Beste ouders / verzorgers,
Als eerste wil ik u in deze Hofnieuws V heel graag een zo gezond en gelukkig
m ogelijk 2019 wensen! Dat het m aar een prachtig jaar m ag worden waarin
onze prinsen en prinsessen verder groeien, stralen en laten zien wie ze zijn…
Zo’n nieuw begin is ook altijd een moment om even terug te blikken. Vorig jaar zijn we er bij
Kinderdagpaleizen digitaal flink op vooruit gegaan: we hebben het Ouderportaal, de App én
de vierjaarlijkse edities van Hofnieuws gelanceerd. We vinden het belangrijk om met onze
tijd mee te gaan en op deze manier kunnen we u als ouders nog beter bereiken en service
verlenen.
Vooral de vestigingen in Monnickendam en Zaandam waren verder qua interieur een beetje
verouderd, dus voor die locaties hebben we ook geïnvesteerd in nieuwe stoelen, tafels,
bedden en speelgoed; alles in de koninklijke sfeer uiteraard, zoals u van ons gewend bent.
Als collega’s sloten we 2018 eind december af met een etentje en het u vast bekende
‘kadootjesspel’. Ook voor een zaterdag in maart dít jaar staat er weer een bedrijfsuitje
gepland, al is het voor ‘mijn meiden’ nog een verrassing wat we gaan doen. Maar het is
altijd gezellig om met ons hechte team, van wie vele dames al jaren samen met mij de
Kinderdagpaleizen ‘maken’, samen te zijn. Ik ben het personeel heel dankbaar en dat laat ik
ze graag zien.
Helaas gebeurde er vorig jaar in onze branche ook een afschuwelijk ongeluk dat ons
dagenlang heeft beziggehouden. De aanrijding tussen de stint en de trein in Oss, waarbij vier
kinderen om het leven kwamen. Wij hebben zelf nooit een stint gehad en we vervoeren ook
geen kinderen. Toch heeft het ongeval ons, net zoals vele andere Nederlanders, diep geraakt.
Nog steeds schieten de slachtoffers en nabestaanden regelmatig door mijn gedachten. Ik
hoop dat iedereen die hierbij betrokken was, ook in 2019 alle liefde, licht en steun mag
blijven ontvangen om het leed te dragen.
Specifieke goede voornemens voor 2019 hebben we bij Kinderdagpaleizen niet, omdat we
vooral op dezelfde weg willen doorgaan. Positief voor sommige ouders is dat, afhankelijk
van het inkomen, er dit jaar meer kinderopvangtoeslag zal worden uitgekeerd.
Ook de prijsverhogingen vallen mee voor de Kinderdagpaleizen: onze prijzen stijgen met 5,9
procent. Het landelijk gemiddelde is een prijsstijging van 8 tot 9 procent; dit werd ook
geadviseerd.

Maar omdat wij een kleinschalige organisatie zijn en bijvoorbeeld geen geld uitgeven aan
managers of andere leidinggevende tussenpersonen, kunnen wij de stijging beperkt houden.
Dat er bij ons geen sprake is van hierarchie, is en blijft wat mij betreft onze kracht.
Privé had ik jarenlang het voornemen om ‘het volgende jaar’ af te vallen, maar dat is
verleden tijd. Drie jaar geleden is het me gelukt om mijn levensstijl aan te passen en
zodoende ben ik flink wat kilo’s kwijtgeraakt. Ik blijf natuurlijk op mijn eten letten en sport
een keer per week, dan speel ik een handbalwedstrijd. Ik handbal al vanaf mijn zesde, dus
mijn liefde hiervoor is groot. Als Kinderdagpaleizen sponsoren we trouwens ook een
meisjesteam van mijn handbalclub. Erg leuk om te doen!
Al met al gaan we als Kinderdagpaleizen de komende tijd op dezelfde goede voet verder. En
u weet het: wilt u iets vragen of delen, mail (info@kinderdagpaleizen.nl) of bel (0648105437) dan gerust!
Warme groet,
Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen

Dominique Honing
Uw kind is natuurlijk koning, maar in elke Hofnieuws zetten
we voor even een medewerker van Kinderdagpaleizen op de
troon, om haar beter te leren kennen. Deze keer: Dominique
Honing (30).

