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Voorwoord
In een ander jasje

Dansen en koken met Activiteitenteam

Elk jaar maken we een jaarverslag. Het magazine dat je nu in je handen
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hebt, is óók een jaarverslag, maar dan in een ander jasje. We vonden

Monique Dongelmans: bestuurder en mens

de verhalen van Mundo namelijk zo leuk, dat we ze breder willen delen.
Verhalen verteld door collega's, maar ook door ouders, kinderen, partners
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en relaties.

Deskundiger dankzij Uit de Kunst

Het resultaat is een verzameling mooie interviews, boeiende
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achtergrondartikelen en grappige weetjes. Bijvoorbeeld over de

Opvang tijdens de lockdown

‘Mundolympics’, voor de kinderen van onze bso’s in de zomer. Of het verhaal
van Eva, die een dubbelfunctie heeft, zowel in de kinderopvang als in het
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Nieuwe locaties

onderwijs. En over dubbel gesproken: lees ook het dubbelinterview met
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Samenwerking basisonderwijs en kinderopvang

Veel leesplezier. En als je uitgelezen bent: we vinden het helemaal niet erg

zowel de bestuurder als de mens Monique Dongelmans.

als je dit magazine bewaart. Maar dit jaarmagazine ‘zomaar’ ergens laten
liggen of aan iemand doorgeven, dat mag uiteraard ook.
Het team van Mundo Kinderopvang
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etelijke herinneringen

Activiteitenteam: voor onverg

en op ridderkamp
SPORT & SPEL
Activiteiten

Het Activiteitenteam van Mundo is een begrip. Het bestaat uit zes
collega’s met elk een specialisme, zoals koken, sport of natuur.
Het team ontwikkelt activiteiten waaraan kinderen mooie
jeugdherinneringen overhouden en inspireert collega’s op de locaties.
Zelfs in coronatijd was het team niet te stoppen en zorgde voor een
positieve noot in levens die totaal op z’n kop waren gezet.
Tijdens de volledige lockdown maakte het Activiteitenteam van
Mundo, samen met vele collega’s, Mundo TV. Het team bedacht,
filmde en monteerde allerlei activiteiten die kinderen thuis konden
doen. Ook in de ‘versoepelde’ zomer bruiste het mede dankzij het
Activiteitenteam van de bijzondere activiteiten: een kunstweek, een
streetfoodfestival bij de Rotterdamse Munt, een bezoek aan theater
bij ’t Kapelletje in Rotterdam-Noord, de ‘Mundolympics’ (samen
met de Dirk Kuyt Foundation), Mundoland, Boerderij Buitenhof, een
goochelshow en ga zo maar door. “Ook kampeerden meer dan zestig
kinderen op het Ridderkamp bij Adventure Vlaardingen: ze kregen
‘ridderles’ van echte ridders en zagen een roofvogelshow”, vertelt
Tim Zoutendijk, manager van het Activiteitenteam. En waar nodig,
hielp het Activiteitenteam ook nog eens collega’s van zwaar belaste
locaties door op groepen bij te springen.

NATUUR
Activiteiten
Vuur maken met een fire steel, kastanjes en appeltjes
roosteren, met touwen in grote bomen klimmen, pijl en
bogen maken en wildplukken.
Max Baar (specialist Natuur):
“Kinderen konden met behulp van grote, lange touwen in
bomen klimmen, net zoals boomverzorgers dat doen. Dat
was best een beetje spannend voor de kinderen, maar
leverde wel succesmomenten op als ze geheel op eigen
kracht omhoogklommen. Soms wel tot vier meter hoog!”

Zorgzaam met natuur en aarde
Zoals heel Mundo wil ook het Activiteitenteam zorgzaam omgaan
met de natuur en de aarde. Daarom regelt het (semi-)elektrisch
vervoer voor de kinderen van en naar activiteiten. Het team wil
daarnaast locaties helpen aan het Groen Cement-predicaat
(lees meer hierover op pagina 29) en aan het keurmerk Gezonde
Kinderopvang (gezond beleg, gezonde traktaties, verspilling
tegengaan).

Trefbal, flessenvoetbal, knox-hockey en tik- en
estafettespelletjes. In de vakanties worden er voor bso’s onder
andere paralympische sporten bij sportcomplex Olympia
georganiseerd, met frame-voetbal, sprinten op één been
en rolstoelenrace. Bij outdoorparken als Fun Forest kunnen
kinderen kanovaren, klimmen en pijl-en-boogschieten.
Farhad Heydarzadeh (specialist Sport & Spel):
“In een webinar leerde ik meer over activiteiten voor kinderen
van 0 tot 4 jaar. Zoals eentje met wasknijpers, voor kleuters
van 2,5 tot 4 jaar. We hingen gekleurde doekjes op aan het
rek en daarna gingen de kinderen een juffrouw versieren met
wasknijpers. Dat vonden ze superleuk!”
2022
Op de planning staat kickboksen voor kinderen van 7 tot 12
jaar. Dat verbetert hun uithoudingsvermogen, geeft hen meer
spierkracht, meer balansgevoel maar ook mentale kracht:
ze leren zichzelf beter kennen, wat hun valkuilen en sterke
punten zijn. Maar ook hoe ze positief omgaan met minder
sterke punten.

VOEDING
Activiteiten
Kinderen maken recepten met wat ze in de winkel
tegenkomen. Ze kloppen zelf eiwit tot meringues of schudden
slagroom tot boter. In de zomer was het streetfoodfestival
een hit. Kinderen maakten hun eigen loaded nacho’s, mini
vegaburgers, party pancakes en springrolls en smikkelden dat
natuurlijk allemaal zelf op. In de moestuin bij de Rotterdamse
Munt speurden ze naar kruiden. Op verschillende Mundolocaties groeien ook gewassen op de eigen moestuinen het
hele jaar door.

2022
Alle goed voorbereide activiteiten stonden vanwege
COVID-19 even in de ijskast. Dit voorjaar staat er gelukkig
een bezoek aan het eiland Tiengemeenten in de planning
en in de zomervakantie gaan de kinderen naar allerlei
musea. Het Activiteitenteam gaat er bovendien vanuit dat
het in 2022 weer mogelijk is om de ‘Vader en zoon-klimdag’
te organiseren.

Vliegende keeps
Het Activiteitenteam zit nooit stil. Zo komen er meer activiteiten
voor de kinderen van 0 tot 2 en van 2 tot 4 jaar. De experts uit
het externe netwerk worden daar nog meer bij betrokken, om zo
met elkaar tot nieuwe ideeën te komen. Teamleden zijn daarnaast
pedagogische ‘vliegende keeps’ en kunnen snel ingeschakeld
worden voor elke categorie activiteit op locatie. Voor collega’s gaat
het Activiteitenteam in 2022 bovendien met teambuildingdagen en
sportdagen aan de slag. En op de site publiceren ze een overzicht
van alle activiteiten. Ook dat ontzorgt de collega’s.
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Florentyna Karaïvanof (specialist Voeding):
“Onze zomeractiviteiten met het streetfoodfestival waren
een echt kinderfestival - lekker dansen bij de silent disco,
chillen in de hangmatten. Het was geweldig en ik hoop het
zeker dit jaar over te kunnen doen.”

ki jk ook
Mundo tv!

2022
Per locatie ontwikkelt een collega expertise in gezonde
kinderopvang. Doel is dat elke locatie acties onderneemt om
het Keurmerk Gezonde Kinderopvang te behalen. Natuurlijk
worden de kinderen hierbij betrokken.
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Monique Dongelmans is niet zomaar een directeur-bestuurder. Ze is dat van een kinderopvangorganisatie
met een unieke uitstaling. En zelf is ze ook een uniek persoon met een duidelijke visie. Werkt dat mee of
juist tegen wanneer je met ontwikkelingen te maken hebt die groter zijn dan jijzelf? Een dubbelinterview,
met de bestuurder en de mens.

DANS & THEATER
Activiteiten
De kinderopvang en peuterspeelzalen krijgen spelenderwijs les
rond wisselende thema's. Hun fantasie wordt geprikkeld om die
vervolgens om te zetten in beweging. De bso-kinderen krijgen
dansles in een stijl of thema. Het gaat daarbij vooral om plezier.
Tijdens de lockdown kregen kinderen tips om thuis zelf filmpjes
te maken terwijl ze dansten. Het Activiteitenteam monteerde
die vervolgens tot één gezamenlijke spetterende videoclip.
In de zomer gingen de bso’s naar theater ’t Kapelletje voor
workshops, met een echt optreden als afsluiting.
Melanie Dijksma (specialist Dans & Theater):
“Bewegen is gezond. Kinderen kunnen hun energie kwijt en
verbeteren zo hun motoriek. Maar ik vind het ook belangrijk
om hun creativiteit te prikkelen. En om het sociale aspect
aandacht te geven.”
2022
In een aantal weken gaan de kinderen toewerken naar een
voorstelling die wordt opgevoerd in een echt theater. Met
familie en vrienden als publiek. Uiteraard in kostuum, met
theaterschmink en theaterlampen. Het wordt een echte
voorstelling.

DUBBELINTERVIEW

KUNST
Activiteiten
Zonder kaders op te leggen, uiten kinderen hun creativiteit.
Ze doen dat bijvoorbeeld door schilderijen te maken waar ze
zelf een rol in spelen door hun hoofd door het doek te steken.
Of ze bouwen een tent van lakens en gekleurde lampen en
tekenen erop. Hun eigen wereld komt tot leven.
In de zomervakantie waren op een groot terrein verschillende
(grote, abstracte) kunstactiviteiten klaargezet. Op enorme
stukken papier konden kinderen losgaan met rollers en verf.
Collega’s werden omgetoverd tot levende kunstwerken:
kinderen mochten op hun witte kleding verven.
Lisa van der Breggen (specialist Kunst):
“We zoeken echt de randen op van wat we standaard weten
over kunst en gaan daaraan voorbij. Kunst en creativiteit is
namelijk terug te vinden in alles.”
2022
Kinderen gaan ruimten in een gebouw ombouwen tot hun
eigen wereld, gigantische planeten ontwerpen en kijken hoe
groot ze een kunstwerk kunnen maken.
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DE BESTUURDER

‘Werken vanuit ons DNA’
“Bij Mundo volgen we de trends in de maatschappij, specifiek die
voor de kinderopvang. Het is belangrijk daarop voorbereid te zijn en
een antwoord klaar te hebben. Vijf jaar geleden stelden we al vier
grote trends vast: de zorgelijke toestand van de Aarde, feminisering,
overdaad en digitalisering. We vertaalden die trends naar onder
andere zorg voor de natuur, natuureducatie, bewustwording van
duurzaamheid en het voorkomen van verspilling.
Anno 2022 zien we nog dezelfde trends, maar natuurlijk fietst
COVID-19 daar nu doorheen. Daarnaast hebben we op dit moment te
maken met een personeelstekort, komt er gratis kinderopvang, vindt
eind dit jaar de evaluatie van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
plaats en is er de invoering van vroeg- en voorschoolse educatie in
Schiedam.
Wat onze antwoorden zijn, wordt bepaald door wat Mundo is.
Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar ons DNA en hebben dat
opgeschreven in een merkessentie. Die is niet anders dan wat
iedereen van Mundo gewend is, eigenlijk gewoon ‘de Mundomanier’. We hebben het opgeschreven om het duidelijk te hebben,
zodat iedereen dat kan bekijken. Ook voor nieuwe collega’s is het
ontzettend handig om vooraf te weten of Mundo echt bij hen past.

