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Voorwoord 
Het rapport dat voor u ligt is geschreven door Niels Radder, ik ben afgestudeerd aan de 
Hogeschool voor Toerisme en Verkeer te Breda in de richting logistiek en technische 
vervoerskunde. Op dit moment studeer ik aan de Technische Universiteit Eindhoven de 
verkorte opleiding technische bedrijfskunde. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 
de Bedrijfskundewinkel. 

De Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau en een van de acht 
wetenschapswinkels verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Mensen 
kunnen zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel, wanneer zij een probleem hebben op 
bedrijfskundig gebied en zelf de kennis niet hebben om dit probleem op te lossen en niet 
over de financiele middelen beschikken om de opdracht uit te laten voeren bij een 
commerciele instantie. Zij kunnen dan advies krijgen van studenten Technische 
Bedrijfskunde, voor wie deze opdrachten een extra praktijkervaring buiten het curriculum 
zijn. De begeleiding van zo'n project ligt in handen van de (student)bestuursleden van de 
Bedrij fskundewinkel. 

De peuterspeelzalen AalstlWaalre worstelden met de vraag: "Moeten wij gaan 
professionaliseren en zo ja hoe?" Voor antwoord op deze vraag wendden zij zich tot de 
Bedrijfskundewinkel. Hier kwam het project Klein Klein Kleutertje uit voort, waarvan 
het eindrapport voor u ligt. 

De centrale vraagstelling is: Hoe zouden de peuterspeelzalen van de gemeente 
AalstlWaalre moeten professionaliseren? In het kader van deze vraagstelling is het 
rapport geschreven. Het verslag is niet bedoeld als gedetailleerde handleiding voor het 
professionaliseren van de peuterspeelzalen. Daarvoor is het onderzoek te kleinschalig en 
ontbreekt het aan specifieke kennis over de speelzalen. Het doel van het verslag is om 
richtlijnen te geven aan het stichtingsbestuur van de speelzalen, wat zij zouden kunnen 
doen als besloten wordt om de peuterspeelzalen te gaan professionaliseren en wat het 
professionaliseren van de peuterspeelzalen in kan houden. 

Mijn dank gaat uit naar het bestuur van de stichting speelzalen AalstlWaalre voor hun 
behulpzaamheid bij het verzamelen van informatie. Daamaast wil ik mijn begeleider van 
de bedrijfskundewinkel Rick van Nispen bedanken voor zijn tijd en het helpen met het 
zoeken naar de juiste richting voor het onderzoek. Als laatste wil ik de speelzalen 
Valkenswaard bedanken voor hun nuttige tips en uitleg met betrekking tot de manier 
waarop zij geprofessionaliseerd zijn. 

Niels Radder 

Eindhoven, September 2002 
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Samenvatting 
Vanuit verschillende hoeken komt de vraag naar professionalisering van de 
peuterspeelzalen AalstlWaalre. Dit rapport beschrijft een onderzoek naar het 
professionaliseren van de peuterspeelzalen. Hierbij staat niet zozeer de vraagstelling 
"moeten de peuterspeelzalen professionaliseren?" centraal, maar de vraag: "Als de 
speelzalen willen professionaliseren hoe zouden de speelzalen dat dan kunnen 
aanpakken"? Het onderzoek richt zich op de financiele en organisatorische consequenties 
van het professionaliseren van de speelzalen. De methode van onderzoek bestaat met 
name uit interviews met het bestuur van de speelzalen en met medewerkers van de 
speelzalen in Valkenswaard die al geprofessionaliseerd zijn. Daamaast is literatuur 
geraadpleegd over de trend naar professionalisering. 

Ais eerste is de huidige situatie onderzocht met betrekking tot financien en organisatie. 
Hieruit blijkt dat de aansturing van de speelzalen door besturen gebeurt. De leden van 
deze besturen werken op vrijwillige basis. Verder is de financiele situatie niet zo dat 
professionaliseren vanuit de huidige situatie mogelijk is, er is exteme financiering in de 
zin van subsidie of verhoging van de ouderbijdrage nodig. 

Vervolgens zijn de trends in de kinderopvang onderzocht, hieruit blijkt dat 
professionalisering van speelzalen noodzakelijk is. Ook is onderzocht hoe een organisatie 
van professionele speelzalen eruit zou moeten zien. Hieruit komt naar voren dat het 
grootste verschil tussen een geprofessionaliseerde organisatie en een organisatie die 
draait op basis van vrijwilligers, ligt in het feit dat een geprofessionaliseerde organisatie 
meer gestructureerd en eenduidiger werkt. Dit komt doordat de dagelijkse leiding bestaat 
uit betaalde medewerkers in plaats van een bestuur dat draait op vrijwilligers. Daarnaast 
werkt een professionele speelzaal met betaalde leidsters in plaats van vrijwilligers. In de 
huidige situatie hebben de vrijwilligers een te grote verantwoordelijkheid. 

Om de geprofessionaliseerde organisatie te bereiken, kan het professionaliseren gefaseerd 
worden ingevoerd. Dit heeft het voordeel datniet aIle kosten tegelijk komen en dat het 
huidige bestuur, dat misschien niet genoeg keimis heeft, de gehele professionalisering 
hoeft in te voeren. In de eerste fase worden een coordinator en een administrateur 
aangesteld die verantwoordelijk worden voor de dagelijkse aansturing van de speelzalen. 
Hierdoor komen de drie aparte besturen van de speelzalen te verval1en. Daama wordt in 
de tweede fase het beleid voor de toekomst uitgestippeld door het bestuur en de 
dagelijkse leiding. Dit beleid zal samen met een aantal analyses richting moeten geven 
aan de speelzalen. In de derde fase worden de vrijwilligers vervangen door betaalde 
leidsters, zodoende wordt de professionalisering voltooid. De reden om de 
professionalisering top down in te voeren (eerst de dageJijkse leiding aanstel1en en het 
beleid uitzetten en daama de vrijwilligers vervangen door betaalde leidsters), is dat op 
deze manier de nieuwe leiding een groot gedeelte van de professionalisering uit zal 
voeren. Oit ontlast het huidige stichtingbestuur. Oaamaast brengt de laatste fase de 
hoogste kosten met zich mee in de vorm van loonkosten en op deze manier heeft de 
organisatie langer de tijd om de financiering rond te krijgen. 
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H1. Inleiding 
De drie speelzalen Pukkemuk, Pippeloen~e en Het Duikelaartje worden bestuurd door het 
bestuur van de stichting speelzalen AalstlWaalre. Op de hoofdleidsters bij de speelzalen 
na, draait de organisatie op vrijwilligers. Naar aanleiding van ontwikkelingen in de 
kinderopvang wit het stichtingsbestuur weten, of professionalisering van de speelzalen 
mogelijk is. Knelpunt bij professionalisering is met name de hoge kosten die het 
vervangen van vrijwilligers door betaalde medewerkers met zich mee brengt. Daarnaast 
vergt professionalisering organisatorische veranderingen. 

