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’n jaar gekleurd door corona

2020 was een jaar met mooie en moeilijke 
momenten in de kinderopvang. We waren 
maandenlang gesloten maar kinderen van 
ouders met cruciale beroepen bleven 
welkom. 

Er werden oplossingen bedacht voor 
problemen die we nog nooit hadden 
ervaren; contact houden als kinderen thuis- 
zitten, baby's overdragen met 1,5 meter 
afstand, de opvang door laten gaan terwijl 
veel collega's en kinderen in quarantaine 
moesten. 

Gelukkig lukte het steeds om alles zo goed 
mogelijk door te laten gaan, dankzij de grote 
inzet en flexibiliteit van onze mede werkers, 
het begrip van de ouders en niet te vergeten, 
de lach en het plezier van de kinderen. 

16 maart - 11 mei
We moesten dicht maar boden bij alle locaties 

noodopvang tijdens reguliere tijden en op aanvraag 

zelfs 7x24 uur.

11 mei - 8 juni
De basisschool was beperkte schooldagen geopend

en de bso bood reguliere opvang tijdens deze dagen.

16 dec - 7 februari '21
We moesten weer dicht, met noodopvang bij alle 

locaties op gewone opvangdagen en -tijden.



Samenwerking in coronatijd

Samenwerking met scholen, gemeentes en GGD

Trainingen en opleiding

KION Early Childhood 
Innovation Center 
(KEI)
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De autonomie van kinderen stimuleren

Aantoonbaar van betekenis zijn voor kinderen en hun 
ouders

Snel en wendbaar inspelen op veranderingen

Strategisch inzetten van informatie- en 
communicatietechnologie

Een actieve rol spelen in de samenwerking met 
kindnetwerken



92,3%
vrouw

7,7%
man

68,4%
vast contract

31,6%
tijdelijk contract

89,6%
parttime

6,0%
nul-uren-contract

4,4%
fulltime

 De Boomgaard Toon Deest Afferden



82
gastouders

(89)*

338
kinderen

(359)

57
locaties

(56)

1.447
kinderen

(1.565)

40
locaties

(38)

2.797
kinderen

(2.383)

73
locaties

(69)

5.309
kinderen

(5.324)

* cijfers uit 2019

Financieel

10,5%
Toename omzet

(11%)*

9,4%
Toename kosten

(15,3%)

0,5%
Rendement**

(-0,5%)

99,4%
Uitgaven

(100%)

1,3%
Liquiditeit***

(2,1%)

53,8%
Solvabiliteit

(70%)

* cijfers uit 2019

** resultaat als % van inkomsten 

*** current ratio



www.kion.nl

Waar we voor

Wij dragen elke dag bij aan het geluk van 
kinderen en jonge gezinnen.

Waar we voor

http://www.kion.nl/
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