Toen we in onze zoektocht naar dat DNA rondvraag deden,
hoorden we kreten als: ‘we laten ons niet vangen door regels’, ‘we
zijn zelfdenkend’, ‘we passen niet in hokjes’ en ‘we begrijpen de
belevingswereld van kinderen’. Mooi om te zien hoe iedereen hier op
z’n eigen wijze naar keek. Van daaruit kwamen we op de volgende
vier essenties: autonoom denkend, kritisch op een positieve manier;
eigen wijze, maar niet eigenwijs; professioneel vanuit het hart; de
echte wereld als inspiratiebron.

In 2021 breidde Mundo uit met 150 kindplaatsen. Eigenlijk gek in een
tijd van personeelstekort. Desondanks is ons personeelsbestand
gelijk gebleven. Maar voor de uitbreiding van onze opvang gaan we
wel meer nieuwe collega’s werven. Ook dat doen we op onze eigen
wijze. En we ondersteunen dat door een aantrekkelijke werkgever
te zijn, want men moet het ook leuk vinden om bij ons te werken.
We creëren een veilige werkomgeving voor elk talent. We werken
vanuit vertrouwen en doen heel autonoom ons werk. Wie voor Mundo
werkt, wordt altijd gesteund door de organisatie, zodat iedereen zich
volledig op de kinderen kan richten. We hebben het afgelopen jaar
bovendien veel aan deskundigheidsbevordering gedaan. Er is door
iedereen heel hard gewerkt.

Overal binnen Mundo zie je deze vier essenties nu terug. Niet alleen
in de muurornamenten op elke locatie van Mundo, maar ook in ons
aanbod en onze werkwijze. Ze typeren onze manier van doen. We
bevorderen het buitenspelen, besteden aandacht aan de natuur en
zorgen er ook goed voor. We doen aan natuureducatie, we kopen
duurzaam in en gaan verspilling tegen. Allemaal onderdelen die we
hartstikke belangrijk vinden.

Er komt veel op ons af. Gelukkig is Mundo nog steeds een gezonde
organisatie. Komend jaar gaan we ons specifiek richten op zorg en
‘lastig gedrag’ en willen we onze activiteiten voor baby’s en op de
bso’s gaan uitbreiden. Ook werken we aan het werkplezier van het
team. Immers: er is een groot beroep op iedereen gedaan. En we gaan
aan de slag voor kansengelijkheid – etnisch, economisch en als het
gaat om de ontwikkeling van kinderen.
Wat betekent dit allemaal voor de kinderen zelf? Dat we hen - ook
in 2022 – ongetwijfeld weer heel leuke jeugdherinneringen gaan
bezorgen. Mundo is daar klaar voor.”

DE MENS

‘Mijn kompas
blijkt te kloppen’
“Leuke jeugdherinneringen maken, dat is echt mijn persoonlijke drive.
Ik geloof erin dat je als kind en als mens veel aankan in je leven, ook als
je even flink tegenwind hebt. Je hoofd overeind houden kan als je ook
mooie, positieve, uitdagende en fijne herinneringen hebt. Voorbeelden
van momenten waar je wat aan hebt als het je even niet lukt. Als ik
zelf tegen dingen aanloop, kan ik hierdoor echt geraakt zijn, of zelfs
van slag. Mijn doorzettingsvermogen en veerkracht put ik uit die
herinneringen en haal ik ook uit mijn creativiteit. Dat is hoe ik in het
leven sta: schouders eronder, we gaan er weer wat moois van maken.
Dat heeft iedereen nodig.
Mijn oplossingen zitten niet in het opvolgen van door anderen
bedachte regels - vaak ook regels die zijn weggeraakt van de bedoeling
of die een wet op zichzelf zijn geworden. Mijn kompas staat zo
afgesteld dat ik iets doe als ik erin geloof dat het helpend is en past
bij waar ik naartoe wil. Ik volg niet zonder nadenken door anderen
opgestelde regels op, zeker niet als deze ontstaan zijn uit angst of
kramp. Dit is mijn persoonlijke DNA.

Er komt veel op ons
af, maar Mundo is nog
steeds een gezonde
organisatie.
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Naast bestuurder ben ik ook gewoon mens, moeder, echtgenoot, oma,
vriendin enzovoorts. Zit daar veel verschil in, bijt het elkaar of is er juist
veel overeenkomst? Omdat werk en privé voor mij eigenlijk één zijn,
werkt mijn persoonlijke kompas ook door in mijn werk.

Na drie maanden was het genoeg. Iemand vroeg: ‘Moet dit allemaal wel
zo?’ We zijn toen de middenweg gaan zoeken. Er hoe fantastisch was
dat. Er kwam gelijk een enorme creativiteit los. En dat voelde zo goed.
Vanaf dat moment handelde ik weer als mens. Of dat professioneel is?
Ik denk dat het super professioneel is om een weg te zoeken vanuit
mooie menselijke waarden. Professioneel vanuit het hart is niet voor
niets één van de Mundo-kernwaarden.

Als directeur-bestuurder zoek ik met mijn team antwoorden op trends
en ontwikkelingen. Die zijn soms groot, soms klein. Je ziet ze soms
aankomen, soms ook niet. Zo had niemand COVID-19 zien aankomen,
ik ook niet. Daardoor ben ik wel in een enorme discussie met mezelf
terechtgekomen: kon ik nog vanuit mijn DNA, vanuit het DNA van
Mundo, op de Mundo-manier, handelen?

In plaats van rode afzetlinten om ouders buiten te houden, kwamen er
vrolijk aangemerkte looproutes door de tuin. In plaats van kinderen op
de locatie te ontmoeten, gingen medewerkers naar de kinderen toe en
brachten een verrassingstas met leuke activiteiten. In plaats van het
op locatie samen ontdekken en mooie herinneringen maken, zochten
we een weg om dit digitaal te doen met ons YouTube-kanaal en boden
we spelactiviteiten aan in de wijk.

We kwamen ineens in een wereld terecht van beperkingen. De opvang
moest meerdere keren van het ene op het ander moment dicht, we
moesten afstand houden, elkaar niet ontmoeten en er was angst. Er
kwamen regels die we moesten opvolgen, protocollen en beleid waar
we niet zelf op onze eigen wijze naar konden kijken maar die landelijk
werden vastgesteld. En iedereen wilde aansturing; opeens keek de hele
wereld naar mij; ouders, collega’s, anderen.

Hoe vervelend COVID-19 ook was, het heeft mij ook meer lef gegeven.
Ik heb ervaren dat mijn kompas mij de goede weg wijst. Mijn waarden
zijn: autonomie en mijn hart volgen. En die kloppen. En dat blijf ik
volhouden. Ik blijf mezelf en soms maak ik dan andere keuzes, waarbij
het belangrijk is dat ik opensta voor meningen en visies van anderen.

Maar ik wist het eigenlijk ook niet. Is het écht zo erg, wat betekent het
voor mij, voor mijn collega’s? Ik voelde me ongekend verantwoordelijk.
Toen op een van onze locaties een uitbraak was, werd ik in eerste
instantie boos: ‘Ze hebben zeker te dicht bij elkaar gezeten?!’ Maar
vervolgens bedacht ik me: ‘Doe even normaal! Je kunt niet roomser
zijn dan de paus. Dit kan gebeuren. We zijn allemaal mensen en dit is
een situatie waar we samen doorheen moeten komen. Alles is nieuw
en moet opnieuw uitgevonden worden’. En toen ben ik gaan nadenken:
‘Welk doel dient een besluit nou?’ En: ‘Neem ik het omdat ik denk dat de
wereld dat van me wil, of om COVID-19 tegen te houden?’

Ik heb ook nog sterker gemerkt dat ik niet zonder mensen kan. Als
ik ze niet in de buurt heb, dan trek ik dat niet. Ik heb drie zonen en
ook wij mochten niet bij elkaar komen. Dat voelde voor mij enorm
zwaar. Met Moederdag wilde ik maar één ding: een knuffel. Dat is een
basisbehoefte van mij, van de hele wereld. Door al deze ontwikkelingen
heb ik de waarde van het leven opnieuw ingezien, privé en in werk.”

Werken vanuit alleen regels trek ik niet. Het past niet bij mezelf en niet
bij Mundo. Zo komen er vanuit de wet allerlei regels op ons af, terwijl er
een personeelstekort is dat groter is dan dat in het onderwijs. Waarom
moet iemand die bekwaam is om de lunch klaar te maken of mensen
te verwelkomen dezelfde diploma-eisen hebben als iemand die de
ontwikkeling van kinderen volgt en stimuleert? Ook hier kijk ik liever
naar het doel van de wet. En ik deel het doel en mijn visie hierop met de
wethouders en toezichthouder.

Ik ben gaan
nadenken: ‘Welk
doel dient een
besluit nou?’

Personen die ik dan probeer te overtuigen krijg ik best vaak mee. Ik zit
hier al 18 jaar en ze nemen me serieus. Soms nemen ze een idee ook
over. Zoals de regel dat de pauze van een medewerker moet starten
om 12.30 uur. Omdat je pauzetijden exact moet vastleggen volgens
de wet en omdat een medewerker niet zelf kan bepalen dat ze haar
collega en de groep even achterlaat voor de pauze. Dat is toch te gek
voor woorden? We hebben in enkele grote gemeenten de toestemming
om de pauze te starten als de situatie dit toelaat. Dat is wat de praktijk
nodig heeft.

9

Professioneel vanuit het hart

‘Uit de Kunst past heel erg bij Mundo’

baan

Ruim
voor
deskundigheidsbevordering
Mundo werkt continu aan deskundigheidsbevordering. Zoals met
Uit de Kunst, een digitaal programma dat online en offline leren
combineert. In 2021 is het aanbod van trainingen fors vergroot.
“COVID-19 heeft Uit de Kunst flink versneld.”

Miranda de Keizer is pedagogisch
medewerker bij Kinderopvang Frida Dida.
Ze rondde via Uit de Kunst met succes de gecertificeerde
training Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) af.
Dit is een verplichte training voor iedereen die in de
peuteropvang werkt.
“De combinatie van online leren en praktijkopdrachten
uitvoeren vind ik ideaal. Ik kan zelf bepalen wanneer ik de
lessen volg en wanneer ik opdrachten doe. Als stok achter
de deur krijg ik een deadline voor de praktijkopdrachten.
Dan moet ik bijvoorbeeld een filmpje uploaden waarin ik laat
zien hoe ik de theorie op de werkvloer in de praktijk breng.”