Dit leidt tot het volgende doel van het onderzoek: Inzicht geven in de financiele en 
organisatorische consequenties van het professionaliseren van de speelzalen. Om deze 
doelstelling te beantwoorden, wordt eerst de huidige situatie met betrekking tot de 
organisatorische en financiele aspecten onderzocht. Vervolgens wordt onderzocht, in 
welk opzicht een geprofessionaliseerde organisatie verschilt met de organisatie in de 
huidige situatie. Ais laatste worden de organisatorische en financiele consequenties die 
professionaliseren met zich mee brengt, onderzocht. De centrale probleemstelling die hier 
uit voIgt is: Welke factoren m.b.t. de financiele en organisatorische kant, zijn van invloed 
op het professionaliseren van de speelzaJen? 

Dit onderzoek dient het stichtingsbestuur richting te geven voor het professionaliseren 
van de speelzalen. Daarom wordt er niet aIleen een toekomstige situatie van een 
geprofessionaliseerde organisatie geschetst, maar worden er concrete aanbevelingen 
gedaan hoe te beginnen met professionaliseren. Er wordt ingegaan op welke stappen er 
ondernomen kunnen worden om de peuterspeeJzalen te professionaliseren. Het 
professionaliseren is een proces dat jaren duurt en daarom zal dit rapport met name 
ingaan op de vraag hoe te starten met professionaiiseren. De latere fases zullen uit de start 
voort vloeien en daar kunnen op dit moment nog geen concrete aanbevelingen voor 
gedaan worden. 

In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet beschreven, hier wordt ingegaan op de methode van 
onderzoek en de onderzoeksstappen. Vervolgens is in hoofdstuk 3 de huidige situatie 
geanalyseerd, vanuit organisatorisch en financieel oogpunt. Daarna staan in hoofdstuk 4 
de trends in de kinderopvang beschreven. Ook staat in hoofdstuk 4 een volledig 
geprofessionaliseerde organisatie beschreven. Daarna staat in hoofdstuk 5 beschreven 
welke stappen de organisatie dient te ondernemen om tot zo'n volledig 
geprofessionaliseerde organisatie te komen. Als laatste zijn in hoofdstuk 6 de conclusies 
en aanbevelingen te vinden. 
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H2. Onderzoeksopzet 

2.1 Situatieomschrijving 
De opdrachtgever is het bestuur van de stichting kinderspeelzalen Aalst-Waalre. Onder 
deze stichting vallen speelzaaJ "Het Duikelaartje", speelzaal "Pippeloenlje" en speelzaal 
"Pukkemuk". Deze speelzalen zijn gelegen in Aalst en Waalre. De algehele leiding van 
de speelzalen berust bij het bestuur van de stichting. Daarnaast heeft elke speelzaal een 
eigen oudercommissie, waarvan de voorzitter zitting heeft in het stichtingsbestuur. 
Hoewel er bij de speelzalen veel overeenkomsten zijn, bepaalt in principe elke speelzaal 
haar eigen beleid. Iedere groep wordt begeleid door een hoofdleidster die pedagogisch 
geschoold is. De hoofdleidster wordt daarbij ondersteund door een of twee leidsters. De 
hoofdleidster is in dienstverband van de stichting, de leidsters daarentegen hebben geen 
officieel dienstverband maar werken op vrijwillige basis. 

2.2 Probleemomschrijving 
Vanuit verschillende richtingen kwam de vraag, of de peuterspeelzalen kunnen 
professionaliseren. Ais eerste kampt het stichtingsbestuur al een tijdje met de vraag of 
professionaliseren van de drie peuterspeelzalen mogeJijk is. Aile bestuursfuncties worden 
vervuld door vrijwilligers (op de salarisadministratie na). Vanuit de hoofdleidsters rees 
ook de vraag naar professionalisering. Professionalisering houdt in dat er een 
dienstverband aangegaan wordt met de leidsters en bestuur. Dit is vanuit het oogpunt van 
de hoofdleidsters gewenst in verband met het delen van verantwoordelijkheden. Ais 
laatste rees de vraag naar professionalisering vanuit de markt. Het algemeen bijkomend 
voordeel is, dat er dan met een vaste groep begeleiders wordt gewerkt. In de huidige 
situatie kunnen vrijwilligers er per direct mee stoppen. Het nadee! zijn de kosten: die 
zullen stijgen omdat de vrijwilligers in vaste dienst genomen worden. Daarnaast zal er 
onderzocht dienen te worden, of professionalisering organisatorische wijzigingen met 
zich mee brengt. 

2.3 Opdrachtomschrijving 
Het stichtingsbestuur wit van tevoren weten wat de gevolgen zullen zijn als de speelzalen 
professionaliseren, met name op financiee! en organisatorisch gebied. Daarvoor wit het 
stichtingsbestuur de kosten en de organisatorische wijzigingen die professionalisering 
met zich mee brengt, in kaart gebracht hebben. Zodat deze meegenomen kunnen worden 
bij een eventuele aanvraag voor subsidie bij de gemeente. 

2.4 Afbakening 
De opdracht zal zich beperken tot de financiele en organisatorische consequenties van 
professionalisering. Eventuele wijzingen op pedagogisch gebied zullen niet in dit 
onderzoek betrokken worden. Verder zaJ niet onderzocht worden welke subsidie er vanuit 
de gemeente of het rijk mogelijk is, evenmin eventuele juridische consequenties voor de 
stichting die professionaliseren met zich meebrengt. Deze afbakening is nodig gezien de 
beperkte tijd van het project en de deskundigheid van de projectuitvoerder. 
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2.5 Doe/stelling 
Uit de opdrachtomschrijving voigt de volgende doelstelling van het onderzoek: 

Inzicbt geven in de financiele en organisatorische consequenties van bet 
professionaliseren van de speelzalen. 

2.6 Onderzoeksvragen 
Om bovenstaande doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd: 

Hoe ziet de huidige situatie eruit m.b.t. de financiele en organisatorische kant? 
Hoe zouden de speelzalen dienen te professionaliseren? 
Wat zUn de organisatorische consequenties van het professionaliseren van de 
speelzalen? 
Wat zijn de financiele consequenties van het professionaliseren van de 
speelzalen? 

