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Kinderopvangorganisaties 

bundelen krachten in 

expertisecentrum 
Kennis, netwerken en ervaringen samenbrengen binnen een nieuwe 

stichting. Dat is het doel van Forte Kinderopvang en Stichting 

Kinderopvang Den Helder (SKDH). Samen bundelen ze de krachten 

binnen stichting Groeyers, een expertisecentrum voor kinderen van 0 

tot 18 jaar. 

 

 

 

Anderhalf jaar lang werkten Joost Korver, directeur-bestuurder SKDH, en Esther 

Zijl, directeur-bestuurder Forte Kinderopvang, achter de schermen aan de 

nieuwe stichting Groeyers, die na de zomer van start gaat. Beiden worden 

bestuurder van de nieuwe stichting, ondersteund door een Raad van Toezicht 

die ook gevormd is met leden uit de raden van beide kinderopvangorganisaties. 
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Kennis delen 

Joost Korver: ‘Binnen Groeyers willen we de kennis uit onze eigen organisaties 

makkelijker en veilig met elkaar delen, zonder met elkaar te concurreren. We 

willen minder conjunctuurgevoelig worden, de organisaties verstevigen en de 

kwaliteit van ons personeel naar een nog hoger niveau brengen. Denk hierbij 

aan niveau 5. We leggen binnen Groeyers een stevige basis waardoor kinderen 

van 0 tot 18 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen.’ 

Expertisecentrum 

De nieuwe stichting wordt een kennis-, ontwikkel-, en expertisecentrum, dat 

toegankelijk en vooral laagdrempelig is voor alle kinderen en jongeren buiten de 

grenzen van de kinderopvang. De kinderopvangorganisaties willen binnen 

Groeyers met specialisten eerstelijns zorg kunnen bieden waar nodig en 

kinderen zo een eerlijke start geven. Korver noemt als praktisch voorbeeld het 

verkeerd gebruik van spenen bij baby’s en peuters. ‘Dat kan leiden tot grotere 

problematiek op latere leeftijd. Met de expertise van bijvoorbeeld logopedisten, 

fysiotherapeuten en diëtisten in huis, kunnen wij samen met onze pm’ers de 

juiste hulp bieden en ouders voorlichten.’ 

Krachten bundelen 

‘Met de ervaring die we als kinderopvangorganisaties hebben, kunnen we meer 

betekenen voor kinderen in Noord-Holland’, vertelt Esther Zijl. ‘Ook voor 

bijvoorbeeld kinderen die wat extra zorg nodig hebben of juist hun talenten 

verder willen ontwikkelen, kunnen we de juiste begeleiding bieden. We hebben 

er bewust voor gekozen om dat samen te gaan doen, om zo onze krachten te 

bundelen.’ 

Ontwikkelgebieden 
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Esther noemt als voorbeeld het organiseren van workshops, cursussen en 

uitstapjes, die raken aan ontwikkelgebieden als technologie, programmeren, 

sport en biologie. ‘We gaan binnen Groeyers een stap verder dan het reguliere 

ontspanningsaanbod. We willen dat dit aanbod voor alle kinderen in Noord-

Holland beschikbaar en financieel toegankelijk is, niet alleen voor kinderen die 

gebruik maken van kinderopvang. Dat kan bijvoorbeeld via scholen of bedrijven 

waar we kinderopvang aanbieden.’ Daarbij worden ook de medewerkers en 

ouders meegenomen. Esther: ‘Samen bereiden we kinderen voor op een leven in 

een toekomst die we nog niet kennen, met beroepen die we nog niet kennen. We 

hebben als taak de kinderen daarop voor te bereiden. Daarbij bieden we ouders 

de nodige voorlichting, zodat zij hun kinderen zo goed mogelijk kunnen 

ondersteunen.’ 

Opleiden pm’ers 

Samen kijken ze ook naar het opleiden van pedagogisch medewerkers. ‘Dat is 

een onderwerp dat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden, en waar 

binnen Groeyers ook op ingezet wordt. Uiteindelijk willen we kijken of het ook 

mogelijk is om gezamenlijk binnen de stichting opleidingen aan te bieden aan 

andere organisaties.’ De nieuwe organisatie gaat kort na de zomer van start, 

waarnaast zowel SKDH als Forte Kinderopvang zelfstandig blijven bestaan. 
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