‘De
trainingen
houden me
scherp’

Minder schools, meer spelenderwijs
“Ik heb veel opgestoken van de VVE-training Startblokken.
De kern van deze methode is dat ik minder schools en meer
spelenderwijs met peuters bezig ga. Om zo de ontwikkeling
van het kind te stimuleren en bevorderen. Ik werk al twintig
jaar in de kinderopvang, overschakelen op deze methode
betekent echt een verbetering.”

Miranda de Vlieger

Gebaren
Ouderbetrokkenheid, Meldcode (over het signaleren van
huiselijk geweld en kindermishandeling), Woordenschat,
Interactievaardigheden: allemaal trainingen die in 2021 aan
Uit de Kunst zijn toegevoegd. “COVID-19 heeft Uit de Kunst
flink versneld. Naast de verplichte trainingen voor bijvoorbeeld
Bedrijfshulpverlening, komen er steeds meer inhoudelijke cursussen
bij”, zegt Esmeralda Sweeris, adviseur Pedagogiek en Didactiek.

Vóór COVID-19 was dit een volledige training op locatie. Daar hebben
we nu een blended variant op gemaakt. Theorie kan digitaal, maar je
moet dit specialisme ook echt in de praktijk leren.”

Autonome keuzes
Behalve de officiële trainingen staan er ook interessante artikelen en
filmpjes in Uit de Kunst. Daarnaast kunnen medewerkers regelmatig
webinars volgen, met elkaar chatten of casussen bespreken.
Esmeralda: “Uit de Kunst past heel erg bij Mundo. Wij vinden het
belangrijk dat medewerkers aan hun competenties werken en met
Uit de Kunst bieden we ze daartoe alle ruimte en gelegenheid. We
maken daarin autonome keuzes boven op de wet- en regelgeving.
We geven bijvoorbeeld ook een eigen invulling aan de wettelijk
verplichte pedagogische coaching.”

Zij heeft de afgelopen jaren veel trainingen zelf ontwikkeld.
“Dat doen we intern, zodat ze inhoudelijk goed aansluiten bij de
essentie van Mundo. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat alle
medewerkers de training Meldcode volgen, zodat we bij signalen
van kindermishandeling allemaal dezelfde stappen zetten. Bij de
ontwikkeling van nieuwe trainingen luisteren we goed naar de
wensen van pedagogisch medewerkers. Zo komt er binnenkort een
cursus over omgaan met ingewikkeld gedrag, een duidelijke vraag
vanuit het veld.”

Toen Uit de Kunst nog maar net in de
kinderschoenen stond meldde Miranda de Vlieger,

“Twee keer per jaar is er een VVE-bijscholing, die blijf ik
volgen. Ik vind het belangrijk om mezelf te ontwikkelen.
Ik wil nog de cursus Bewegen 0-4 jaar volgen. Ik zou
ook graag een training Gebaren zien in Uit de Kunst.
Op de opvang hebben we meerdere kinderen met een
taalachterstand. Het is dan vaak nodig non-verbaal duidelijk
te maken wat je bedoelt. Het zou mooi zijn als we daar
Mundo-breed dezelfde gebaren voor gebruiken.”

pedagogisch medewerker kdv Nieuwenoord, zich aan voor
de eerste trainingen. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk.
“Ik heb al best veel trainingen gevolgd. Zoals 'Het effect
van muziek op de hersenen', Groepsinrichting en de
webinar Omgaan met bijzondere kinderen. Toen ik over
Uit de Kunst hoorde ben ik meteen begonnen. Ik werk al
vijftien jaar bij Mundo en vind het belangrijk mijn kennis en
vaardigheden op te frissen. Bij de training Groepsinrichting
leerde ik bijvoorbeeld hoe ik de themahoeken samen met de
kinderen kan opbouwen en deze, naar hun behoefte, met
hen kan uitbreiden. Ik presenteerde in het verleden vaak
alles in één keer, maar dat kan leiden tot overprikkeling bij
kinderen.”

967 badges
Wie een training heeft gevolgd krijgt een certificaat én een Uit de
Kunst-badge. In 2021 zijn 967 van deze badges uitgereikt. De badges
zijn leuk als stimulans, maar geven ook belangrijke informatie aan de
clustermanagers. Esmeralda: “Het biedt de managers inzicht in de
mate van professionalisering van de organisatie. Dat inzicht kunnen
ze gebruiken in hun gesprekken met pedagogisch medewerkers. Zij
kunnen hen wijzen op de mogelijkheden binnen Uit de Kunst.”

Blended learning
Uit de Kunst biedt bijscholing aan pedagogisch medewerkers in de
vorm van blended learning: een combinatie van online en offline.
“Je kunt zelf digitaal aan de slag met een training, wanneer je maar
wilt”, zegt Esmeralda. “Thuis lees je alvast de theorie of kijk je naar
filmpjes met uitleg. Daarna volgen sessies op locatie. Het is heel fijn
als deelnemers vooraf al veel hebben gelezen en gestudeerd, je kunt
dan meteen doorpakken.”
Een vorm van praktijkles zal altijd nodig blijven. “Niet alles in
dit vak kan digitaal”, zegt Esmeralda. “Bijvoorbeeld de training
Babyspecialist, verplicht voor iedereen die op een babygroep werkt.

Volgens Esmeralda wordt de tool steeds bekender. “We merken
dat collega’s snel enthousiast zijn als ze zich eenmaal hebben
aangemeld en ermee leren werken. Maar we zien ook dat nog niet
iedereen de weg naar Uit de Kunst weet te vinden. Dus daar valt nog
wel wat te winnen.”

10

Bewuster
“Het handige van Uit de Kunst is dat ik alles zelf rustig kan
bekijken, kiezen en nalezen. Er is een goede verbinding
tussen theorie en praktijk. De badges vormen mijn eigen
dossier, het is stimulerend om te zien wat ik al gevolgd
heb. Ik blijf trainingen volgen in Uit de Kunst en heb ook al
collega’s enthousiast gemaakt. Het houdt me scherp en ik
ben me meer bewust van de manier waarop ik mijn werk
uitvoer.”

‘Ideale
combinatie
online en
praktijk’

Miranda de Keizer
11

Buitenschoolse (thuis)opvang tijdens COVID-19:

Kaartje voor een verhaaltje

Tien minuutjes
tóch

bij het kind

YouTube-filmpjes, huisbezoeken, videobellen en wat extra aandacht voor de ouders
en hun kinderen: COVID-19 heeft op meerdere locaties tot nieuwe creatieve vormen
van contact geleid. Met blijvende verbetering als resultaat, ook ná de pandemie.

Kinderen van PUUR kregen ook een kaartje. Daarop stond bijvoorbeeld
een kruiswoordpuzzel of de vraag wat ze ’s avonds gingen eten. Op die
manier was er weer even contact en aandacht.

‘Die persoonsgerichte
aandacht willen we
vasthouden’

Videobellen

BSO PUUR in basisschool De Taaltuin in Schiedam is zo’n locatie
die vanwege COVID-19 de eigen werkwijzen tegen het licht heeft
gehouden en waar nodig extra stappen zette, vertelt Esther
Jerdamski, pedagogisch medewerker Plus bij PUUR. “Zo had het
Activiteitenteam om te beginnen al filmpjes op YouTube gezet. Maar
wij kennen de kinderen en wij kennen de wijk. En wij wisten dat een
aantal ouders het lastig zou vinden om hun kinderen te helpen bij
het inloggen. Daarom gingen wij zelf op pad.”

PUUR heeft ook het videobellen ingevoerd; en
nog steeds voor kinderen die thuis moeten
blijven door besmetting. Zo hielden de
collega's contact met kinderen, ook
met diegenen om wie ze zich wat
zorgen maakten. “Ik zie dan meteen
hoe de kamer van een kindje is”, zegt
Esther. “Soms zijn dat leuke kamers vol
speelgoed met boekjes erin. Daarover
kan ik dan met ze in gesprek.”
Met een klein aantal kinderen hielden
collega's van PUUR in de eerste golf zelfs
dagelijks contact, om de vinger aan de pols te
houden. Esther: “Onze collega's konden de ouders van deze kinderen
altijd wel overtuigen om ze naar school te brengen voor wat rust en
aandacht wanneer dat nodig was.”

Op huisbezoek
Collega's van PUUR bezochten de kinderen thuis met een
knutselpakketje, met daarin onder andere een kerstbal, spullen om
de bal te versieren, een woordzoeker, iets lekkers en spullen voor
een online bingo. De jongste kinderen keken soms verbaasd: ‘Hoe
weet de juf nou waar wij wonen?!’ Esther: “We kondigden ons bezoek
natuurlijk van tevoren even aan, zodat de ouders en de kinderen
waren voorbereid. Bij de oudere kinderen zag ik glimlachjes. De een
was wat verlegen, de ander wilde meteen zijn of haar kamer of de
nieuwe fiets laten zien.”

‘Raar maar leuk’
Senae (8) kreeg bezoek van twee juffen van PUUR
toen de opvang moest sluiten door COVID-19. Met de
pakketjes vol verrassingen die ze kreeg, ging ze meteen
aan de slag.
Senae: “Toen juf Ruchi en juf Esther langskwamen vond
ik dat wel een beetje gek, maar ook leuk. Ik miste ze. We
hebben aan de deur gekletst en ik heb ze mijn kamer laten
zien, die om het hoekje bij de voordeur is. De pakketjes
vond ik leuk. Ik heb met mama een puzzeltocht gedaan
en een monster geknutseld. Ik zou het leuk vinden als ze
vaker komen.”

Eén-op-één aandacht
Het videobellen leverde een nieuw en belangrijk contactmoment
op: even tien à vijftien minuten één op één aandacht voor een
kind. Iets waarvoor op de bso zelf vaak geen ruimte is. Esther:
“Die persoonsgerichte aandacht willen we vasthouden. We wisten
natuurlijk dat dit belangrijk is, maar stonden er vaak minder bij stil.
Door COVID-19 zijn we ons daar veel meer bewust van geworden.”

Waardering
Ook voor de ouders was zo’n huisbezoek fijn. “Ik heb zelf ook een
kind en het is best stressvol wanneer je je eigen werk thuis moet
doen en je kind opeens ook thuis is”, vertelt Esther. “Sommige
ouders zijn alleenstaand met meerdere kinderen. Op deze manier
lieten we weten: ‘Jullie staan er niet alleen voor’. Dat waardeerden
ouders enorm.”
Maar ook voor de collega's was het prettig om de kinderen weer te
zien, ondanks de extra uren die de bezoeken vergden. “In het begin
vond een aantal van ons het spannend, uit angst voor besmetting.
We bleven daarom buiten staan. Het was zeker de moeite waard,
omdat de kinderen zagen dat er nog aan ze werd gedacht.”

Moeder Saskia Odijk: “Dat was heel fijn wat Mundo bood.
Ik werk zelf in het basisonderwijs en moest vaak online met
de klas. Omdat ik zelf al veel op een scherm zat, hebben
we minder gebruik gemaakt van
de YouTube-filmpjes, maar
wel van de speurtocht,
de boekjes en de
knutselpakketjes. Ik
vind het belangrijk dat
de juffen dat deden,
want ze verliezen zo
de kinderen niet uit
het oog.”