2.7 Prob/eemstelling 
Deze onderzoeksvragen leiden tot de volgende probleemstelling: 

Welke factoren m.b.t. de financiele en organisatoriscbe kant zijn van invloed 
op het professionaliseren van de speelzalen? 

2.8 Onderzoeksstappen 
Elke onderzoeksvraag is opgedeeld in onderstaande onderzoeksstappen. Als aIle 
onderzoeksstappen zijn doorlopen is de onderzoeksvraag beantwoord. Onderstaande 
onderzoeksstappen zijn geformuleerd om richting te geven aan het onderzoek. Dit houdt 
in, dat nieuwe ontwikkelingen de onderzoeksstappen zouden kunnen beYnvloeden. 

Hoe ziet de buidige situatie eruit m.b.t. de financiele en organisatorische kant? 
• Analyse van de huidige organisatiestructuur 
• Analyse van de functies van vrijwilligers en hoofdleidsters in de huidige situatie 
• Analyse van de inkomsten en uitgaven van de speelzalen 

Hoe zouden de speelzalen dienen te professionaliseren? 
• Analyse van wat professionaliseren inhoudt 
• Voor- en nadelen professionaliseren 
• Schetsing van de toekomstige situatie, na professionalisering 

Wat zijn de organisatorische consequenties van het professionaliseren van de 
speelzalen? 

• Veranderingen in functies (b.v. het wegvallen van functies door samenvoegingen) 
• Nieuwe functiebeschrijvingen 
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Wat zijn de financiiHe consequenties van het professionaliseren van de speelzalen? 
• Implementatiekosten 
• Verwachte uitgaven in nieuwe situatie 
• Verwachte inkomsten in nieuwe situatie 

2.9 Methode van onderzoek 
De analyse van inkomsten en uitgaven zal gedaan worden met behulp van de begroting. 
De huidige organisatiestructuur zal m.b.v. de inforrnatieboekjes van de peuterspeelzalen 
geanalyseerd worden. De functieomschrijvingen van de ieden van het stichtingsbestuur 
en van het bestuur van de speelzaal zullen opgevraagd worden. 

De speelzalen in Valkenswaard en Veld hoven zijn al geprofessionaliseerd. Hier zaI 
inforrnatie verkregen worden over het professionaliseren van speelzalen. Deze informatie 
wordt verkregen door enquete of interview. 

Door middel van literatuur zal er een bij professionaiisering passende organisatiestructuur 
ontworpen worden, hiervoor kan ook nog informatie worden ingewonnen bij de 
desbetreffende docenten. 

Vit deze organisatiestructuur volgen de organisatorische eonsequenties m.b.t. funeties, 
deze zullen beschreven worden. 

De financiele consequenties van de nieuwe organisatiestruetuur zuBen berekend worden. 
Deze consequenties worden berekend op basis van schattingen van loonkosten voor 
personeel. 
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H3. Analyse van de huidige situatie 
In dit hoofdstuk voigt een beschrijving van de huidige situatie. Ais eerste zal in paragraaf 
3.1 de organisatorische situatie beschreven worden. Daarna volgen in paragraaf 3.2 de 
functieomschrijvingen van de medewerkers, bestuurders en vrijwilligers. In paragraaf3.3 
zal de financiele situatie van de speelzalen en de stichting worden weergegeven. 

3.1 Organisatorische situatie 
De peuterspeelzalen Het Duikelaartje, Pippeloentje en Pukkemuk vormen samen de 
Stichting Kinderspeelzalen Aalst-Waalre. De leiding van de peuterspeelzalen berust bij 
het bestuur van de Stichting, dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een 
secretaris en de drie voorzitters van de speelzalen. Daarnaast worden het bestuur en de 
speelzalen wanneer nodig geadviseerd door een huisarts, een psycho loge en een 
loonadministrateur. Het dagelijks bestuui berust bij elke speelzaal zelf. Hiertoe heeft elke 
speelzaal een oudercommissie die bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een 
secretaris en iemand voor de inschrijvingen. De voorzitter treedt op als co5rdinator tussen 
de Stichting en de speelzaal en moet daarom goed op de hoogte gehouden worden van 
aIle ontwikkelingen. 

Binnen een speelzaal werken hoofdleidsters, die een dienstverband zijn aangegaan met de 
Stichting. De hoofdleidster is eindverantwoordelijk binnen een groep. Een hoofdleidster 
heeft een kindgerichte opleiding op minimaal MBO-niveau met goed gevolg doorlopen. 
Daarnaast werken er in een groep 1 of 2 vrijwil1igers, de leidsters. Leidsters hebben geen 
officieel dienstverband, maar zijn wei erg belangrijk om een groep te kunnen draaien. 
Leidsters ontvangen een vrijwilligersvergoeding als tegemoetkoming in de onkosten. Met 
een nieuwe (hoofd-)Ieidster voIgt na eenafgesproken periode een evaluatie over haar 
functioneren. Hoofdleidsters hebben contractueel een wettelijke proefperiode. 

De hoofddoelstelling is: Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar, in groepsverband, 
kennis te laten maken met leeftijdsgenootjes en met diverse leer- en speelmogelijkheden. 
Tevens is de sociale, geestelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling erg belangrijk. 
De peuterspeelzalen hanteren de volgende visie op kinderen: "als peuterspeelzaal 
proberen we een zo goed mogelijke opvang te bieden in een sfeer waarin een heleboel 
kan, maar niet alles mag. Het is natuurlijk van belang bepaalde uitgangspunten te 
hanteren in het werk met de peuters, zodat zjj zich ten volle kunnen ontpiooien en 
ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, naar gelang zijn aanleg en 
tempo. Het is de taak van de leidsters het kind daarbij te ondersteunen en het te 
stimuleren". 
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3.2 Functieomschrijvingen 
Hieronder staan de functieomschrijvingen van de verschillende functies binnen de 
organisatie weergegeven. De functieomschrijvingen van de hoofdleidsters en leidsters 
komen uit het informatieboekje nieuwe leidsters van de peuterspeelzalen. De 
functieomschrijvingen van de verschillende bestuursleden volgen uit een inventarisatie 
onder de verschillende besturen naar de taken van de functies. 

