Kids & Zo
Jessica: Tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de UvA viel ik
regelmatig in op een kinderdagverblijf. Mijn interesse voor de ontwikkeling
van kinderen was er al, maar op deze manier maakte ik de ontwikkeling van
baby’s en peuters ook in de praktijk mee. Ik zag ook wat ik anders zou doen in
het begeleiden van baby’s en peuters. Het kon professioneler, uitdagender, met
meer medewerkers en veel meer (creatieve) activiteiten. Ook het belang van
vaste gezichten en stabiliteit op de groep werd mij in deze periode duidelijk.
Dit was 30 jaar geleden het begin van ons verhaal en
de oprichting van Kinderdagverblijf Kids & Zo. Mark en
ik vonden samen een pand aan de Prinsengracht met
mooie lichte speelruimtes waarin we voor kinderen
een fijne plek konden creëren en voor de pedagogisch
medewerksters een prettige ruimte om te werken.
Daarna volgden Kids & Zo Baarsjes en Kids & Zo Amstel.
Alle drie prachtige, bijzondere panden met een verhaal.
Kids & Zo Centrum hoorde vroeger bij de bibliotheek,
hier werden de boeken gedrukt en gebonden. Kids & Zo
Baarsjes was een polikliniek en Kids & Zo Amstel was een
(jazz)concertzaal van de Ysbreeker.
Onze visie is altijd geweest: ‘samen spelen is leren’ in
combinatie met de dagelijkse creatieve activiteiten n.a.v.
de thema’s. Daarnaast wekelijks sport-, theater-, muziekof dans-/yogalesjes van vaste vakdocenten van buitenaf.
‘Rommel maken mag, want dan kan je het daarna samen
weer opruimen’. We zijn geen school, de activiteiten zijn
op een vrijwillige basis voor ieder kind en dat is altijd zo
gebleven. Wel is er natuurlijk ook speciaal spelmateriaal
aanwezig voor drie- en vierjarige peuters om met deze
leeftijdsgroep pre-school activiteiten te doen, ter
voorbereiding op de basisschool. Dagelijks buiten spelen
vinden we van groot belang voor zowel baby’s als peuters.
In de eigen tuin, maar ook door uitstapjes naar het park,
de speeltuin, de kinderboerderij en Artis. En wanneer het
weer wat minder is, heeft iedere locatie een mooie grote
extra speelruimte om te ontdekken.
Wij zijn trots op het mooie, bijzondere bedrijf dat we
hebben opgebouwd. Trots op onze goede naam in
Amsterdam, de enthousiaste ouders en ons gedreven
team. Bijna 30 jaar lang hebben wij met passie en veel

plezier Kids & Zo geleid. En nu is het tijd voor een jongere
generatie. Daarnaast willen wij onze horizon verbreden,
zowel op pedagogisch vlak d.m.v. vrijwilligerswerk, ‘de
voorleesexpres’ als persoonlijk, door meer te reizen en
te lezen. Dit mooie vak komt naast liefde en passie voor
kinderen ook met een enorme verantwoordelijkheid.
Die verantwoordelijkheid hebben wij lang gedragen,
maar het is goed om dit nu over te dragen.
Bij het verkoopproces hebben we uit verschillende
kinderopvangorganisaties een keuze gemaakt en daar
veel zorg en aandacht aan besteed, omdat we Kids & Zo
in goede handen achter willen laten. We hebben naar een
organisatie gezocht, niet te groot én niet te klein, waar
er een goede toekomst is voor kinderen, ouders en voor
alle medewerkers. Een kinderopvangorganisatie waar
een duidelijke klik mee is, met eenzelfde cultuur en die
onze visie op kinderen deelt. Natuurlijk zullen er dingen
veranderen, moderniseren en aangepast worden maar
met verandering komt ook inspiratie, uitdaging en de
kans om nieuwe dingen te leren. Wij voorzien een goede
toekomst voor Kids & Zo.
Wij danken jullie voor de fijne jaren die we met elkaar
gehad hebben en wensen jullie een hele mooie
toekomst toe.