Persoonsgerichte aandacht
Ook hebben de collega's van PUUR ervaren hoe belangrijk direct
contact met ouders is. Even een berichtje of een videootje, zodat zij
weten dat ze gesteund worden. Zo kregen de ouders in de koude,
natte maanden een pakketje uitgereikt bij de opvang. Esther: “Ze
moesten vanwege COVID-19 buiten blijven staan en deden dat soms
in regen en wind. In dat pakketje hadden we een waxinelichtje, een
theezakje en een kerstbal met de foto van hun kind gedaan”, besluit
Esther. “Ook hier wat persoonsgerichte aandacht.”
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Restyling bso Kick(erh)off
in Spijkenisse

zorg

Mundo opent bijzondere locatie
in Albeda College Spijkenisse

Onderwijs,
en
kinderopvang onder één dak
Keukeneiland

Kinderopvang, zorg en onderwijs onder één dak. Dat is
het bijzondere concept van de nieuwe Mundo-bso op de
Albedalocatie aan de Thorbeckelaan in Spijkenisse. Aan de wieg
van deze samenwerking staat Nicole van Cranenburgh, oudclustermanager bij Mundo en docent aan het Albeda College.

Dat idee was een buitenschoolse opvang en een dagopvang als
leerwerkplaats voor studenten van het Albeda college. De nieuwe
locatie is in korte tijd ontwikkeld: op 1 oktober 2021 opende ze
haar deuren voor de eerste bso-kinderen. Een groot keukeneiland
scheidt de dagopvang van de bso. Aan beide zijden kunnen
kinderen aan de slag. “De opstelling zorgt voor transparantie én
afscherming”, zegt Nicole.
Zij is blij met het resultaat, maar kijkt ook al vooruit. “Het is mooi om
te ervaren hoe hier werelden samenkomen. Het komende jaar gaan
we verder op zoek naar vormen van samenwerking. Mijn ervaring is:
als het eenmaal rolt blijft het bewegen.”

Buitenschoolse opvang van Mundo naast dagbesteding van
zorginstelling Zuidwester. En dat in een opleidingsinstituut voor
mbo-studenten Dienstverlening zorg & welzijn, Maatschappelijk
zorg en Pedagogisch werk, die zo het vak in de praktijk kunnen
leren. Een mooiere vorm van samenwerking kun je in deze
sectoren haast niet bedenken.
Het idee ontstond tijdens de opleiding Master Management &
Innovatie. Nicole: “Met twee medestudenten ben ik een plan
gaan ontwikkelen. Helemaal in lijn met de innovatiegedachte van
Mundo: door met nieuwe mensen in gesprek te raken, ontstaan
prachtige ideeën.”
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Van rust tot reuring
Alle themakamers van Mundo plus een Muziekkamer zijn te
vinden in de vernieuwde bso Kick(erh)off. Het pand – midden
tussen de voetbalvelden – kreeg een complete make-over.
De kinderen hebben volop keus: van rust tot reuring.
De nieuwe bso-locatie is gehuisvest op de bovenverdieping
van een gebouw van Voetbalvereniging Spijkenisse. Er is plek
voor 83 kinderen. Op de benedenverdieping had Mundo al een
kinderdagverblijf. Na een ingrijpende verbouwing en restyling is de
hele Kick(erh)off een prachtig, kindvriendelijk gebouw geworden.
Naast Oma’s Huiskamer, het Atelier en het Theater is er een Grand
Café waar gekookt wordt met gezonde producten uit de eigen
moestuin.

Mundo verduurzaamt gebouwen

Van zonnepanelen tot
ventilatiesysteem
Mundo staat voor kwaliteit en de zorg voor natuur en milieu.
Daarom zet Mundo de komende jaren extra in op verduurzaming
van gebouwen. De eerste stappen zijn gezet.

Net iets meer mogelijk
“De kinderen zijn erg enthousiast”, zegt clustermanager Sabrina
Kerkhof. “Bij Mundo kunnen kinderen altijd al veel kiezen, maar hier
is net iets meer mogelijk. In de Muziekkamer of het Theater zijn
ze niemand tot last, in Oma’s Huiskamer heerst echte rust om te
lezen of chillen. En voor wie lekker buiten wil rennen of spelen: we
zitten midden tussen de voetbalvelden, waar we volop gebruik van
kunnen maken.”

1.

Kdv Nieuwenoord in Rotterdam-Zuid is eigendom van Mundo.
Deze locatie wordt het beginpunt voor verduurzaming van
andere gebouwen. Mundo gaat het hele pand onder handen
nemen. Er komen zonnepanelen en een nieuw groen dak met
een natuurlijke bedekking. De vloer en de muren worden beter
geïsoleerd. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd,
zodat de locatie gewoon open kan blijven.
2. Op huurlocaties is Mundo niet zelf aan zet. Maar de organisatie
gaat wel met verhuurders in gesprek over het verplichte
energielabel C en over de mogelijkheid om zonnepanelen
te plaatsen. Samen met de verhuurder kijkt Mundo naar
mogelijkheden om te komen tot een beter binnenklimaat in de
gebouwen die de organisatie huurt.
3. Technisch kan Mundo van alles in gang zetten, maar ook de
gebruikers zijn aan zet. Om medewerkers bewust te maken
van hun bijdrage aan duurzaamheid is een poster gemaakt.
Daarop staan tips als: ‘Zet roosters open voor goede ventilatie’,
Zorg dat de ledverlichting automatisch uitgaat’ en ‘Zet de
vaatwasser op de eco-stand’.
4. Op nieuwe locaties kiest Mundo meteen voor duurzame
materialen en goede ventilatiesystemen. Natuurlijk gaat er
ook veel aandacht uit aan de tuin. Daar leren de medewerkers
kinderen bewust om te gaan met natuur en milieu voor behoud
van de Aarde.

Ook zo benieuwd?
bekijk de video!
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Samenwerking kinderopvang en onderwijs

Leren van elkaar
Overal in het land ontstaan kindcentra (KC) en
integrale kindcentra (IKC). Daar werken kinderopvang en
onderwijs samen. Mundo doet dat in zes verschillende
gemeenten met 27 scholen. Dat levert allerlei mooie
voordelen op.

Bij een dergelijke samenwerking moet je denken aan het afstemmen
van thema’s en activiteiten tussen de peuterspeelzaal (Mundo) en
de kleuterklassen (onderwijs). Maar ook gaat het erom kennis en
ervaringen te delen, te zorgen voor een goede overdracht van de
kinderen, collegiale consultatie, coaching en ondersteuning. Zo
leren beide teams van elkaar. Regelmatig wordt er zelfs personeel
uitgewisseld. Een collega van de buitenschoolse opvang of de
peuterspeelzaal organiseert bijvoorbeeld de huiswerkbegeleiding,
is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang of is klasseassistent.

Pm’er bij de bso & klasse-assistent bij de kleuters

Eva heeft een combinatiebaan
Samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, een
doorgaande leerlijn creëren en expertises bundelen. Eva
Leliveld kan daarover meepraten. Zij werkt in Barendrecht, als
pedagogisch medewerker van Mundo én als klasse-assistent op de
Dr. Schaepmanschool.

Medewerkers van school en kinderopvang kunnen
veel van elkaar leren, heeft Eva ervaren. “Als klasseassistent heb ik veel geleerd over de ontwikkeling
van een kind. Zo kan ik iemand op de bso beter
helpen met huiswerk. Leerkrachten kunnen weer
leren van pedagogisch medewerkers: wanneer een
kind op de gang staat te schreeuwen, probeert een
leerkracht nog wel eens contact te maken, terwijl
het kind daar nog niet klaar voor is. Ik ga erbij zitten,
met kleurkralen en na een tijdje ontstaat een gesprek
over kleuren. Een leerkracht is op dat moment gefocust
op één kind, wil graag helpen, waardoor de andere kinderen
geen aandacht krijgen. Ik ben gewend het kind zelf te laten
proberen, want op school moet dat óók kunnen.”

Mundo bood de Dr. Schaepmanschool aan dat Eva daar als klasseassistent zou komen bij de kleuters, omdat de school kampte met
een personeelstekort. Eva ziet immers zo welke kleuters extra
aandacht nodig hebben; om te helpen bij het schoenen aantrekken
of wanneer iemand boos of verdrietig is.
“Sinds ik bij de kleuters kom, merk ik dat het ze goed doen als ik
er ben”, zegt Eva. “Ik zie ze vrolijk zijn en glimlachen als ik kom.
De juffen zijn dankbaar voor de structuur.” Eva is opgeleid als
gespecialiseerd pedagogisch medewerker, zodat ze als klasseassistent aan de slag mocht. “Het mooiste aan mijn werk vind ik dat
ouders het meest waardevolle in hun leven aan mij toevertrouwen.”
Het is voor pedagogisch medewerkers ook een leuk perspectief op
doorgroei.

“De een doet het niet beter dan de ander, maar we vullen elkaar
aan en versterken elkaar”, besluit Eva. De juffen vragen haar nu
regelmatig om advies. “Soms wordt het nog wel eens onderschat
wat wij doen en kunnen. We doen echt veel meer dan ‘oppassen’.”

Gelijkwaardig
In de samenwerking wordt het onderwijs vaak ‘de bovenliggende
partij’ genoemd. Mundo gaat echter voor gelijkwaardigheid. Kika: “De
school moet vertrouwen hebben in de kinderopvang. Het is belangrijk
om in oplossingen te denken, elkaars raakvlakken te vinden. Op
Kindcentrum Talma in Rotterdam-Crooswijk of onze locatie in
Barendrecht is het bijvoorbeeld gewoon dat onze pedagogisch
medewerkers meegaan op schoolkamp en dat kerstvieringen samen
gevierd worden.”

Intensieve samenwerking
Kika Kruijff, sinds mei 2021 clustermanager, houdt zich sinds kort
binnen Mundo bezig met deze ontwikkeling. Bij onder andere
de Talmaschool. Zij werkte hiervoor bij een organisatie die
gespecialiseerd is in samenwerking voor een doorlopende leerlijn
voor kinderen.
“Met de Talmaschool werken we samen sinds juni 2014”, vertelt
zij. “In 2016 kwam de wens om er een echt kindcentrum van te
maken. Het pand werd gemoderniseerd en in 2019 werd een
intentieovereenkomst getekend en zijn de voorbereidingen
voor deze intensieve samenwerking gestart. Op 23 mei 2021 is
de samenwerking en dus het kindcentrum met een leuk feest
geopend.”

Leren van elkaar
Beide teams leren zo van elkaar. Kika: “Wanneer ouders toestemming
geven voor het delen van kennis, voeren leerkracht en pedagogisch
medewerker zelfs samen de gesprekken met de ouders. Leerkrachten
zijn gefocust op leerontwikkeling, terwijl pedagogisch medewerkers
breed kijken. Zij zijn gewend de hele dag flexibel in oplossingen
te denken en dat krijgen leerkrachten mee. De collega's van de
kinderopvang, op hun beurt, leren meer over de ontwikkeling van een
kind, zodat ze eerder dingen signaleren.”