Functieomschrijving hoofdleidsters 
• individueel en in groepsverband kunnen omgaan met peuters 
• het aanbieden en begeleiden van de op de leeftijd en capaciteiten van de peuters 

afgestemde activiteiten, gericht op het verstrekken van de speelmogelijkheden tot 
aanvullende ontwikkeling 

• het stimuleren van cognitieve, creatieve, motorische en sociaal emotionele 
ontwikkeling van peuters 

• een ochtend- of middagprogramma goed kunnen hanteren 
• het geven van de nodige verzorging aan de peuters 
• het zorgdragen voor het scheppen van een sfeer waarin peuters zich veilig voelen en 

worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen 
• het zorgdragen voor een goed contact met ouders/verzorgers en het informeren bij 

hen naar specifieke aandachtspunten en bijzonderheden van peuters 
• het herkennen van problemen bij peuters, deze bespreken met ouders en andere 

leidsters in het team en ze de juiste weg wijzen naar een geschikte vorm van 
hUlpveriening (netwerk gemeente) 

• beheer van accommodatie, spel- en ontwikkelingsmateriaal 
• begeleiden van vrijwillige medewerkers 
• bijwonen van teamvergaderingen en thema-avonden 
• deelnemen aan cursussen teneinde de deskundigheid te bevorderen 
• medewerking geven bij de organisatie van ouderavonden of thema-avonden 
• vervangen van andere hoofdleidsters 
• begeleiden vanstagiaires 
• kennisnemen van informatie verstrekt door gemeente, regio en andere instanties en 

deze doorspelen naar andere teamgenoten 
• aanschaf schoonmaakmiddelen en voeding 
• bestelling nieuw materiaal 
• zorgdragen voor het onderhoud van speelzaal en speelgoed 
• zorgdragen voor een goede werksfeer 
• de hoofdleidster is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van bovengenoemde 

taken 
• de hoofdleidster neemt deel aan werk- en kwartaaloverleg 
• de hoofdleidster onderhoudt de contacten met de coordinator (voorzitter van de 

speelzaal) 
• de hoofdleidster maakt bij eventuele problemen een observatieverslag en bespreekt 

die met de psychologe/vertrouwensarts 
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• de hoofdleidster geeft informatie door aan de basisschool, mits dit in het be lang van 
het kind is (in overleg met ouders) 

• de hoofdleidster is verantwoordelijk voor de eerste kennismaking met kind en ouders 

Functieomschrijving vrijwilligsters (Ieidsters) 
• begeleiden van groepen peuters, onder eindverantwoording van een hoofdleidster 
• het zorgdragen voor het scheppen van een sfeer waarin peuters zich veilig voelen en 

worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen 
• ondersteunen van de aanwezige hoofdleidsters bij huishoudelijke werkzaamheden 
• het geven van de benodigde verzorging aan de peuters 
• bijwonen van de tearnvergaderingen 
• deelnemen aan cursussen 
• mede voorbereiden van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen etc. 
• bijwonen van thema-avonden 

Functieomschrijving bestuur speelzaal 

Elk bestuur van de peuterspeelzalen bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester 
en een inschrijfmoeder die onderstaande taken vervullen. Per speelzaaI kunnen de taken 
verschillen, maar dit zijn de aigemene taken. 

Voorzitter 
• contact onderhouden met hoofdleidsters en leidsters 
• vergaderingen ouderbestuur voorzitten 
• vergaderingen met het Stichtingsbestuur bijwonen 
• contact met basisscholen onderhouden 
• contact met gemeente onderhouden 
• verzorgen van attenties bij speciale gebeurtenissen 

Secretaris 
• correspondentie met ouders en (hoofd)-Ieidsters 
• post doorsturen naar peuterspeelzalen en postmap bijhouden 
• diverse activiteiten met betrekking tot salarisadministratie 

Penningmeester 
• vergaderingen bijwonen 
• ophalen/verzamelen gegevens ouderadministratie 
• bijwerken gegevens ouderadministratie 
• incasso ouderbijdrage 
• het versturen van aanmaningen 
• betalingen en afbandeHng van inkomende facturen 
• controle van het kasboek 
• boekhouding van de administratie van de betreffende peuterspeelzaal 
• opsteIling van kwartaal- en jaaroverzichten 
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Inschrijving 
• bijwonen van vergaderingen 
• verwerken nieuwe aanmeldingen 
• verwerken van afmeldingen 

Daarnaast zijn er taken die bij iedere speelzaal door iemand anders gedaan worden, zoals: 
bijwonen vergaderingen met gemeente en basisscholen, aanschaffen van presentjes bij 
afscheid leidster, notuleren en uitwerken notulen. 

Functieomschrijvingen stichtingsbestuur 

Het stichtingsbestuur bestaat uit: de drie voorzitters van de speelzalen, een 
penningmeester, een secretaris en een voorzitter. Het stichtingsbestuur houdt zich met 
name met beleidsmatige zaken bezig. Hierdoor is het niet mogeJijk op te sommen wat de 
taken van de bestuursleden ieder afzonderlijk inhouden. Voorbeelden van zaken waar het 
stichtingsbestuur zich mee bezig houdt, zijn: accommodatiebeleid, gemeentelijke zaken, 
professionalisering. Daarnaast heeft het stichtingsbestuur de' algehele leiding over de 
speelzalen. 

3.3 Financie/e situatie 
De speelzalen maken onderdeel uit van een stichting en zijn daarom een non-profit 
organisatie. Dit houdt in, dat er geen winst gerealiseerd hoeft te worden. De inkomsten 
bestaan uit de ouderbijdrage, inschrijfgeld, rente, en subsidie van de gemeente. De 
uitgaven bestaan voor het grootste gedeelte uit loonkosten. Daarnaast zijn er nog uitgaven 
aan: schoonmaak, voeding, speelgoed, administratiekosten, festiviteiten, representatie, 
cursussen, inventaris/meubilair en gas-water-licht. Met name door de extra ontvangen 
subsidie voor de te verwachten loonkosten die uitbleven is er een positief resultaat 
behaald over 2001. Geconcludeerd kan worden, dat de kosten voor professionalisering in 
de huidige situatie niet door de peuterspeelzalen betaald kunnen worden. Daarom wordt 
verwacht dat er voor de professionalisering subsidie van de gemeente en een verhoging 
van de ouderbijdrage nodig is, met name de loonkosten zal de grootste kostenpost zijn. 
De financiering middels subsidie of andere bronnen, zal in dit onderzoek buiten 
beschouwing worden gelaten. 
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H4. Professionaliseren van de speelzalen 
In paragraaf 4.1 worden de belangrijkste trends in de kinderopvang besproken. 
Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 ingegaan op de voor- en nadelen van 
professionaliseren. In paragraaf 4.3 wordt de situatie geschetst van de organisatie na 
professionalisering. 

