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Een van de meest waardevolle certificaten die te behalen is binnen de kinderopvang, is het certificaat dat de locatie HKZ gecertificeerd is. Wat houdt een
HKZ certificaat in? Hoe behaal je dit en wat zegt dit over je onderneming?
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat uw instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen
van de geleverde zorg.
Als uw organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat uw instelling:
• goed georganiseerd is
• cliënten centraal stelt
• continu werkt aan optimalisering van het aanbod
• betrouwbare resultaten presenteert
• voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de
overheid worden gesteld
Toetsing
Bij HKZ-certificering toetst de VAK tijdens de interne audits of je klaar bent voor de
externe audits in september. Samen met jou doorlopen we de toetsingscriteria en
geven advies over verbeterpunten.
Vervolgens wordt de externe audit gedaan door een door de Raad voor Accreditatie
(RvA) aangewezen instelling, zij toetst of het kwaliteitsmanagementsysteem binnen
de organisatie voldoet aan de vooraf vastgestelde HKZ-normen. De toetsing is gebonden aan strikte regels. Binnen de VAK wordt de toetsing gedaan door TUV Nederland.
Geldigheid
Als de certificerende instelling constateert dat uw organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits
tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.
HKZ Implementatie bij de VAK
Het HKZ loopt als een rode draad door de dienstverlening van de VAK heen. Alle
formulieren, protocollen, reglementen, de uitvoering van de dienstverlening, hygiëne etc. is vastgelegd in de VAK Formule. Verantwoordelijk voor het optimaliseren
en bijhouden van de VAK Formule is de kwaliteitsmedewerkster Saskia Hilverda.
Saskia zorgt ervoor dat alle documenten en protocollen
voldoen aan de landelijke wet– en regelgeving, daarnaast
wordt goed geluisterd naar de bevindingen van de GGD.
Als je aangesloten bent bij de VAK, maak je gebruik van
de VAK formule en het daarbij behorende kwaliteitsmanagement systeem.
Begin dit jaar hebben 31 ondernemers het HKZ
certificaat in ontvangst genomen.
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Customs By BB, Eyedetail en Kinderopvang ’t Vinkenbroekske waren
de drie genomineerden voor de
Roosendaalse Startersprijs 2016. De
prijs, is een initiatief van het StartersCentra West-Brabant, de gemeente Roosendaal, Rabobank Zuidwest-Brabant en Startersdagen.com.
De Roosendaalse Startersprijs werd dit
jaar voor de eerste keer uitgereikt. Met
deze prijs willen de initiatief nemers
starters in de schijnwerpers zetten en
daarnaast is het een extra stimulans
voor het ondernemerschap in de Gemeente Roosendaal. Maar liefst 16
ondernemers hadden zich aangemeld
om in aanmerking te komen voor de
prijs.
Opvallend was de
diversiteit zowel qua
product en dienstverlening als de sector
waarin ze werkzaam
zijn. De ondernemers
werden beoordeeld
op 10 punten waaronder innovatie, durf,
commerciële formule,
financiële positie,

Op 13 mei jl. werd de basistraining
2016 afgerond.
In het middagdeel werd aandacht besteed aan de inrichting van de buitenruimte.
Gezien het mooie
weer, werd dit
deel van de training buiten gegeven.
De vier deelneemsters ontvingen na afloop van
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visie, strategie, kennis van de markt,
doorzettingsvermogen en creativiteit.
De drie genomineerden scoorden hoog
op bovenstaande punten.
Kinderopvang ’t Vinkenbroekske is in
november 2015 gestart. Op de melkveehouderij met 130 melkkoeien bieden
Wilion en Cécile van der Steen agrarische kinderopvang aan. Zij nemen de
kinderen mee naar buiten, naar de dieren op de boerderij, hebben een moestuintje waarvan ze zelf eten. Het eitje
van de kip wordt gebakken of gekookt
en ’s middags opgegeten. Door de kinderen kennis te laten maken met alles
wat de natuur te bieden heeft, leren ze
op een andere wijze dan uit bijvoorbeeld een boekje.
In het Kellebeek College ontvingen
Cecile en Wilion van der Steen op 10
mei jl. de prijs uit handen van wethouder Hans Verbraak.
Wij zijn er vanzelfsprekend erg trots op
dat deze ondernemers bij de Verenigde
Agrarische Kinderopvang (VAK) zijn
aangesloten.