Hard werken
Samenwerken blijft altijd hard werken. Een kwestie van goed
afstemmen en je samen steeds afvragen: ‘Doen we nog de goede
dingen?’ En: ‘Doen we deze dingen goed?’ Maar ook: ‘Zijn er nieuwe
ontwikkelingen waar we iets mee willen of moeten?’ Kika: “Met steeds
maar één doel voor ogen: zorgen voor een optimaal ontwikkelklimaat
waarin we ieder kind mooie- en waardevolle herinneringen kunnen
meegeven.”

Vasthouden aan visie
Mundo wil in de samenwerking met het onderwijs naar verbindingen
kijken waar dat kan, maar houdt wel vast aan haar eigen
uitgangspunten, vertelt Kika. “De visie van Mundo én financiële
afspraken zijn voor Mundo voorwaarden voor samenwerking. Veel
scholen waarmee we samenwerken, onderschrijven onze visie.”
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IKC-vorming Taaltuin/ Schiedam
In Schiedam begonnen in 2007 al gesprekken
tussen Mundo en obs De Taaltuin over de
vorming van een integraal kindcentrum.
Over de inhoudelijke samenwerking zijn
vergaande dromen en ideeën. Beide besturen
hebben de clustermanager van Mundo en
de schooldirecteuren de opdracht gegeven om
met behoud van de eigen identiteit een goede leer- en
ontwikkelplek voor kinderen te creëren.

gezien dat het opzoeken van elkaar voor iedereen positief uitpakt.”
Hoe het IKC zal worden aangestuurd, wordt nog verder uitgedacht.
“Beide partijen moeten zich daar prettig bij voelen. We moeten op
zoek naar gezamenlijke waarden”, vertelt Joris daarover. “Wanneer je
echt anders denkt over zaken, moet je daar eerlijk in zijn en een weg
in zien te vinden.”
Voor de kinderen van de peuterspeelzaal en de bso zou
samenwerking logisch zijn: bijna alle kinderen gaan al naar of zitten
al op de Taaltuin. Voor het kinderdagverblijf is de doorstroom naar de
Taaltuin niet vanzelfsprekend. Veel kinderen gaan ook naar andere
scholen in de buurt. Zo zal ibs Ababil, die ernaast ligt, geen deel
uitmaken van het IKC.

“Er wordt door de school en de kinderopvang gebruik gemaakt
van hetzelfde gebouw en we delen verschillende ruimten. Er is
contact met elkaar, maar dit moet verder worden uitgebreid”, vertelt
clustermanager Joris de Raad. De krachten kunnen gebundeld
worden door personeel breder in te zetten, de kwaliteit van opvang
en onderwijs naar een hoger niveau te tillen en de overstap voor
kinderen vloeiender te laten verlopen tussen kinderopvang en
onderwijs.

Sterke waarden van Mundo zijn onder andere de focus op natuur,
duurzaamheid en ontmoeting met de echte wereld. Joris: “Onze
kinderen spelen veel buiten, maar we kunnen niet van de school eisen
dat ze daar géén tv kijken. Omgekeerd kunnen zij ook niet van ons
allerlei dingen eisen.” Verschil in aanpak ziet Joris niet als obstakel:
“Met twee ouders of verzorgers heb je ook verschillen in regels en
stijlen. Het kind moet ook niet het idee krijgen dat het de hele dag op
school zit.”
Je zoekt gezamenlijke waarden op, maar is er een grens? Joris:
“Dat is wanneer we geen invloed hebben op de inrichting van onze
ruimten of wanneer onze pedagogisch medewerkers er geen goed
gevoel bij hebben. Uiteindelijk moet samenwerking ertoe leiden dat
het beter en leuker wordt voor de kinderen.”

Joris: “We kunnen elkaars kwaliteiten gebruiken en elkaar helpen.
Door regelmatig met elkaar te spreken, krijgen we nieuwe ideeën
om elkaars aanbod te integreren, plannen op elkaar af te stemmen
en zo de kwaliteit van kinderopvang en onderwijs te maximaliseren.
We willen tenslotte allemaal het beste voor de kinderen.” Daarnaast
biedt een IKC voor iedereen die er werkzaam is de mogelijkheid zich
te ontwikkelen. “We hebben tijdens de noodopvang in december al
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Label tekst

‘Mensen hebben een
groot hart voor Mundo’

Quickscan meet

temperatuur

van de organisatie

Abra van der Velden
pedagogisch medewerker plus

Wat kan Mundo beter doen om het voor kinderen, ouders
en medewerkers nog leuker te maken? In 2020 is een
quickscan uitgevoerd over het verandervermogen van
de organisatie. Business consultant Marliek Coppens
heeft deze enquête in 2021 herhaald. Wat valt haar op?

Werkplezier scoort 7,3
Werkdruk loopt als een rode draad door de antwoorden uit
de quick scan. Daar staat tegenover dat het onderwerp
werkplezier gemiddeld een keurige 7,3 scoort. Welke invloed
heeft corona op dat werkplezier en hoe houd je werk en
privé in balans?

Filosofie steeds bekender
“Onder meer vanwege de parabel in de Mundo Film, is de
filosofie van Mundo bekender geworden. De nadruk op
natuur, bewegen en gezondheid spreekt aan. Medewerkers
hebben een groot hart voor Mundo.”

‘Liever meer tijd
voor de kinderen’

Meer inspirerend leiderschap
“Op het thema leiderschap zien we verbetering.
Leidinggevenden worden goed beoordeeld als het gaat
om inspirerend leiderschap. Er is wel behoefte aan meer
aanwezigheid op de locaties om wat meer te coachen en
richting te geven.”

In hoeverre heeft COVID-19 invloed op jouw
werkplezier?
“Tijdens een lockdown missen we de kinderen en activiteiten.
De interactie met de kinderen op locatie is niet te vervangen
door een online bingo-spel. Ik heb er veel extra regelzaken
bijgekregen. Van het registreren van de noodopvang,
het stimuleren en gezond houden van collega’s tot het
noodgedwongen sluiten van een groep of locatie. We hebben
ouders diverse malen moeten teleurstellen en dat doet zeer.
Gelukkig is er over het algemeen wel begrip.”

Ontwikkelen blijft belangrijk
“Veel medewerkers willen zichzelf blijven ontwikkelen om
passende kwaliteit te leveren en gemotiveerd te blijven. Ze
maken daarvoor steeds vaker gebruik van de trainingen in
Uit de Kunst. Sommigen vinden het wel jammer dat er weinig
doorgroeimogelijkheden zijn.”

Werkdruk is hoog
Wat doe jij om werk-privé goed in balans te
houden?

“Het belang van kind en gezin staan bij Mundo voorop, maar
de omstandigheden maken dat soms moeilijk. De werkdruk
wordt als hoog ervaren. Op de vraag: wat heb je nodig om
het kind nog meer centraal te zetten staat ‘voldoende
personeel’ met stip op één. Veel medewerkers komen
onvoldoende aan nieuwe, creatieve activiteiten toe. Ik hoop
voor iedereen dat dit in 2022 beter wordt.”

“In mijn vrije tijd ben ik lekker veel buiten. Na het werk maak
ik altijd een wandeling met de hond. Toch is het lastig een
goede balans te houden. Bijvoorbeeld als een collega op
zondag aangeeft er op maandag niet te kunnen zijn. En bij
elke persconferentie zit ik weer aan de buis gekluisterd. Wat
gaat dit voor mijn werk betekenen?”

‘Gezond blijven is
het belangrijkste’

Jeannet Posno

In hoeverre heeft COVID-19 invloed op
jouw werkplezier?

planner

“COVID-19 of niet, ik probeer elke dag plezier in mijn werk
te ervaren. Natuurlijk zijn er soms mindere werkdagen en is
het lastiger vanwege een lockdown of quarantaine. Ik kan
gelukkig goed thuiswerken, al is het soms ingewikkeld door de
combinatie met de zorg voor de kinderen thuis. Mijn drijfveer
tijdens de pandemie: het belangrijkste is dat we met elkaar
gezond blijven.”

‘Soms kan ik mijn
werk niet loslaten’
In hoeverre heeft COVID-19 invloed op
jouw werkplezier?

Wat doe jij om werk-privé goed in balans
te houden?

“Het leukste van mijn werk vind ik het bezoeken van
de locaties. Ik ben een sociaal mens en ben dol op mijn
collega’s. Door COVID-19 kan dat helaas niet altijd. De
logistieke puzzels zijn nog ingewikkelder geworden.
Ouders hebben minder geduld en worden sneller boos.
Soms is het zó druk dat ik mijn werk ook op mijn vrije
dagen niet goed kan loslaten. En toch: het plezier in
mijn werk overheerst.”

“Ik haal voldoende ontspanning en genietmomentjes uit mijn
gezin en hobby’s in mijn vrije tijd. Ik vind het heerlijk om te
wandelen. Ik heb een parttimebaan, zodat ik werk goed kan
combineren met mijn jonge gezin.”

Wat zou jouw werkplezier bij Mundo nog
kunnen vergroten?

Wat doe jij om werk-privé goed in balans
te houden?

“Het mag blijven zoals het is. Ik vind Mundo een goede
werkgever die er voor iedereen is. Als medewerker voel ik me
gezien en gehoord. Werkplezier is ook een wisselwerking: je
creëert het samen.”

“Elke vrijdagmiddag om half zes is het borreltijd met
drie vriendinnen. Dan sluiten we de week af bij een van
ons. Ik kom er altijd ontspannen vandaan. Zaterdag en
zondag zijn voor mijn gezin. We ontbijten uitgebreid,
wandelen, of we gaan naar onze caravan in Hoek van
Holland. Zo laad ik me op voor de nieuwe werkweek.”

Denise van Deursen
servicemedewerker Financiën

Wat zou jouw werkplezier bij Mundo nog
kunnen vergroten?
“Daar kan Mundo niet veel aan doen. Voor minder
werkdruk zijn landelijke maatregelen nodig. Werken
in de kinderopvang moet aantrekkelijker worden, ook
om te voorkomen dat te veel meiden als zzp’er gaan
werken. Ik heb indertijd de overstap gemaakt van het
Servicebureau naar een baan als planner om meer op
de locaties te zijn. Dat was voor mij een heel goede
keuze en heeft mijn werkplezier al vergroot.”

Wat zou jouw werkplezier bij Mundo nog
kunnen vergroten?
“Minder werkdruk. Het openhouden van een locatie door op
zoek te gaan naar inval of nieuw personeel is op dit moment
bijna een dagtaak. Ik zou graag weer tijd hebben voor de
kinderen en om activiteiten goed voor te bereiden.”
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volgens....

Vier steekwoorden, drie ‘buitenstaanders’

Mundo

Wat is Mundo? Waar staat Mundo? Drie buitenstaanders
geven antwoord: de man die de branche vertegenwoordigt,
de vrouw die voor het belang van ouders opkomt en de
man die toezicht houdt op Mundo. Ze reageren op vier
steekwoorden.

