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Samenwerkende Kinderopvang 

Samenwerkende Kinderopvang is de koepelorganisatie, die bestaat uit meerdere 
autonoom functionerende kinderopvangorganisaties. Elk met hun eigen naam en 
identiteit en eigen verzorgingsgebied. Allen met een sterke focus op kwaliteit en lokale 
inbedding. 

“Groot worden door het kleine in ere te houden” is het credo van Samenwerkende 
Kinderopvang. Met klein bedoelen we overzichtelijke en warme organisaties. Korte lijnen 
dragen bij aan een persoonlijke omgeving en een grote verbondenheid tussen onze 
betrokken pedagogisch professionals en ouders en kinderen. 

Investeren in groei in ontwikkeling 

De schaalgrootte van Samenwerkende Kinderopvang geeft ruimte om te investeren in de 
groei en ontwikkeling van onze collega’s en in innovatie en pedagogische kwaliteit. De 
samenwerking tussen de organisaties binnen onze koepel maakt elk van die organisaties 
sterker. We helpen en ondersteunen elkaar indien nodig en verrijken elkaars kennis en 
kunde. Samenwerkende Kinderopvang en de aangesloten kinderopvangorganisaties 
investeren de volledige winst in de groei en ontwikkeling van de organisatie. Zowel 
kwalitatief als kwantitatief. 

Geen invloed op kosten- en tariefontwikkeling 

De koepelorganisatie van Samenwerkende Kinderopvang kan qua personele omvang heel 
bescheiden worden gehouden, doordat elke aangesloten kinderopvangorganisatie 
zelfstandig functioneert, onder leiding van een eigen (label)directeur en 
managementteam. De kosten die we overkoepelend maken vallen weg tegen de 
kostenvoordelen die de individuele organisaties realiseren, bijvoorbeeld doordat we 
gebundeld kunnen inkopen.  Het onderdeel zijn van Samenwerkende Kinderopvang heeft 
daardoor ook geen negatieve invloed op de kostenontwikkeling en (voorgenomen) 
tariefontwikkelingen van de individuele kinderopvangorganisaties. 

Partnership met betrokken aandeelhouders 

Samenwerkende Kinderopvang onderstreept graag 
de waardevolle verbinding met de hele groep van 
betrokken aandeelhouders. Deze maakt het 
enerzijds mogelijk om verder te groeien in kwaliteit 
en omvang. Anderzijds stelt de betrokkenheid en 
het langetermijnbeleid van de groep 
aandeelhouders de organisatie in staat om, ook 
bijvoorbeeld in de recente uitdagende Covid-
periode, de dienstverlening op niveau te houden en continuïteit te kunnen bieden aan 
ouders en kinderen. 

Veel van de oprichters van de kinderopvangorganisaties onder de koepel van 
Samenwerkende Kinderopvang zijn aandeelhouder. En naast deze (oud)ondernemers en 
bestuurders uit de kinderopvang, is investeerder Bencis één van de aandeelhouders van 
Samenwerkende Kinderopvang. 