het gezamenlijke diner, hun certificaat
uit handen van Peter Gille, voorzitter
van de Verenigde Agrarische Kinderopvang.
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De VAK ondernemerdag werd dit
jaar gehouden op 12 april in het conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.
Doelstelling van deze dag was in te
spelen op de behoefte die bij de ondernemers ligt. Dit jaar is gekozen voor
een lezing van Hélène Oosterhuis
‘succesvol jezelf zijn’.
In de lezing ‘de kracht van succesvol
jezelf zijn’, werd op een luchtige manier
ingaan op de uitdagingen die je hebt
om succesvol jezelf te zijn.
De inspiratiesessie Help ik groei! sloot

Pagina 3

hierop goed op aan, want je kunt pas
leidinggeven aan een ander als je leiding kunt geven aan jezelf. Hoe kun je
in een groeiende onderneming succesvol jezelf blijven? Communicatie met
jezelf en de ander, volgen en leiden zal
de leidraad zijn.
Ondernemers kregen praktische handvatten, nieuwe inzichten waardoor de
ondernemers positief gestemd, vol
energie en nieuwe ideeën naar huis
zijn gaan. Na de lezing was vanzelfsprekend uitgebreid tijd om bij te praten. Het weer was fantastisch en de
afsluiting dan ook zeer geslaagd.
De cirkel van de gedachte:
Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken.
Blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.
Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht.
Blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.
Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd.
Blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan.
Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan.
Blijft mij overkomen wat me altijd overkomt.

Hoeve Ackerdijk wordt op vrijdag 17
juni a.s. om 14.00 officieel geopend
door mevrouw Marja van Bijsterveld,
voormalig burgemeester van de gemeente Schipluiden.
Kinderopvang op de boerderij
Hoeve Ackerdijk is het bedrijf van Arie
en Petra van den Berg. De boerderij is in
1998 omgeschakeld naar een biologisch
melkveehouderij bedrijf. Er wordt
gezorgd voor de aanwezige natuur
(agrarisch natuurbeheer) en als zorgboerderij biedt Hoeve Ackerdijk welkome
omgeving voor bezoekers via de dagbesteding.
In 2015/2016 is het kinderdagverblijf

gerealiseerd. Het kinderdagverblijf is
gevestigd in de oude grupstal achter
het woonhuis. De kinderopvang past in
de visie van de familie Van den Berg,
om stad en platteland met elkaar te
verbinden. Samen met de boer, koeien
en een vast pedagogisch team wordt
de kinderen een fijne dag geboden
waarin kinderen de natuur en haar ritme, in hun eigen tempo kunnen ontdekken.
Waar vindt u Hoeve Ackerdijk?
Kinderopvang Hoeve Ackerdijk
Rotterdamseweg 223
2636 KC Midden Delfland (bij TU Delft)
info@kdvhoeveackerdijk.nl
t 015-3646271
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Het Hazendonkje
Marja en Jeroen Schakel
Landscheiding 6
4209 DH Schelluinen
W: www.hethazendonkje.nl
E:
schelluinen@hethazendonkje.nl
T: 0183 85 34 82
M: 06 14 34 20 92 (Marja)

