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Kinderopvang Humanitas …
heeft kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuteropvang-loc aties en peuterspeelzalen door heel Nederland
biedt dagelijks aan duizenden kinderen van nul tot dertien jaar een afwisselend aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving
biedt een veilige plek waar kinderen zich welkom voelen en mogen zijn wie ze zijn
werkt met professionele pedagogisch medewerkers die kinderen stimuleren en begeleiden op hun ontdekkingstocht door het leven
heeft enthousiaste medewerkers en besteedt veel aandacht aan opleiding en het delen van kennis en ervaringen
is al ruim 30 jaar ervaringsdeskundige
is een goede werkgever. Haar medewerkers hebben gemiddeld 10 jaar ervaring
heeft een solide financiële positie en dus middelen om te investeren en nog steeds te groeien

Kinderopvang Humanitas in cijfers (januari 2018)
935 groepen verspreid over:
130 kinderdagverblijven
200 centra voor buitenschoolse opvang
85 peuteropvang locaties

Per week:
7.595 kinderen in kinderdagverblijven
11.720kinderen bij buitenschoolse opvang
2.295kinderen in peuterspeelzalen

Bij Kinderopvang Humanitas werken circa 2.260 medewerkers, van wie ruim 1.980 in onze kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en
peuterspeelzalen, 280 medewerkers bieden ondersteuning vanuit onze regiokantoren en ons hoofdkantoor.
Missie en visie
Kinderopvang Humanitas is een toonaangevende organisatie in de kinderopvang zonder winstoogmerk. Toonaangevend zijn, betekent voor ons dat ons aanbod
en onze dienstverlening van hoge kwaliteit zijn, maar ook dat wij actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kinderopvang in Nederland. Onze investeringen
zijn gericht op het verder ontwikkelen van de kwaliteit van onze dienstverlening.
Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, op persoonlijk, sociaal, emotioneel en cognitief vlak. Wij zijn partners in de opvoeding. Klanten kunnen
van ons op aan, van onze deskundigheid en onze beschikbaarheid. De wensen en behoeften van kinderen én hun ouders staan bij o ns centraal.
Kinderopvang Humanitas werkt vanuit een visie waarbij de mens centraal staat en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en het samenleven met elkaar. Deze
ideeën zijn bepalend voor hoe wij in de kinderopvang in ons werk staan, voor onze relatie met kinderen, ouders en collega’s.

Voorzitter Raad van Bestuur
Sacha Ausems

Lid Raad van Bestuur
Jan-Evert Post

Sacha Ausems is sinds oktober 2016 in dienst van Kinderopvang Humanitas.
als voorzitter van de Raad van Bestuur.
Sacha Ausems was daarvoor directeur specialistische en intramurale zorg bij
zorgorganisatie Thebe in West- en Midden-Brabant. Naast haar uitgebreide
ervaring in diverse directie functies in de zorgsector heeft zij haar sporen ook
ruimschoots verdiend in het bedrijfsleven. Vanuit een stevige bedrijfskundige
basis in een commerciële wereld koos Sacha Ausems er in 2005 bewust voor
om over te stappen naar de maatschappelijke sector van zorg en onderwijs .

Jan-Evert Post is sinds mei 2017 in dienst van Kinderopvang Humanitas als lid
van de Raad van Bestuur, met als aandachtsgebied financiën, huisvesting, ICT
en bedrijfsvoering.
Jan-Evert Post was voorheen werkzaam bij de ING Bank, waar hij vanaf 2002
diverse functies heeft vervuld, laatstelijk als lid van de directie vastgoedfinancieringen. Als energieke manager met bestuurlijke ervaring in strategische,
commerciële en organisatorische processen zet hij in op maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Kwaliteit
Bij Kinderopvang Humanitas kiezen we voor kwaliteit. Kwaliteit staat in ons
dagelijks werk altijd voorop. Wij voldoen aan alle wet- en regelgeving en
kwaliteitseisen die binnen de kinderopvang gelden. Onze medewerkers werken
volgens vastgestelde kwaliteitscriteria die zijn opgenomen in ons Handboek
Kwaliteit. Naast de periodieke interne controles worden wij ook jaarlijks
gecontroleerd door. de GGD.

Partner
Als stichting zonder winstoogmerk met een stevige financiële basis, is
Kinderopvang Humanitas een interessante partij voor grote en kleinere
organisaties. Zij kunnen profiteren van de kennis en ervaring van het nieuwe
moederbedrijf en hun eigen identiteit behouden.
Door haar ruime ervaring is Kinderopvang Humanitas ook een betrouwbare
partner voor veel scholen als het de opzet van een brede school betreft.
Per 01 januari 2016 is er een bestuurlijke fusie met SKE kinderopvang. De
kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk van de Cirkel is vanaf 1 september
2016 verder gegaan onder de vlag van Kinderopvang Humanitas. De Cirkel
bestaat uit Stichting Kindcentra de Cirkel Almelo, Stichting Kindcentra de Cirkel
Twenterand en Stichting Kinderopvang de Zeven Bergen.

Branche
Kinderopvang Humanitas is actief betrokken bij onder meer KIK (Kwaliteit in Kinderopvang; samenwerkingsverband van 11 maatschappelijke
kinderopvangaanbieders ), bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang) en Brancheorganisatie Kinderopvang. De oudercommissies van Kinderopvang
Humanitas zijn lid van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) of van de Stichting Voor Werkende Ouders.
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