4.1 Trends in de kinderopvang 
Vit Klein kapitaal- ' Werken aan kwaliteit in de kinderopvang', kunnen onderstaande 
trends voor de kinderopvang worden afgeleid. Een golf van fusies, vaak gestimuleerd 
door de gemeenten die een aanspreekpunt willen, leidt tot schaalvergroting in de 
kinderopvang. Deze schaalvergroting vereist de nodige professionalisering. 
Professionalisering brengt grote organisatorische veranderingen met zich mee, met de 
daaruit volgende financiele consequenties. Professionalisering draagt bij aan het 
verbeteren van de kwaliteit van het product. K waliteit verbetering is namelijk geen 
eindproduct, maar iets waarnaar gestreefd wordt in het continue proces van verbetering. 
Oat betekent systematische aandacht voor het continu verbeteren van de kwaliteit op aIle 
onderdelen van de organisatie: de organisatiestructuur, het personeeisbeieid, het 
accommodatiebeleid, de opvang van de kinderen, dedienstverlening en de 
medezeggenschap. Vitgangspunt voor het verbeteren van de kwaliteit en van 
professionalisering is de visie van de organisatie. Oeze visie geeft aan waar de totale 
organisatie staat en is uitgangspunt voor het aansturen van processen. 

Peuterspee!zalen hebben een behoorlijke achterstand in te lopen ten opzichte van 
kinderdagverblijven. Veel zaken zijn in deze branche nog niet ofniet goed geregeld, 
bijvoorbeeld het ontbreken van een uniforme saiarisregeling of een algemene 
taakverdeling. Groot manco in dergelijke organisaties is het ontbreken van een 
vastgesteld beleidsplan. Hierdoor zijn de peuterspeelzalen in hun beleid sterk afhankelijk 
van het vrijwilligersbestuur. Oit zijn doorgaands ouders, die ongeveer na elke twee jaar 
wisselen. Met de wisselingen moet de werkwijze en gang van zaken steeds opnieuw 
worden uitgelegd en worden bepaalde zaken weer veranderd of anders geinterpreteerd. 
Onder andere hierom is professionalisering van de speelzalen noodzakeJijk. 
Kinderdagverblijven zijn in tegenstelling tot peuterspeelzalen veelal geheel 
geprofessionaliseerd. Oaarnaast zijn kinderdagverblijven er vaak op gericht om winst te 
maken en dus ook veel duurder. 

4.2 Voor- en nadelen van professionalisering 
Er zijn een aantal redenen om als speelzaal te gaan professionaliseren. Ten eerste is het 
zo, dat de vrijwilligers op dit moment heel verantwoordelijk werk do en zonder dat zij 
daarvoor betaald krijgen en zonder dat zij ervoor geschoold zijn. Het zou beter zijn als 
deze taken door geschoold personeel zouden worden uitgevoerd. Oit geeft een stuk rust in 
de organisatie, doordat er dan minder wisseling van personeel is. Met name omdat de 
leidsters en hoofdleidsters dan professioneel met hun werk bezig zijn en zich dan niet 
aileen verantwoordelijk voelen. Oaarnaast is er nog het voordeel, dat het in dienst nemen 
van mensen minder vrijblijvend is dan werk op vrijwitJige basis. Ook wordt de inrichting 
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van de organisatie gestructureerd door professionalisering. Verder is er nog het voordeel 
dat de dagelijkse leiding in handen is van vaste krachten en niet in hand en van een 
bestuur van vrijwilligers. Het voordeel hiervan is dat er door de vaste krachten een vaste 
lijn qua beleid uitgezet kan worden. In de huidige situatie kan dit minder goed, door 
wisselingen binnen een bestuur bestaande uit vrijwilligers. Het grote nadeel van 
professionaliseren zijn de kosten, maar als de professionalisering goed opgezet wordt is 
er een mogelijkheid voor subsidie van de gemeente. Verder zijn er nog de grote 
organisatorische veranderingen die professionalisering met zich mee brengt. Deze 
veranderingen ontstaan door het anders inrichten van de organisatie, wat nodig is bij het 
vervangen van vrijwilligers door vaste krachten. 

4.3 De organisatie na professionalisering 
Het doeJ van het professionaliseren van de speeJzalen is: uniforme salarisregeling en 
duidelijke functieomschrijvingen met verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een 
concreet uitgestippeld beleid. Professionalisering is dus meer dan aIleen de vrijwiIligers 
gaan betalen. De organisatie zal drastisch veranderen door het professionaliseren. Nu zal 
besproken worden welke veranderingen in de organisatie nodig zijn om te 
professionaliseren. Hiervoor is literatuur en de ervaringen die de speelzalen in 
Valkenswaard met professionalisering hebben, gebruikt. In hoofdstuk 5 zal besproken 
worden, welke concrete stappen de organisatie kan nemen om de weg naar 
professionalisering in te slaan. 

De vrijwillige besturen van de drie speelzalen zullen vervallen. In plaats daarvan komt er 
een functie van administrateur en een functie van coordinator, die verantwoordelijk 
zullen zijn voor de dagelijkse leiding over de speelzalen. De speelzalen zullen geleid 
worden door hoofdleidsters en leidsters, beiden geschoold en betaald middels de CAO 
welzijn. Verder zal er nog een bestuur gevormd dienen te worden, bestaande uit de 
administrateur, de coordinator en vrijwilligers v~~r het beleid. Dit bestuur is wettelijk 
noodzakelijk, omdat de speelzalen anders een directie nodig hebben. De administrateur 
en de coordinator zuBen de input voor het uitzetten van het beleid vormen en zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Het bestuur zal een duideJijke 
taakverdeling hebben tussen bestuursleden onderling en tussen bestuursleden en de 
dagelijkse leiding. Daarnaast zal er ook voor de administrateur en coordinator een 
duidelijke taakomschrijving moeten komen. Voor de hoofdleidsters en leidsters is er al 
een duidelijke taakomschrijving. Een duidelijke taakomschrijving zorgt ervoor, dat 
iedereen binnen de organisatie weet welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij 
zijn of haar functie horen. Dit zorgt voor een heldere structuur in de organisatie. In de 
huidige situatie is dit nog niet het geval en komt het voor, dat dezelfde functie binnen een 
ander bestuur van een speelzaaJ een ander takenpakket heeft. 
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In figuur 1 staan de organogrammen van de oude en nieuwe situatie weergegeven. 

