
Landelij k kampen kinderopvangorganisaties met 
een groot tekort aan personeel. Er is sprake van hoog 
ziekteverzuim en de uitstroom neemt toe door onder 
andere de hogere werkdruk. Dit leidt tot toenemende 
wachtlij sten en vermindering van het aantal beschikbare 
kindplaatsen. Locaties zij n zelfs genoodzaakt om de 
deuren te sluiten. Een nij pende situatie met ingrij pende 
gevolgen voor ouders, kinderen en medewerkers.   

Als organisatie wilt u grip op en inzicht in uw 
bedrij fsvoering, zodat u kunt anticiperen op complexe 
vraagstukken. Met de Monitor Kinderopvang heeft 
u controle over uw data, worden bedrij fsprocessen 
geoptimaliseerd en maakt u besluiten op basis van 
feiten. U haalt meer waarde uit data door inzicht in 
actuele cij fers als ziekteverzuim, kindbezetting en 
personeelstekort. Daarnaast wilt u ook inzicht hebben in 
ontwikkelingen en voorspellingen en kansen vroegtij dig 
zien. Om uiteindelij k de juiste beslissingen te kunnen 
nemen en uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. 

Ga voor maatwerk 

Data worden pas waardevol als medewerkers deze 
kunnen zien, begrij pen en vertalen naar acties. Daarom 
vinden wij  het belangrij k om helder te krij gen welke 
wensen en behoeften u als organisatie heeft. Als partner 
bezitten wij  de expertise om u te voorzien van gedegen 
advies en begeleiden wij  u bij  iedere stap in het proces. 
De monitor bevat standaard rapportages die voorzien 
zij n van de meest actuele en relevante informatie in 
de kinderopvang. Als onderdeel van onze aanpak 
begeleiden wij  u bij  het creëren van bewustwording 
van datagedreven werken in uw organisatie en het 
daadwerkelij k meer en effi ciënter benutten van uw data! 
Dat doen we onder andere met de interactieve datagame 
“The Bridge”, het begeleiden van strategische processen 
en het geven van trainingen. 

Selectie van onze partners
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Wilt u weten wat de Monitor Kinderopvang 
kan betekenen voor uw bedrĳ fsvoering?   

Wĳ  plannen graag een vrĳ blĳ vend gesprek in 
om de wensen samen in kaart te brengen. 

Monitor Kinderopvang

Krij g meer grip op HR, fi nanciën, 
kwaliteit en kindbezetting

Verbeter de resultaten met de Monitor Kinderopvang  

 In één oogopslag de belangrij kste stuurinformatie inzichtelij k   
 Eenvoudig de voortgang van korte- en langetermij ndoelen bewaken 
 Data en trends tastbaar met visualisaties 
 Minder foutgevoelig door het automatiseren en standaardiseren van processen 
 Vergroot de betrokkenheid van medewerkers en management  
 Bespaar tij d en geld door inzicht in en grip op uw bedrij fsvoering    

Blik op de toekomst 

Samen met onze partners zij n we continu in 
ontwikkeling. De informatiebehoefte verandert en 
daarmee ook de rapporten en dashboards. Onlangs 
is het prognosemodel gelanceerd waarin u fi nanciële 
scenario’s kunt voorspellen en uw concurrentiepositie in 
de markt kunt inschatten.
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Overzicht van de modules:

Human Resource Financiën    Plaatsing & Bezetting Pedagogiek & Kwaliteit
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Monitor Kinderopvang     

De Monitor Kinderopvang omvat de belangrijkste 
informatiebronnen en management dashboards 
die nodig zijn voor het monitoren en het 
functioneren van uw kinderopvangorganisatie. 
De monitor is ontwikkeld in samenwerking met 
KidsConnect, andere partners en vooral onze 
klanten in de kinderopvang. 

De monitor is onderverdeeld in vier modules:  
Financieel, Human Resources, Plaatsing & Bezetting 
en Pedagogiek & Kwaliteit. Iedere module is ook 
afzonderlijk te gebruiken. 

Iedere module geeft inzicht in de belangrijkste KPI’s 
zoals in de tabel (de 4 modules) is weergegeven. 
Door middel van Power BI worden de kerncijfers 
eenvoudig gevisualiseerd. 

U kunt de cijfers vergelijken met de targets die uw 
organisatie heeft gesteld. Wijken ze af? Dan kan er op 
basis van data en feiten bijgestuurd worden. Hierdoor 
heeft u snel inzicht en grip.  

Wij zijn bekend met de meest gebruikte bron- en 
registratiesystemen in de kinderopvang zodat alle 
data op hoogwaardige en snelle wijze kunnen worden 
ontsloten. Door onze ervaring over de laatste jaren 
kunnen we ook inzichtelijk maken welke processen 
efficiënter ingericht kunnen worden. Ten slotte helpen we 
met het optimaliseren van de datakwaliteit.  

Kortom, op meerdere vlakken binnen uw 
informatiemanagement kan er winst en optimalisatie 
gerealiseerd worden.  