‘Dat gun je toch elk kind?”
MUNDO
“Het is een van de leukste kinderopvangorganisaties van Nederland,
met een betrokken team dat met liefde en passie kinderen opvangt.
Altijd met een knipoog en een lach. In het land zijn meer goede
organisaties, maar je moet lef hebben om telkens een stapje verder
te doen. Mundo heeft dat lef. Toen de kwestie van de prijsstijging
speelde, liep Mundo voor de troepen uit door aan te geven dat
kinderopvang voor alle ouders betaalbaar moest blijven. En wat
medewerkers tijdens COVID-19 deden aan extra activiteiten en extra
steun was indrukwekkend. Dat heb je echt nodig als ouder: een
kinderopvangorganisatie die zich realiseert wat dit allemaal voor een
gezin betekent. Als ouders voel je je gesteund. Belangrijk is ook de
professionaliteit van het personeel, dat echt iets moet hebben met de
Mundo-aanpak. Andere belangrijke factor is Monique, de directeur, die
alles lekker Rotterdams doet: ‘Niet lullen maar poetsen’. En vergeet ook
de ouders niet, want je doet dit samen.”

‘Voorhoede in de branche’
MUNDO
“Mundo heeft hetzelfde innovatieve en praktische karakter als
waar de Groot-Rotterdamse regio om bekendstaat. Tegelijkertijd is
Mundo als organisatie visionair en kritisch reflectief. Mundo stelt
zich op als een maatschappelijke onderneming, waar alles draait
om het kind en het ontzorgen van ouders. Mundo staat open naar
de samenleving door op gelijkwaardige voet samen te werken met
partners in de buurt, van sportvereniging tot huisarts. Mundo luistert
naar de behoeften van eenieder. Bijzonder aan Mundo is dat kinderen,
ongeacht de thuissituatie, mee kunnen doen met alle activiteiten,
zoals boomklimmen bij Fun Forest. Veel naschoolse opvang in
aandachtswijken hebben echt nog wel een ontwikkeling te gaan.”

GOED

Felix
Rottenberg

GOED

“Zo’n Activiteitenteam, dat goede activiteiten met de kinderen
doet, is hartstikke leuk. In coronatijd was het een verademing dat
medewerkers tegen ouders zeiden: ‘Jij moet weliswaar thuiswerken,
maar wij bieden je wat ademruimte door je kind iets extra’s te geven’.
Voor de kinderen is dat zo belangrijk: die krijgen het gevoel dat ze
echt gezien worden, dat er aandacht voor ze is. Vóór coronatijd had
je bijvoorbeeld dat de hele bups nog wel eens, met ouders, naar
wijktheater De Buurvrouw ging. Nu kwamen medewerkers met een
boek of een kaartspel. Dat is het goede aan ze: ze zorgen altijd weer
voor een glimlach. En daardoor loop ik ook harder voor Mundo. Toen
er op het ministerie een nieuwe directeur kinderopvang kwam, heb ik
Mundo genoemd om eens een bezoek te brengen.”

“In een crisis, zoals nu met COVID-19, heeft het geen enkele zin
om te zeuren en afwachtend naar de overheid te kijken. Mundo
begint niet over subsidies, maar denkt zelf na in oplossingen en
ontlast pedagogisch medewerkers door onder andere gastheren en
gastvrouwen aan te stellen. Zo kunnen collega’s zich meer op het kind
richten. Dit idee is overgenomen door andere organisaties. Daarmee is
het personeelstekort overigens nog niet opgelost, maar als antwoord
op COVID-19 was dit wel een goede stap. Mundo behoort daarmee tot
de voorhoede in deze branche.”

voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang

BETER
“Ik hoop dat kinderopvangorganisaties meer gaan samenwerken.
Bijvoorbeeld ten aanzien van zij-instromers en opleidingen. Mundo
kan zo’n samenwerking aangaan met een collega-organisatie. Het
is namelijk essentieel dat er voldoende goed opgeleid personeel
is: de periode van nul tot vier jaar is hartstikke belangrijk voor de
karaktervorming van een kind.
Je ziet dat Monique het als directeur-bestuurder van Mundo al zo lang
volhoudt, omdat ze zichzelf continu ontwikkelt. Ik vroeg haar laatst:
‘Met wie zou je een keer mee willen lopen?’ Toen antwoordde ze: ‘Een
Kamerlid.’ Niet omdat ze vindt dat politici ‘er niets van snappen’, maar
om genomen beslissingen beter te begrijpen. Zo haalt ze kennis naar
binnen.”

BETER
“Poeh, dat is lastig. Ik zou echt niet weten wat Mundo nog beter kan
doen. Misschien ouders nog meer ondersteunen via de Centrale Ouder
Commissie? Of een Kinderraad instellen, zodat kinderen zich nog meer
betrokken voelen. Laat ze bijvoorbeeld met stickers aangeven welke
activiteit of speelgoed ze graag zouden willen.”

Marjet
Winsemius

DROMEN

Oprichter ‘Voor
Werkende Ouders’

“Ik droom dat kinderopvang voor iedereen is, ook voor niet-werkende
ouders. Ook droom ik van meer samenwerking tussen kinderopvang
en onderwijs. En dat de scholen de kinderopvang meer serieus nemen.
Ik merk vaak arrogantie bij scholen, terwijl het werk van pedagogisch
medewerkers enorm onderschat wordt. Zij zouden ook beter betaald
moeten worden. Ik hoop ook op meer Mundo’s. Als ik jongeren hoor
over toen ze op een opvang van Mundo zaten, word ik jaloers: ‘Dat was
een gave tijd; we konden lekker vies worden en wroeten in de modder’.
Dat gun je toch elk kind?”

DROMEN
“Ik droom ervan dat onderwijs en kinderopvang meer met elkaar gaan
samenwerken, op basis van wederzijdse appreciatie. De onderwijszuil
bestaat al ruim een eeuw en ziet steeds meer goede opvang;
kinderopvang is nog relatief jong.”
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kijken en
aanvoelen wat er speelt’

Interne netwerken van start

‘Praten,
‘Lekker eigenzinnig blijven’
MUNDO

Gerrit Jan
Hoogeland

Voor een betere verbinding tussen de werkvloer en de adviseurs zijn in 2021 interne netwerken gevormd.
Zij komen voort uit Mundo 2.0, het personeelsbeleid dat twee jaar geleden is ontwikkeld. “We gaan praten,
kijken, voelen en uitzetten.”

“Mundo staat midden in de samenleving met een eigen kijk op
die samenleving. Rondom elke locatie is een tuin te vinden met
aarde. In de gang staan laarsjes, zodat kinderen in de viezigheid
kunnen ravotten. Mundo speelt een eigen rol, wil geen standaard
kinderopvang zijn. In de samenwerking met onderwijs en jeugdzorg
mag Mundo een eigen stempel drukken. In coronatijd zocht Mundo
wegen om het beste voor de kinderen te kunnen doen. Juist dan
zie je dat Mundo een extra stap zet. Daarnaast – niet onbelangrijk
- is Mundo een gezonde organisatie; anders dan helaas een aantal
andere kinderopvangorganisaties. Mundo maakt zelfs ruimte voor een
Activiteitenteam; dat heb ik nergens anders gezien.”

Er zijn netwerken rond de thema’s kwaliteit, pedagogiek,
communicatie en activiteitenteam. “Netwerken vormen een
soort verbindingslijnen door de organisatie”, zegt Linda Gul,
oud-adviseur Pedagogiek en Didactiek. “Ze zijn bedoeld om
wederzijds beter van elkaar te horen wat er speelt.”

GOED

Meer feeling

“Kerntaak van Mundo is kinderen opvangen, zodat ouders kunnen
werken en hun rol in de samenleving kunnen vervullen. En zodat
kinderen kunnen spelen en leuke ervaringen opdoen. Als het regent
weet ik zeker dat de kinderen van Mundo toch naar buiten gaan.
Mundo heeft ook allerlei verschillende themakamers voor de kinderen
die opvang krijgen. Ik denk dat alle kinderen daar iets aan hebben.
Ander sterk punt: de mensen met hun verschillende expertises in
het Activiteitenteam. Uniek is dat. Mundo kan zo’n team opzetten,
terwijl het even veel geld krijgt als andere organisaties. Godzijdank
heeft Mundo geen rekening te houden met aandeelhouders, die een
bepaalde winst verwachten.”

Managers, adviseurs, pedagogisch medewerkers; eigenlijk is
iedereen enthousiast over het idee. Linda: “Wij merken dat we
veel bedenken, adviseren, maken en inkopen maar dat wát wij
doen niet altijd goed op de werkvloer terechtkomt. Het zijn
te veel onderwerpen om via de managers te laten verlopen.
Andersom horen we ook van pedagogisch medewerkers dat
ze hun wensen en ideeën niet goed bij de adviseurs weten te
krijgen. Door de netwerken hopen we meer feeling voor elkaar
te krijgen. We gaan praten, kijken, voelen en onderwerpen
uitzetten.”

‘Meedoen in een
netwerk betekent
dat je je talent of

Nieuwe trends
BETER

Voorzitter Raad
van Toezicht

“Het personeelstekort is niet iets wat Mundo zelf kan verbeteren, maar
de organisatie weet ermee om te gaan door eigenzinnig personeel te
werven. Aandachtspunt is dat personeel niet opbrandt. Medewerkers
van kinderopvang zijn zó gedreven dat het werk altijd door zal gaan
voor het kind. Er zijn politieke keuzes nodig om het vak aantrekkelijker
en leuker te maken. Ander aandachtspunt heeft te maken met de IKC’s,
integrale kindcentra. In de samenwerking tussen kinderopvang en
onderwijs is school vaak de bovenliggende partij. Mundo moet lekker
eigenzinnig kunnen blijven.”

DROMEN
“Mijn droom is dat iedereen die met kinderen en jeugd te maken heeft,
meer gaat samenwerken. Natuurlijk is voor sommige kinderen speciaal
aanbod nodig, maar de wens is: zoveel mogelijk inclusief. Maak gebruik
van elkaars kennis, kijk bij elkaar in de keuken.”

22

Een netwerk bestaat uit pedagogisch medewerkers, coaches
en adviseurs. Samen bespreken ze wat wel en niet werkt
op de werkvloer en onderzoeken ze nieuwe trends. Linda:
“Collega’s kunnen zich opgeven voor een onderwerp waar
ze affiniteit mee hebben. Meedoen in een netwerk betekent
daarmee ook dat je je talent of expertise beter kunt inzetten.”

expertise beter kunt
inzetten’

Startblokken
Beter stroomlijnen

De netwerken staan inmiddels in de startblokken. Helaas bracht
COVID-19 ook hierin vertraging, maar voor 2022 staan de eerste
overleggen gepland. Linda’s eigen netwerk, Pedagogiek, heeft
tijdens een kick-off al wel een aantal onderwerpen benoemd. Zoals
zorg voor kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld,
groene activiteiten en spelmaterialen. “We komen zes keer per jaar
bij elkaar. Het is nog een beetje zoeken hoe we het gaan aanpakken,
maar het enthousiasme is er.”