Huidige situatie Geprofessionaliseerde situatie 

stichtingsbestuur 

Dagelijkse leiding Dagelijks 
bestuur 

coordinator administrateur 

Figuur I. 

Bij het inrichten van de organisatie hoort ook het inrichten van de communicatie binnen 
.de orgahisatie. Voorbeeld hiervan, is het invoeren van een overlegstructuur. Deze 
overlegstructuur bevat wie met wie communiceert en hoe vaak. In ieder geval moet deze 
overlegstructuur bevatten hoe vaak het bestuur bij elkaar komt. Daarnaast hoe de 
informatie van de dagelijkse leiding wordt doorgespeeld naar de hoofdleidsters en 
leidsters en andersom. Aan te raden is om een van de hoofdleidsters per speelzaal de taak 
van groepsieidster te geven. Dit houdt in, dat de groepsleidster contact onderhoudt met de 
dagelijkse leiding en de informatie van hen doorspeelt naar de andere leidsters, tijdens 
werkoverleg van de leidsters. Het voordeel hiervan is, dat bij de overdracht van 
informatie van de dagelijkse leiding naar de hoofdleidsters, niet iedereen aanwezig hoeft 
te zijn. Het werkoverleg tussen de leidsters wordt decentraal per speelzaal gehouden, . 
vanwege het persoonlijke karakter van het werkoverleg. Ook houdt de groepsleidster de 
dagelijkse leiding op de hoogte van wat erbij de leidsters onderling speelt. Verder vinden 
er nog functioneringsgesprekken plaats tussen de dagelijkse ieiding en het personeel. 
Daarnaast dient er in de overlegstructuur nog de jaarvergadering opgenomen te worden 
en eventuele kerstborrel etc. Ook is het aan te raden in de nieuwe organisatie een 
ouderraad te vormen, omdat het voor ouders belangrijk is om inspraak te hebben. Hier 
dient dan natuurlijk ook mee overlegd te worden. Ook kan gedacht worden aan 
communicatie via een nieuwsbrief, ideeenbus, sociaal jaarverslag en andere manieren. 

Naast het inrichten van de organisatie en communicatie structuur, zijner nog een aantal 
andere kleinere punten die in de verandering mee genomen kunnen worden. Om de 
leidsters goed op te leiden, is het noodzakelijk een opleidingsprogramma op te stellen, In 
het opleidingsprogramma komt dan te staan welke opleiding voor welke functie vereist is 
en waar deze opleiding gevolgd kan worden etc, Daarnaast is het verstandig om stage 
plaatsen te vormen. Door stagiaires houdt men contact met het onderwijs, Ook kunnen op 
deze wijze openstaande arbeidsplaatsen op een goedkope manier worden ingevuld. Het 
moet v~~r de speelzalen echter wei mogeJijk zijn om stagiaires aan te nemen. Aangezien 
er genoeg tijd dient te zijn voor begeleiding kan dit een probleem worden omdat de 
meeste hoofdleidsters 6 uur per week werken. Als de professionalisering in gang is gezet, 
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zal ook het pedagogische aspect meer aandacht krijgen. De dagelijkse leiding kan dan een 
aanzet geven tot het opstellen of wijzigen van een pedagogisch beleidsplan. Ook zuBen 
het huishoudelijk reglement, informatieboekjes, informatiefolder, website en andere 
zaken aangepast dienen te worden om deze zaken up to date te houden. 

Als laatste is het aan te raden om een aantal analyses uit te voeren voordat het nieuwe 
beleid wordt uitgezet. Het belangrijkste is een demografische analyse naar de 
bevolkingsgroei en huidige situatie van de gemeente AalstlWaalre van 2002 tot 2012. 
Gegevens als het verwachte aantal kinderen in 2012 zijn erg informatief. Op basis van 
deze gegevens kan dan bekeken worden of er speelzalen bij dienen te komen. Zelf aIs de 
leiding van peuterspeelzalen geen groei verwachten is zo'n analyse een goede 
ondersteuning en onderbouwing van het huidige accommodatiebeleid. Daarnaast kan er 
een analyse naar inkomen gedaan worden. Met behulp van deze gegevens kan dan 
berekend worden hoeveel geld een inkomensathankelijke ouderbijdrage oplevert. Dit 
soort informatie is noodzakelijk voor het uit te zetten beleid voor de toekomst. Omdat 
deze analyses een ondersteuning zijn van het toekomstige beleid ktinnen deze analyses 
daarom het beste uitgevoerd worden door de nieuwe dagelijkse leiding. De nieuwe 
dagelijkse leiding wordt immers verantwoordelijk voor het uitzetten van het beleid. 

Sommige van de bovenstaande veranderingen hebben meer impact dan andere. Ook 
zuIlen tijdens het professionaliseren gegarandeerd nog dingen bij komen of dingen 
wegvallen. Bovenstaande veranderingen geven echter richting aan wat er gedaan dient te 
worden om te professionaliseren. 
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H5. Concrete voorstellen voor invoering van professionalisering 
In het vorige hoofdstuk stond beschreven wat er allemaal in de organisatie veranderd 
dient te worden in het kader van professionalisering. In dit hoofdstuk zullen concrete 
voorstellen worden aangedragen voor het professionaliseren van de speelzalen, met name 
voor de eerste fase hoe de professionalisering gestart kan worden. Ais eerste zal in 
paragraaf 5.1 worden besproken welke fases te onderscheiden zijn en welke stappen er in 
elke fase ondemomen kunnen worden. In paragraaf 5.2 komen de kosten en mogelijke 
financieringsmogeIijkheden aan bod. 

5.1 Het begin van professionalisering 
Het uitgangspunt is, dat het stichtingsbestuur de beslissing heeft genomen om te gaan 
professionaliseren. Omdat het stichtingsbestuur be staat uit vrijwilligers, die over het 
algemeen niet precies weten hoe de organisatie te veranderen vanwege gebrek aan kennis 
op dat gebied en omdat er relatiefveel wisseiingen binnen het bestuur plaats vinden, is 
het aan te bevelen om het professionaliseren niet in zijn geheel door het stichtingsbestuur 
uit te laten voeren. Het professionaliseren van de speelzaal is namelijk een verandering 
met een dusdanig grote impact, dat het meerdere jaren duurt voordat de organisatie in zijn 
geheel geprofessionaliseerd is. 

