
Het verhaal van Vlietkinderen

Vlietkinderen profileert zich als een wijkgerichte, flexibele, maatschappelijke onderneming. Ons verhaal gaat over meer dan 
alleen opvang. Het gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen, groeien, leren en ervaren. Maar ook over bieden van kinderopvang 
met een uitstekende pedagogische kwaliteit en het ontzorgen van ouders. Als ambitieuze kinderopvangaanbieder spelen wij in 
op de maatschappelijke ontwikkelingen in het werkveld en daarin werken we nauw samen met onderwijs, gemeentes en andere 
organisaties rondom kinderen en hun ouders: ‘It takes a village to raise a child’. We zoeken steeds naar mogelijkheden om onze 
dienstverlening te optimaliseren, naar aansluiting bij wat er nodig is in de verschillende wijken van ons werkgebied, voor de 
verschillende doelgroepen.

Op weg naar de toekomst 
We zien een groeiend besef in Nederland van het belang van goede kinderopvang. Er is een proces gaande waarbij basisonderwijs, 
kinderopvang en jeugdzorg steeds meer naar elkaar toegroeien. Dit vraagt om een samenhangende visie op opvoeding, educatie, 
zorg en opvang om de ontwikkelkansen voor elk kind te vergroten.

Het merk Vlietkinderen staat voor stabiliteit, kwaliteit, betrouwbaar, dichtbij en maatschappelijk betrokken. Onze klanten en 
samenwerkingspartners weten ons goed te vinden en daar investeren we elke dag opnieuw in. We gaan in 2018 op weg om 
onze visie en strategische koers te herijken. We willen een fantastische organisatie zijn en blijven, waar kinderen zich dagelijks 
ontwikkelen, samen spelen, en plezier beleven, waar ouders een vertrouwd gevoel bij hebben en medewerkers betrokken én 
gemotiveerd zijn.

Inmiddels is er ook in het politieke denken een kleine, maar belangrijke verschuiving gaande. De politiek ziet kinderopvang niet 
alleen meer als arbeidsmarktinstrument maar ook als een belangrijk instrument voor een gezonde ontwikkeling van kinderen 
en voor het verminderen van achterstanden en kansengelijkheid van alle kinderen in Nederland. Vlietkinderen onderschrijft het 
belang van goede kinderopvang voor alle kinderen van harte. 

Vlietkinderen is een middelgrote kinderopvangorganisatie met jarenlange ervaring op het gebied van alle vormen van 
kinderopvang en is geworteld in Leidschendam-Voorburg en Den Haag-Leidschenveen. Wij bieden in dit gebied verschillende 
vormen van opvang aan voor circa 2500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar op 11 peuterspeelzalen/peuteropvang locaties, 11 
kinderdagverblijven, 12 locaties voor voorschoolse opvang) en 15 locaties voor Buitenschoolse opvang. We doen dit met 330 goed 
opgeleide medewerkers. Daarnaast bieden wij tussenschoolse opvang op 13 scholen, waar dagelijks zo’n 2000 kinderen gebruik 
van maken. Vlietkinderen is samenwerkingspartner van de gemeente Leidschendam-Voorburg op het gebied van jeugdpreventie 
en participeert in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) met inmiddels drie locaties Spel en Opvoedpunt/Spelinloop: bij kindercentra 
Splash, de Waterlelie en de Ballon.