Een van de nieuwe netwerkleden is Majida Farid, planner bij
het Servicebureau. “Ik vind het een goed idee”, zegt Majida,
die zich opgaf voor het netwerk Communicatie. “Ik zie ook
dat de informatie tussen het Servicebureau en de werkvloer,
maar ook tussen het Servicebureau en ouders beter kan
worden gestroomlijnd. Er speelt veel meer op de locaties dan
wij nu weten. Ik denk er graag over mee hoe dat anders kan.”
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Inspirerende podcast
Mundo’s innovatieve aanpak is niet onopgemerkt gebleven. In november 2021 werkten Monique Dongelmans
en Yvonne Spaan mee aan een podcast van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Ze spraken daarin met BKvoorzitter Felix Rottenberg en BK-directeur Emmeline Bijlsma over hun initiatieven om de personeelskrapte het
hoofd te bieden. Luister mee!

QR

Beluister
de podcast

Mundo maakt eigenwijze keuzes

Personeelstekort leidt
tot
oplossingen

innovatieve

Voor het oplossen van het personeelstekort bedenkt Mundo grensverleggende oplossingen. Zoals flexibel
omgaan met de beroepskracht-kindratio (BKR), de aanstelling van gastvrouwen en ondersteuning door het
Activiteitenteam. De aanpak is een voorbeeld voor collega’s in de branche. Een gesprek met Yvonne Spaan,
adviseur Kwaliteit en Beleid.
Het personeelstekort schommelde in 2021 rond de
tien procent. Wat is – naast COVID-19 – daarvan de
oorzaak?
“Al vóór COVID-19 kregen we te maken met nieuwe eisen vanuit de
wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Die bepaalt onder
andere dat er niet twee maar drie beroepskrachten op een babygroep
moeten staan. Die beroepskrachten zijn niet makkelijk te vinden. Het
idee was, dat er door verruiming van de regels voor de bso vanzelf
een verschuiving zou optreden. Maar zo werkt het niet in de praktijk.
De broodnodige flexibiliteit is helaas ook door wetgeving geblokkeerd.
We zijn bijvoorbeeld gebonden aan vaste pauzetijden en het criterium
dat kinderen dagelijks minimaal één vast gezicht moeten zien. Neem
daarbij het verzuim door COVID-19 en het wachten op een testuitslag
en je ziet de omvang van het personeelsprobleem.”

Susan Forrest,
gastvrouw KDV Ringdijk

‘Ik ben hier helemaal
op mijn plek’

Welke rol speelt het Activiteitenteam?
“Het Activiteitenteam heeft als vliegende keep locaties ondersteund
met bijvoorbeeld dans- of muziekactiviteiten. Dat gaf de
pedagogische medewerkers weer wat lucht en voor de kinderen was
het heerlijk om lekker te bewegen of buiten te zijn. Mundo heeft nooit
beknibbeld op het Activiteitenteam, integendeel, we breiden het
alleen maar uit. Daarin zijn we echt uniek. Ondanks alle uitdagingen
in deze tijd willen we kinderen spelenderwijs mooie ervaringen
meegeven.”

“Na zestien jaar jeugdzorg zat ik door sluiting van mijn locatie
tijdelijk zonder werk. Toen ik hoorde dat Mundo gastvrouwen
voor de kinderopvang zocht, heb ik meteen gereageerd.
Het bleek een schot in de roos. Als gastvrouw ondersteun
ik mijn collega’s die daardoor meer tijd hebben voor de
kinderen. Ik help met de fruithapjes, bereid de warme maaltijd
voor, zorg dat de keuken op orde is en doe de was. Als het
nodig is ben ik even een extra paar ogen in de groep ter
ondersteuning. Het afgelopen coronajaar hebben we de hele
tijd doorgedraaid, het was altijd druk. Mijn collega’s zijn blij
dat ik taken van ze kan overnemen en zelf heb ik het ook heel
erg naar m’n zin. Het leukste aan dit werk zijn de kinderen.
Ze zijn eerlijk en onbevangen, oordelen niet en bijna altijd
vrolijk en blij. Ik denk er sterk over om de BBL-opleiding voor
pedagogisch medewerker te doen. De kinderopvang past bij
mij. Ik ben hier helemaal op mijn plek.”

Hoe reageert de buitenwacht op jullie eigenwijze
keuzes?

‘We bieden zelf
actief innovatieve

Waar leidde dit alles toe?

oplossingen aan’

“We merkten dat medewerkers in een kramp schoten. Het lukte
gewoon niet om aan de regels te voldoen en dat leidde tot stress en
frustratie. Er werken zeer betrokken mensen bij Mundo, die bereid
zijn een stapje extra te zetten. Maar na twaalf stapjes dreigt de
werk-privébalans zoek te raken. Toen hebben we gezegd: we hebben
geen invloed op COVID-19, maar wel op het welbevinden van onze
medewerkers. Dáár gaan we wat aan doen.”

“Mundo is een voorbeeld voor andere organisaties in de
kinderopvang. In de branche is nogal de neiging om te wachten op
toestemming van de overheid of nieuw beleid. Maar dat wachten
duurt te lang. Wij denken goed na over onze keuzes en nemen daar de
afdeling Toezicht van de gemeente én de wethouder meteen in mee.
We bieden zelf actief innovatieve oplossingen aan, ook voor de lange
termijn. De wethouder steunt ons daarin.”

Hadden de oplossingen het gewenste effect?
Welke rol spelen gastvrouwen in de aanpak van het
personeelstekort?
“We zijn op zoek gegaan naar gastvrouwen - gastheren zijn óók
welkom - die taken kunnen overnemen van de pedagogisch
medewerker. Zo kunnen de beroepskrachten zich puur richten op
hun mooie vak: de zorg voor en ontwikkeling van het kind. Er werken
nu zeven gastvrouwen op verschillende locaties. Onder andere op
kdv Ringdijk in Rotterdam, bso De Stadhouders en kdv De Rank in
Schiedam. Het was niet moeilijk deze mensen te vinden. Sommigen
hebben eerder in de kinderopvang gewerkt, anderen waren
gastvrouw in een zorginstelling. Het zijn volwaardige collega’s die
belangrijke ondersteuning bieden.”

Hoe hebben jullie het aangepakt?
“We zijn teruggegaan naar de basis. Wat is onze bedoeling? Dat
is ouders ontlasten, kinderen een fantastische dag bezorgen en
ervoor zorgen dat onze medewerkers na een dag werken blij naar
huis gaan. We gaan nu soepeler om met de BKR. We verdelen onze
beroepskrachten niet meer over een groep, maar over een locatie.
Dat maakt een locatie flexibeler, maar betekent ook dat kinderen niet
altijd de gewenste vaste gezichten zien.”
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In 2021 hebben we ondanks COVID-19 en de personeelskrapte
slechts incidenteel een groep een dagdeel moeten sluiten. Dat is
een groot compliment voor alle medewerkers: wij zien enorm veel
betrokkenheid onder de beroepskrachten om kinderen een fijne dag
te bezorgen. We moeten er met elkaar voor blijven waken dat onze
beroepskrachten niet over hun eigen grenzen heengaan. Daar werken
we continu aan.”

ij
Werkenob!
Mund
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Prikbord
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‘Voel me geroepen’
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Mascha Lageweg,
manager cluster 3

d, manager c

Kika Kruijff, manager cluster 5

‘Talentenontwikkeling’
“Ik vind het belangrijk dat iedereen gezien
en gehoord wordt in een organisatie en dat
er genoeg ruimte is voor ieders talent.
Voor collega's en kinderen. Als manager is
het geweldig om iedereen in zijn kracht te
zetten. Dat is het leukste aan deze job!”

‘Bij Mundo z

luster 4:

it je goed’

“Kwaliteit is he
t allerbelangr
ijkste. Als
we kunnen gr
oeien is dat fij
n, maar het
gaat om de ba
sis. Die basis
is goed als
iedereen – ki
nderen, oude
rs, medewerke
buurtbewoner
rs,
s – zeggen: ‘A
ls je bij Mundo
zit, dan zit je
goed’.”
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Kooktips van
Florentyna
Florentyna is de kookspecialist van het
Activiteitenteam. Ze geeft enkele tips voor thuis.

Knoopje leggen
:
het Grote Mund
os

• Maak zelf eens een eiersalade. Kook eieren hard.
Haal het eigeel eruit en meng dat met mayonaise
en wat mosterd. Snijd het eiwit in stukjes en
meng dat bij het eigeel. Breng op smaak met zout
en peper en klaar is je eiersalade.
• Koken met kinderen? Gebruik dan speciale
kindermesjes. Zodat zij alleen de groenten
snijden (en dus niet in hun vingers).
• Zet potjes met verse kruiden in de keuken.
Kinderen kunnen die met een kinderschaartje
knippen of scheuren. Zo helpen ze mee om hun
eigen eten te koken.

pel

Tijdens de lockd
owns in 2021 wa
s het Grote Mund
een welkom alter
ospel
natief voor digita
al vermaak. Het
– met theedoek
sp
el
, knopen en een
set opdrachten
gebaseerd op he
–
is
t oudhollandse Kn
open Leggen. Ou
en kinderen vana
ders
f 6 jaar leren spele
nderwijs meer ov
kinderopvang va
er de
n Mundo. Door te
raden (waarom
vloeren blauw?),
zij
n
de
denken (noem iet
s
wat in een moes
tuin groeit) of
doen (teken een
boom!) bereik je
de overkant. Me
t aandacht voor
elkaar. Echt Mund
o dus.

Scan de
code en bekijk
de video
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Dit zijn onze

partners

Voor een bult op je hoofd

Ook Mundo’s eigenzinnige visie over de buitenruimte, waarin kinderen autonoom
de wereld verkennen, moet passen binnen alle regels voor veiligheid en hygiëne.
Areamasters helpt ze daarbij. Zo wil Mundo geen speeltoestellen maar natuurlijke
objecten, zoals een boomstam. “Is dat een boomstam of een speeltoestel?”, werpt
Jurjen Pacanda van Areamasters als vraag op. “Als speeltoestel moet je hem laten
keuren. Of beschouw je het als boomstam waarbij je accepteert dat er een gering risico is
dat die daar ligt?” En een zandbak: “Trek je een net er overheen, dan gelden allerlei regels,
maar doe je dat niet, dan wordt het een zandspeelplaats en kunnen katten erin poepen.”
Deze aanpak kost geld maar betaalt zich terug, verzekert Jurjen: “Veel kinderen zitten
veel op schermpjes en weten zichzelf niet meer bezig te houden. Op jonge leeftijd heb je
daarop nog invloed. Onderzoeken tonen aan dat buitenspelen en natuur goed is voor de
ontwikkeling van kinderen.”

Mundo kan het niet alleen. Om de missie en ideeën in praktijk te brengen, werkt het samen
met allerlei partijen. Net als Mundo doen zij hun werk vanuit een missie. Bovendien werkt
Mundo uitsluitend samen met leuke mensen.