Door de professionalisering in fases in te del en, kan bereikt worden dat het 
stichtingsbestuur niet de gehele professionalisering uitvoert. Daamaast is het 
noodzakelijk vanuit financieel oogpunt om de professionalisering in fases te verdelen, om 
te voorkomen dat de organisatie direct met hoge kosten geconfronteerd wordt. In de 
eerste fase worden de administrateur en de coordinator aangesteld. Deze fase kan opgezet 
en uitgevoerd worden door het huidige stichtingsbestuur. In deze fase wordt de 
organisatie opnieuw ingericht. De tweede fase is het ontwerpen van het lange termijn 
beleid van de speelzalen, dit beleid zal ontworpen worden door de administrateur en de 
coordinator. Het huidige stichtingsbestuur kan hen daarbij adviseren. In deze fase wordt 
het beleid bepaaJd en de communicatiestructuur ingevoerd. De derde en laatste fase 
betreft het uitvoeren van het beleid en in het kader van het beleid de professionalisering 
door te zetten, door de gehele organisatie verder te professionaliseren. Dit houdt in dat 
aIle medewerkers, op het dagelijks bestuur na, geschoold gaan worden. 

Er is voor gekozen om de professionalisering top down in tevoeren. Hiervoor zijn een 
aantal redenen. Ten eerste is de grootste kostenpost de loonkosten van geschoolde 
leidsters. Door deze verandering als laatste in te voeren is er tijd genoeg> om subsidie te 
regelen. Daamaast is het handig om eerst de organisatie van boven afte veranderen zodat 
vanuit daar de rest door de nieuwe dageJijkse leiding uitgevoerd kan worden. 
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5.1.1 De eerste fase 
Zoals eerder genoemd, bestaat de eerste fase uit het aanstellen van een coordinator en 
administrateur. De administrateur en de coordinator zullen de dagelijkse lei ding over de 
speeJzalen voeren. Voordat er geschikte kandidaten voor de functies gezocht kunnen 
worden, zullen er een aantal stappen ondemomen dienen te worden. Ten eerste dienen de 
functieomschrijvingen duidelijk geformuleerd te worden. Deze twee functies zuBen de 
besturen van de drie speelzalen vervangen. Te denken valt aan de volgende 
functieomschrijving voor de coordinator: 

• contact onderhouden met hoofdleidsters en leidsters 
• vergaderingen ouderbestuur voorzitten 
• vergaderingen met het Stichtingsbestuur bijwonen 
• contact met basisscholen onderhouden 
• contact met gemeente onderhouden 
• correspondentie met ouders en (hoofd)-leidsters 

De administrateur heeft dan de volgende functieomschrijving: 
• post doorsturen naar peuterspeelzalen en postmap bijhouden 
• diverse activiteiten met betrekking tot salarisadministratie 
• vergaderingen bijwonen 
• ophalenlverzamelen gegevens ouderadministratie 
• bijwerken gegevens ouderadministratie 
• incasso ouderbijdrage 
• het versturen van aanmaningen 
• betalingen en afhandeling van inkomende facturen 
• controle van het kasboek 
• boekhouding van de administratie van de betreffende peuterspeelzaal 
• opstelling van kwartaal- en jaaroverzichten 
• verwerken nieuwe aanmeldingen 
• verwerken van afmeldingen 

Daarnaast zorgen zij samen voor het uitstippelen en uitvoeren van het beleid, in 
samenwerking met het bestuur. 

Als de taakverdeling voor de coordinator en administrateur bekend zijn, kan er bekeken 
worden hoeveel tijd zij hiermee bezig zullen zijn. Na inventarisatie van de 
tijdbestedingen van de huidige leden van de besturen en gesprekken met de 
administrateur van de speelzaJen uit Valkenswaard blijkt, dat er ongeveer 15 uur per 
week nodig is voor het vervullen van de functie van coordinator of administrateur. De tijd 
voor de dagelijkse leiding is niet ofnauwelijks afhankelijk van het aantal speeJzaJen. Dit 
komt omdat de meeste taken niet speelzaal gebonden zijn. 

Nu dient er nog te worden vast gesteld aan welke eisen een geschikte kandidaat dient te 
voldoen. Aan te raden is om voor de functie van coordinator een kandidaat te zoeken met 
HBO werk en denkniveau en een pedagogische achtergrond, vanwege de beleidsmatige 

Klein klein kleutertje 18 



beslissingen. Voor de functie van administrateur is MBO/HBO werk en denkniveau 
vereist met een administratievelbedrijfskundige achtergrond, vanwege het administratieve 
karakter. De combinatie van pedagogische en bedrijfskundige achtergronden van de 
dagelijkse leiding is erg goed, zowel t.o.v. het uitstippeien en uitvoeren van het beleid als 
het aansturen van de speelzalen. Op het kosten aspect wordt in paragraaf 5.2 terug 
gekomen. 

Tijdens de inwerkperiode is het noodzakelijk om ook de besturen van de speelzalen nog 
even aan te houden. Ais de dagelijkse Ieiding is ingewerkt en zelfstandig kan 
functioneren, ontstaat onderstaande organisatiestructuur (figuur 2) van de 
geprofessionaliseerde organisatie en is fase een afgerond. 

Geprofessionaliseerde situatie 

Figuur2. 

5.1.2 De tweede fase 
In de tweede fase zal het beleid worden uitgestippeld voor de toekomst van de speelzalen. 
Dit zal in overleg gebeuren tussen de dagelijkse ieiding en het dagelijks bestuur. Het is 
aan te raden, om in het begin het huidige stichtingsbestuur als dagelijks bestuur te laten 
functioneren. Het voordeel hiervan is, dat ideeen uit de oude (huidige) situatie m.b.t. 
beJeid dan meegenomen kunnen worden. In het kader van de professionalisering dient 
besloten te worden ofhet haalbaar is om de professionalisering door te zetten, d.w.z. de 
vrijwilligers te vervangen door geschoolde leidsters. Ais dit mogelijk is, dient er een 
opleidingsplan opgesteJd te worden. Verder dient een overlegstructuur zoaJs besproken in 
paragraaf 4.3 door de dagelijkse leiding ingevoerd te worden. Over deze punten kunnen 
nog geen concrete aanbevelingen gedaan worden, maar het is noodzakelijk om aIs 
speelzalen een duidelijk beleid uit te zetten en dit uit te voeren. Het beleid geeft dan 
richting voor belangrijke beslissingen in de toekomst. Aandachtspunten bij dit beleid zijn: 
het pedagogische aspect, het accommodatiebeleid en de visie van de organisatie. De 
dagelijkse leiding dient input te leveren voor dit beleid. 
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5.1.3 De derde fase 
De derde en laatste fase is het verder u itvoeren van de professionalisering. In de eerste 
twee fases zijn de organisatie en overlegstructuur gewijzigd en ingevoerd. Ook is er een 
duidelijk beleid uitgezet. Deze laatste fase betreft het vervangen van de vrijwilligers door 
geschoolde leidsters. Deze leidsters worden dan uitbetaald middels de CAO welzijn. Ais 
deze laatste fase is doorlopen, dan is de organisatie in zijn geheel geprofessionaliseerd. 
Ook kan er gekeken worden ofhet, gezien de hoge kosten, noodzakelijk is om deze 
laatste fase door te zetten of dat de organisatie al voldoende geprofessionaliseerd is. 