Zaterdag 2 april vierden we de opening van Het Hazendonkje Schelluinen met een Open dag.
Na afloop konden we heel tevreden
terugkijken op een geslaagde en feestelijke dag met een grote hoeveelheid
bezoekers en veel enthousiaste reacties!
Voorafgaand aan deze dag ging een
lange periode van voorbereidingen treffen. Veel VAK’ers beginnen hun dagverblijf bij een eigen boerderij, maar bij
ons verliep dat iets anders.
In Schelluinen werd in 2013 aan
Lammert Blokhuis ontheffing verleend
voor de aanleg van het plan Kweetal:
een camping met een kinderboerderij
en een kinderdagverblijf. Een plan
waarbij Lammert zelf de camping en
kinderboerderij wilde gaan runnen,
maar voor het kinderdagverblijf
aanklopte bij Matthijs Baan (eigenaar
van agrarisch kinderdagverblijf Het
Hazendonkje in Molenaarsgraaf).
Voor Matthijs een unieke kans die hij
niet aan zich voorbij wilde laten gaan,
namelijk een tweede kinderdagverblijf
op ongeveer 15 kilometer afstand van
zijn bestaande dagverblijf met ook
agrarisch karakter vanwege de landelijke ligging en de aanwezigheid van
dieren op de kinderboerderij.
Matthijs heeft ons (Jeroen en Marja
Schakel) gevraagd om samen met hem
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het kinderdagverblijf in Schelluinen
neer te gaan zetten. Voor ons een hele
leuke en inspirerende uitdaging waar
we geen nee tegen wilden zeggen!
Marja heeft daarom besloten, om na
vijftien jaar werkzaam geweest te zijn
in het onderwijs, haar baan op te zeggen en te starten als locatiemanager
op het kinderdagverblijf. Jeroen neemt
naast zijn fulltime baan in de avonduren de administratieve en financiële
kant voor zijn rekening.
We hebben een kinderdagverblijf neergezet waar plaats is voor drie horizontale groepen, met een totale opvangcapaciteit van 45 kinderen per dag. Nu,
een maand na de opening kijken we
terug op een hele geslaagde eerste
maand met veel aanmeldingen, wat er
voor heeft gezorgd dat we nu al met
gemiddeld twaalf kinderen per dag
draaien. We zijn enorm enthousiast en
hopen er met elkaar een hele mooie
tweede locatie van Het Hazendonkje
neer te zetten!
Aangezien het erg lastig is om een totaalbeeld van Het Hazendonkje neer te
zetten in een nieuwsbrief heten we u
uiteraard van harte welkom op ons kinderdagverblijf wanneer u graag meer
informatie wilt!
Met vriendelijke groet,
Jeroen en Marja Schakel
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Buitenruimte certificering, moet dat?
Wat is een speelaangelegenheid en
wat is een speeltoestel, valruimte,
valhoogte, waar moet je aan denken? Zijn de speeltoestellen die geplaatst zijn geschikt voor gebruik bij
een kinderdagverblijf?
In samenwerking met TUV Nederland
is een certificeringsronde ingezet om
alle bij de VAK aangesloten kinderdagverblijven qua buitenruimte gecertificeerd te krijgen.
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en worden handige tips en adviezen
gegeven. Duidelijk is wel geworden,
dat de wet en regelgeving omtrent
speeltoestellen en speelaangelegenheden niet altijd even duidelijk is.
Met een paar kleine aanpassingen is
het voor bijna alle ondernemers mogelijk om het certificaat in bezit te krijgen.
Een mooie opsteker voor de VAK en
haar ondernemers omdat ook de buitenruimte en de inrichting daarvan binnen de visie van de VAK vallen.

Alle ondernemers die zich voor deze
certificeringsronde hebben aangemeld
worden bezocht. Tijdens dit bezoek
wordt de buitenruimte geïnspecteerd

Het bestuur bestaat uit:

Postadres:

Peter Gille—voorzitter

Verenigde Agrarische Kinderopvang

Petra Blom—secretaris

Postbus 23

Gert Timmermans—penningmeester

7990 AA te Dwingeloo

Jim Ketelaars—bestuurslid
Monique Litjens—bestuurslid

Kwaliteitsmedewerker

Het bestuur is te bereiken via het

Saskia Hilverda

secretariaat.
Secretariaat:
Margit Borst-Topper
Telefoon: 06-15469524
Email: info@agrarischekinderopvang.nl

Wij vertrouwen erop dat deze nieuwsbrief u enigszins op de hoogte heeft gebracht
van de actuele ontwikkelingen en bezigheden binnen de VAK. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met
het secretariaat.
Wilt u de nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen, of wilt u zich afmelden
voor deze nieuwsbrief. Stuurt u dan een email naar:
info@agrarischekinderopvang.nl