Voor een inspirerende,
vriendelijke plek
Voor jonge kinderen is de overgang van thuis naar opvang
groot. Daarom wil Mundo dat alle locaties uitnodigend en
huiselijk zijn ingericht. Dat stimuleert de ontwikkeling. Studio
Hagelslag adviseert Mundo hierin. “Ik noem de inrichting
de derde pedagoog: wanneer een kind zich veilig voelt in
een ruimte en zelf aan de slag gaat, heb je als pedagogisch
professional meer ruimte voor je rol”, vertelt Dorien Nanlohy
van Studio Hagelslag. Zij gebruikt omgevingspsychologie.
“Kleuren, zicht naar buiten en de akoestiek kunnen stress
verhogen of verminderen.”
Een voorbeeld. De hersenen zijn vaak rechts georiënteerd
en dus maakt Dorien een routing die rechts begint: bij de
deur de dagritmekaarten, gevolgd door het speelgoed om de
overgang vanaf thuis te verkleinen. Dan is er voor de peuters
de kring, die altijd aan het begin van de dag is. Met kleden,
gordijnen en planten krijg je een rustige akoestiek.
Studio Hagelslag maakt voor Mundo een catalogus ter
inspiratie van de locaties, met moodboards, materialen,
kleuren en een stappenplan. Omdat Mundo de kinderen ‘de
echte wereld’ wil laten ervaren, zijn er echte kookspullen in
een echte keuken.

AREAMASTERS

Voor de natuur

Voor rust en aandacht
Gezinnig biedt weekplanners en ‘kletsboeken’ voor ouders
van kinderen van 3 tot 12 jaar. Deze middelen helpen de
‘gezinshectiek te versoepelen’. Zoals de weekplanner met
tachtig magneetjes, die het kind overzicht geeft over de
week. De Checkpad is een fysiek afvinklijstje dat tijd en stress
bespaart tijdens de ochtendspits. Kletsboeken bevorderen het
contact tussen ouder en kind. “Originele vragen en opdrachten
nodigen uit tot leuke gesprekjes”, legt Rianne van Essen uit,
oprichter/eigenaar van Gezinnig. Er zijn onder andere Tafelklets,
Vakantieklets, Scheidingklets, Relaxklets, Slaapklets en een
dagboek voor het slapengaan.
Speciaal voor Mundo maakte Gezinnig een intakekaart voor de
pedagogisch professionals om op een gezellige en aandachtvolle
manier kennis te maken met een nieuw kind. Wanneer ouders
hun kind aanmelden bij Mundo ontvangen ze bovendien een
Weekplanner met speciale Mundo-magneetjes om aan te geven
wanneer het weer tijd is voor Mundo.
Auteur Michal Janssen van de Kletscollectie schreef ook het
grote Mundo-spel ‘Knoopje leggen’ over de visie van Mundo.
Rianne: “Leuk aan Mundo vind ik dat ze down to earth zijn, maar
ook ouders koffie en ontbijt aanbieden en de mogelijkheid nog
even te werken voordat ze de opvang verlaten."
In 2022 wil Gezinnig lezingen organiseren met Tischa Neve over
‘omgaan met emoties’. Tischa is medeauteur van een nieuw boek,
Emotieklets, voor zowel ouders als pedagogisch medewerkers.
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T
PLANE
HAPPY

Een Mundo-locatie herken je aan kinderen die veel en tot in het donker
buitenspelen. Voor de tv zal je ze niet zien. Vier locaties hebben nu een
kwaliteitsmerk van Groen Cement, dat kinderen weer in verbinding wil
brengen met natuur rond de locatie. Bovendien is natuur onderdeel
van het pedagogische programma. En dat ouders dit beleid kunnen
onderschrijven! “Zij krijgen immers kinderen met vieze en soms
kapotte kleren thuis”, geeft Janneke Hagenaar, directeur van Groen
Cement aan.
Groen Cement helpt een locatie in vijf stappen naar het kwaliteitsmerk:
1. De natuur is verankerd in het pedagogisch beleidsplan.
2. De buitenruimte van een locatie voldoet aan acht kenmerken, onder
andere dat er grond/zand en/of water is om mee te spelen.
3. Het is zaaien en oogsten op de locaties. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een moestuin.
4. Er is samenwerking met andere natuur- en milieuorganisaties.
5. Per locatie zijn er minimaal twee mensen die affiniteit hebben met
de natuur.
Daarna blijft er contact, bijvoorbeeld via masterclasses en lezingen.
Voor collega’s is er een Groen Cement College, met verdieping in de
Groen Cement Academie. Per locatie zijn twee ‘metselaars’ verbonden,
vrijwilligers die bijstaan op het gebied van pedagogiek en groen.
Directeur Monique Dongelmans van Mundo is Beschermvrouw van
Groen Cement voor Zuid-Holland en promoot – met succes - deze
beweging bij andere kinderopvangorganisaties.
Nog drie Mundo-locaties hebben het kwaliteitsmerk aangevraagd.

Voor een blije
toekomst
Voor speelgoed klopt Mundo aan bij Planet Happy. Voor
kinderen zijn deze winkels al een feest, maar ook voor
de Aarde. Planet Happy helpt sinds 2019 de locaties om
speelgoed uit te zoeken dat past bij de opvattingen van
Mundo over pedagogiek, duurzaamheid en zorg voor
de wereld om ons heen. Mundo wil kinderen de echte
wereld laten ontdekken en kiest daarom voor natuurlijke
materialen. Voor houten speelgoed moeten echter bomen
gekapt worden. Planet Happy kijkt daarom naar een CO2neutrale productiewijze. Mundo is ook tegen verspilling.
Planet Happy heeft speelgoed met onderdelen die zijn te
vervangen. Heeft het speelgoed zijn werk gedaan, dan
moet het ook biologisch afbreekbaar zijn.
“Mundo heeft veel aandacht voor natuur en milieu,
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit
staat niet alleen in een pdf-document, maar zie je ook
écht terug op de locaties”, weet Vincent Lehmann van
Planet Happy. “Dat maakt Mundo bijzonder.”
Mundo heeft voor elke locatie een bedrag waarmee nieuw
speelgoed ingekocht kan worden, het hele jaar door.

GROEN
CEMENT

29

Label tekst

Ondernemingsraad wil
collega’s vasthouden

‘Zonde als ervaren
krachten vertrekken’

Frija
Klijn

Wilma Hanselman is sinds drie jaar vicevoorzitter van de
Ondernemingsraad van Mundo. Een organisatie die goed bij
haar past, vindt ze. Vanwege de vrijheid en de aandacht voor
buitenspelen, bewegen en gezond eten. Voor die organisatie
zet ze zich graag extra in.

Astrid
Hermens

Ouders denken mee
Mundo heeft een Centrale Oudercommissie (COC). Die
stelt zichzelf tot doel om ‘het bestuur scherp te houden’.
In de COC zitten vertegenwoordigers vanuit alle locatiegebonden oudercommissies (OC’s). Zij zijn betrokken bij de
organisatie en denken mee in de koers die Mundo vaart om
zoveel mogelijk mooie (jeugd)-herinneringen te maken.

“De werkdruk vanwege COVID-19 liep als een rode draad door het
afgelopen OR-jaar. Tijdens onze vergaderingen kwam de nood op
de verschillende locaties ter sprake. Soms waren we zelf te druk
om bij overleggen met de bestuurder te zijn, terwijl dat toch een
belangrijk onderdeel is van onze taak.”

Instemmingsrecht
“Als OR vertegenwoordigen we de medewerkers bij de bestuurder,
Monique Dongelmans dus, en hebben we instemmingsrecht. Ik
vind het belangrijk me daarvoor in te zetten. Ik ben nieuwsgierig
van aard en wil graag weten hoe dingen in elkaar zitten.”

Tijdens de pandemie moesten de collega’s van Mundo alle
zeilen bijzetten. “We hebben met de locaties meegedacht
en een cadeautje voor ze geregeld om de pedagogisch
medewerkers een steuntje in de rug te geven”, zegt
scheidend COC-voorzitter Frija Klijn. Omgekeerd kon de COC
ook rekenen op steun vanuit Mundo. “Toen we een online
lezing wilden houden, verwelkomde Monique Dongelmans dat
idee enthousiast.”

Op sterkte
“Behalve over de werkdruk spraken we het afgelopen jaar onder
andere over vakantie-uren, de beroepskracht-kindratio (BKR)
en de verdere uitwerking van Mundo 2.0. Bijvoorbeeld over de
nieuwe structuur die ervoor moet zorgen dat hulpvragen van
pedagogisch medewerkers de ‘top’ beter bereiken. Met acht
personen is de OR voldoende op sterkte.”

Werkdruk
Naast corona, overlegden directie en COC over de
personeelskrapte. Zo is besproken hoe alle locaties open
kunnen blijven, kijkend naar de werkdruk. Als gevolg daarvan
zijn er nu gastvrouwen en
-heren aangesteld en worden collega’s niet meer over een
groep maar over een locatie verdeeld. Ander belangrijk
onderwerp van overleg was de prijsstijging van drie procent,
door indexering en stijging van de personeelskosten.

Zichtbaarder worden
“Ik denk dat we als OR nog wel wat zichtbaarder kunnen zijn. Voor
cao-gerelateerde vragen kunnen collega’s altijd bij ons terecht.
Andersom worden we ook graag gevoed door collega’s: wat zijn
jullie wensen, waar loop je tegenaan? Dan kunnen we dat met
Monique bespreken.”

Nieuwe aanwas
Collega’s vasthouden

In coronatijd hebben de oudercommissies meer moeite om
leden aan te trekken. “Normaal spreek je op de bso ouders
aan van kinderen uit dezelfde groep als jouw kind”, legt Frija
uit. “Nu weet je niet wie wie is.” “En direct digitaal contact met
ouders kan niet, omwille van de privacy”, vult Astrid Hermens
aan, de nieuwe COC-voorzitter.
De COC wil met de directie bekijken hoe de commissie
nieuwe aanwas kan krijgen en meer diversiteit.
Astrid: “We vragen meestal mensen die we
kennen, waardoor we in een beperkte
kring zoeken.” Frija: “Terwijl we juist
verschillende visies op opvoeding
vertegenwoordigd willen hebben.”

“Een onderwerp dat ik op de agenda wil zetten? Hoe we collega’s
met kwaliteit en kennis beter kunnen vasthouden. Bijvoorbeeld
door ze een opleiding te bieden of een functie op een andere
locatie. Het is zo zonde als goede, ervaren krachten vertrekken.”
Wilma Hanselman werkte jarenlang als pedagogisch medewerker
op kdv Ringdijk. Op 1 januari 2022 maakte ze de overstap naar
bso Meidoornsingel in Rotterdam.
Wilma

"Ondanks de COVID-19 en de
personeelstekorten hebben we
het
gehad in het
afgelopen jaar. Laten we dat
gewoon maar
"

best nog leuk
gevoel
vasthouden.

Houd Mundo
scherp!
Meld je aan
bij een OC
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