Jessica & Mark
Directie Kids & Zo

OVER
COMPANANNY
“Wij geloven in een betere wereld en
bouwen iedere dag aan generaties die
daar aan bijdragen.” Dat is onze missie.
De kinderen van nu zullen namelijk de
wereld van morgen gaan vormgeven.
CompaNanny is opgericht in 2003 en
vanaf het eerste moment voelen we
een grote verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling en het welzijn van kinderen
en we hebben pure liefde voor ons vak.
Daarom zijn we continu in beweging,
hebben we power en zijn we altijd op
zoek naar vernieuwing; wat is goed voor
een kind en hoe kunnen we het nog beter
doen? Niet alleen de ontwikkeling van
kinderen, maar ook de ontwikkeling van
medewerkers staat bij CompaNanny
centraal. Want alleen met de beste
mensen kunnen we de beste kwaliteit
bieden aan kinderen en ouders. Wij kijken
er ontzettend naar uit om samen met
het team van Kids & Zo te bouwen aan de
toekomst. Een toekomst waarin we elkaar
inspireren en versterken.”

DE BASIS VOOR
DE TOEKOMST
De gesprekken tussen Kids & Zo en CompaNanny zijn ontstaan vanuit
dezelfde kijk op kinderopvang en overeenkomsten in visie en cultuur.
Bij beide organisaties staat kwaliteit centraal: voor kinderen, ouders en
medewerkers. Daarnaast zijn we al jarenlang ‘buren’ in Amsterdam en
kennen wij de Amsterdamse markt en haar ouders als geen ander.
Zowel bij Kids & Zo als bij CompaNanny wordt de werkmentaliteit
omschreven als positief en open. Ruimte voor eigen initiatief is belangrijk
en we nemen ons vak en het belang van goede kinderopvang serieus. De
vestigingen van beide organisaties worden door ouders omschreven als
een plek waar kinderen zich thuis voelen. Waar vakkundige mensen werken
met een hart voor kinderen en oog voor kwaliteit. Het gevoel dat we vanuit
een soortgelijke basis werken, geeft veel vertrouwen en vormt de basis
voor de toekomst.

HOE HET BEGON...
In 2003 beginnen Bas, Jiska en Diederik met CompaNanny en opent de eerste vestiging in Amsterdam haar deuren. Inmiddels bouwen zij al bijna 20 jaar aan nieuwe generaties zowel Nederland als Internationaal.

COMPANANNY
We zijn een ambitieuze organisatie waar iedereen gelijk is, waar we respectvol met elkaar omgaan en samenwerken vanuit
vertrouwen. Met meer dan 1.000 mensen werken we iedere dag aan hetzelfde doel. We zijn een jonge en vooruitstrevende
groep mensen die gelooft dat hoe goed we het ook doen, het altijd nog beter kan. Op ons hoofdkantoor in Amsterdam
werken zo’n 70 collega’s die er met elkaar voor zorgen dat de collega’s op de vestigingen al hun aandacht aan de kinderen
kunnen besteden en zich zo min mogelijk bezig hoeven te houden met randvoorwaarden en organisatorische taken. Ieder
team werkt vanuit een eigen expertise en met z’n allen werken we aan dezelfde doelstellingen.

ONZE PEDAGOGISCHE VISIE
Onze pedagogische visie is het fundament van ons werk. Alles wat we doen, doen we met een reden. We laten ons doorlopend inspireren en informeren door ontwikkelingen in de maatschappij, wetenschap en onze eigen ervaring. Dat levert
kennis en inzichten op die we vertalen naar onze pedagogische visie en ons pedagogisch beleid. Een beleid dat dagelijks
toegepast wordt op alle groepen.

EN NU VERDER…
Vanaf heden zal Kids & Zo onderdeel worden van de CompaNanny
familie, maar voorlopig verandert er nog niets. We hebben veel
vertrouwen in het Vestigingsmanagement van Kids & Zo en zij zullen
de aankomende periode dezelfde Kids & Zo kwaliteit en service
blijven bieden als voorheen. Na de zomer zullen wij samen met
hen een start maken met de integratie van primaire processen en
systemen. Daarnaast is een belangrijk doel om elkaar beter te leren
kennen om zo samen verder bouwen aan een gezond bedrijf waar de
beste kwaliteit voor kinderen centraal staat. Gedurende 2022 zullen
er stapsgewijs beleid, werkwijzen en processen worden aangepast
naar de werkwijze van CompaNanny. Uiteraard houden we jullie
hiervan op de hoogte. We vinden het erg belangrijk om open, eerlijk
en transparant te communiceren. Om op die manier goed uit te leggen
wat onze visie is en waarom we de dingen doen die we doen. Wij kijken
ontzettend uit naar de toekomst en gaan ons gezamenlijk avontuur vol
enthousiasme aan!
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