5.2 De financitiie aspecten van professionalisering 
Het professionaliseren van de organisatie brengt kosten met zich mee. Deze kosten 
bestaan uit de loonkosten van de coordinator, administrateur en de leidsters. Oit zijn 
bruto loonkosten dus inc1usief de lasten voor de werkgever. Vit ervaring van de 
speelzalen in Valkenswaard blijkt, dat een coordinator ongeveer 23 euro per uur kost, een 
administrateur ongeveer 19 euro en een leidster ongeveer 12 euro. Oeze bedragen zijn 
inclusief de sociale lasten. 

De verwachte kosten voor een coordinator op jaarbasis zijn: 
15 uur* 52 weken* 23 euro = 17.940 euro 

De verwachte kosten voor een administrateur op jaarbasis zijn: 
15 uur* 52 weken* 1geuro = 14.820 euro 

Er werken 26 vrijwilligers ongeveer 4 uur per week. Ais de vrijwilligers vervangen 
worden door geschoolde leidsters, zijn de te verwachten kosten op jaarbasis: 
4 uur* 26 leidsters* 52 weken* 12 euro = 64.896 euro 

Geconcludeerd kan worden, dat het totaal van de loonkosten van de leidsters de grootste 
kostenpost is. Oaarom is het handig om deze pas in de laatste fase van het 
professionaliseren in te voeren, zodat er tijd is om subsidie te regelen. 

Er zijn verschillende manieren om de kosten voor de professionalisering te dekken. Ten 
eerste dient er gekeken te worden, of er met behuJp van een uitgewerkt plan extra 
subsidie aangevraagd kan worden bij de gemeente. Daarnaast kan de ouderbijdrage 
verhoogd worden. Dit kan gebeuren door de ouderbijdrage inkomensafhankelijk te 
maken. Hiervoor zou een analyse naar de inkomens van de ouders uitgevoerd kunnen 
worden op basis van gegevens van de gemeente. Het is verstandig om dit pas te 
onderzoeken en in te voeren in de tweede rase, als de coordinator en administrateur zijn 
aangesteid. Hier zijn een aantal redenen voor. Ten eerste is het discreter om het 
beoordelen van de salarisstroken door een professioneie administrateur te laten doen in 
plaats van door cen vrijwilliger. Oaarnaast maakt het invoeren van een 
inkomensafhankelijke ouderbijdrage deel uit van het nieuwe beleid dat door de nieuwe 
dagelijkse leiding uitgezet dient te worden. 
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H6. Conclusies en aanbevelingen 
Uit de bevindingen in dit rapport kan geconcludeerd worden dat professionaliseririg 
noodzakelijk is, gezien de vraag vanuit markt, gemeente en organisatie. Daarnaast kan 
geconcludeerd worden dat professionaliseren haalbaar is mits de gemeente bereid is om 
subsidie te verlenen. Of gehele professionaiisering van de organisatie haalbaar is, is de 
vraag. 

Door het professionaliseren in fases is het niet noodzakelijk om aile fases te doorlopen. 
Ais het financieel niet haalbaar is om aile vrijwilligers te vervangen door betaalde 
leidsters, zijn de eerste twee fases al een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. 
WeI is aan te bevelen om de fases in deze volgorde te doorlopen en zodoende 
professionalisering top down in de organisatie in te voeren. 

Aanbevolen wordt om niet de gehele professionalisering door het huidige 
stichtingsbestuur uit te voeren, maar aIleen de eerste fase. Het huidige stichtingbestuur 
bereidt de eerste stap naar professionalisering voor, door de aansturing van de organisatie 
te wijzigen. Dit gebeurt door het aanstellen van een coordinator en een administrateur die 
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding. Hierbij worden de drie huidige besturen 
van de speelzalen vervangen. 

In fase twee zal het lange termijn beleid voor de speelzalen uitgestippeld worden. En in 
fase drie zal de professionalisering voltooid worden door de vrijwilligers te vervangen 
door betaalde leidsters. 

Nu volgen nog een aantal aanbevelingen met betrekking tot het veranderen van de 
organisatie in het kader van de professionaJisering. Ten eerste is het verstandig om ook 
de hoofdleidsters bij de professionalisering te betrekken. Om weerstand van de 
hoofdleidsters te voorkomen, dienen zij op de hoogte worden gesteld voor de 
veranderingen. lmmers, de aansturing van de hoofdleidsters gaat veranderen als de 
dagelijkse leiding wordt vervangen. Door het organiseren van bijvoorbeeld een 
informatieavond voor de hoofdleidsters waarin de plannen worden ge'introduceerd, kan 
veel weerstand worden weggenomen. De meeste mensen hebben weerstand tegen 
veranderingen, vanwege de onzekerheid over de toekomst. Het meeste van deze 
weerstand valt weg als mensen het gevoel hebben zij betrokken zijn bij de veranderingen, 
dat zij inspraak hebben en dat hun mening ertoe doet. Een vee I gebruikte formule uit de 
organisatiekunde luidt: effectiviteit = kwaliteit * acceptatie. Dit wi! zeggen dat niet aIleen 
de kwaliteit van het ontwerp van de professionalisering er toe doet, maar ook de 
acceptatie bij de medewerkers. 

Ten tweede is het van belang om tijdens het ontwikkelen van het beleid duidelijk een 
visie voor ogen te hebben. Dit kan door het beleid vast te leggen in een strategisch plan. 
De gehele organisatie dient achter het beleid te staan en te handelen vanuit het beleid. 
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Verder dient onderzocht te worden of er een mogelijkheid is tot fusering met 
peuterspeelzalen in de omliggende gemeentes. Omdat er is gebh:~ken dat de taken voor de 
dagelijkse leiding niet afuangen van het aantal speelzalen is het wellicht voordeliger om 
te fuseren dan om in elke plaats de peuterspeelzalen decentraal te laten 
professionaliseren. 
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