet zichzelf als een lerende organisatie. We zetten 

dan ook onverminderd in op professionalisering van 

onze pedagogisch medewerkers en blijven interprofes-

sionele teams opzetten.

Afgelopen jaar stonden alle drie de doelen onder 

druk vanwege de coronamaatregelen. Peuters kregen 

minder stimulerend aanbod door de lockdowns en 

ondersteuning van ouders was regelmatig moeilijk op 

afstand. Wijkvoorzieningen waar SPL normaliter mee 

samenwerkt, zoals bibliotheken en buurthuizen, wa-

ren een (groot) deel van het jaar gesloten. En ook het 

voortzetten van de professionalisering van medewer-

kers was lastig omdat men niet fysiek bij elkaar mocht 

komen. Veel bijeenkomsten, trainingen, coachingsbe-

zoeken etc. werden afgelast of uitgesteld.

De coronacrisis is helaas nog niet voorbij. Eind 2020, 

net voor de kerstvakantie, moest Nederland weer in 

strenge lockdown vanwege een snelle stijging van het 

aantal besmettingen. De eerste helft van 2021 zal dus 

vermoedelijk nog in het teken staan van corona. Maar 

hopelijk kan SPL in de tweede helft van het jaar weer 

vol gas geven op bovenstaande doelen.

SPL roept op om de coronaperiode aan te grijpen om 

samenwerking in het werkveld van het jonge kind te 

verstevigen. Alle partners zouden vanaf nu de krachten 

moeten bundelen om aan de voorkant te kijken hoe ge-

zamenlijk de focus op het jonge kind en ouders gehou-

den kan worden. Tijdens de pandemie zijn gezinnen 

meer op zichzelf aangewezen. Afgelopen jaar is geble-

ken hoe ouders en kinderen daardoor uit beeld kunnen 

verdwijnen en hoe schadelijk dit is. Daarom is het van 

belang dat SPL en al haar partners zich komend jaar 

extra inspannen om elkaar te vinden en gezamenlijk op 

te trekken in de zorg voor het jonge kind.
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