Thuis:

‘Mijn vriend Maurice (42) en ik wonen samen in Purmerend. Maurice had al
twee kinderen, Joël (14) en Amy (10), voor wie wij zorgen als ze bij ons zijn. En in december
hebben we daar onze prachtige dochter Danae bij gekregen! We zijn een heel gelukkig
samengesteld gezin. Joël zoent zijn kleine zusje het liefst plat en ook Amy geeft haar
dolgraag de fles, dus we hadden het niet beter kunnen treffen. We genieten met z’n vijven
volop van de kraamtijd.’

Werkt:

‘Bijna elf jaar geleden begon ik als leidster op de peutergroep in
Monnickendam. Vier dagen per week werkte ik en één dag ging ik nog naar school. Ik werkte
met veel plezier, maar toch begon het rond mijn 27e te knagen. Ik miste wat uitdaging en

dacht: is dit het nu voor altijd, mijn werkende leven? Toen heb ik een carrièreswitch
gemaakt naar de cosmeticawereld. Als beauty advisor moest ik producten van een bepaald
merk verkopen. Maar al snel miste ik mijn oude werk enorm! Ik bleek geen verkooptijger en
verlangde terug naar het contact met de kinderen, ouders en mijn ex-collega’s van Mini’s.
Eigenlijk ben ik gillend teruggerend. Ik had een goede band gehouden met Alice en mijn
andere collega’s en ik werd gelukkig weer met open armen ontvangen. Spijt van mijn
tijdelijke switch heb ik niet, want als je niets probeert, weet je ook nooit hoe het ‘zou zijn
geweest’. Voor mij was het vooral een bevestiging dat ik bij Mini’s helemaal op mijn plek zat
en dus weer zit. Tot mijn zwangerschapsverlof werkte ik vier dagen per week en als ik eind
februari of begin maart terugkom, ga ik twee dagen werken.’

Waarom deze kinderopvang:

‘Ik hou heel erg van één-opééncontact, het massale is niets voor mij. Bij Mini’s zijn alle lijnen kort: van leidster tot kind,
van leidster tot ouder én we hebben maar een klein team van collega’s, dus ik ken alle
meiden door en door. En zij mij. Ik miste hen ook zo toen ik dus even in de cosmeticabranche
werkte. Ik ben elke dag blij om terug te zijn.’

Mooiste moment:

‘De liefde die ik van de kinderen krijg, daar doe ik het
voor. Ik vind het mooi dat we zoveel mogen betekenen.
De laatste week voordat ik met zwangerschapsverlof ging, was ook prachtig. Mijn collega’s
hadden alles versierd, Mieke had een taart gebakken die ik heerlijk vind en ik kreeg zoveel
lieve kaarten en kadootjes van de kinderen en hun ouders. Het raakte me dat ouders zelf dat
initiatief namen. Toen ik aan het einde van mijn laatste dag in de auto terug naar huis zat
en mijn vriend belde dat hij zo blij voor me was dat ik verlof had, kon ik alleen maar
traantjes wegpinken. Tuurlijk is het fijn en bijzonder om verlof te hebben, maar ik wist zeker
dat ik ‘mijn’ kinderen, hun ouders en mijn collega’s zou missen en dat is ook zo. Nu ik zelf
moeder ben, kan ik me nóg beter voorstellen hoe het voor ouders is om hun hummeltjes bij
ons achter te laten en ik ben alleen maar dankbaar dat we zo’n goed contact mogen hebben.’

Gouden tip:

‘Waar ik voor sta, is duidelijkheid naar de kinderen toe. Grenzen
aangeven en consequent zijn, dat hebben ze nodig. Stel dat ouders bijvoorbeeld het gebruik
van de speen willen afbouwen. Dat lijkt thuis soms lastig, maar ik leg een kind altijd rustig
uit wat er gaat gebeuren. Dan herhaal ik zo vaak als het nodig is dat een peuter de speen
weer krijgt als hij straks gaat slapen. Af en toe is het even drama, dan krijst een kind of
gaat het op de grond liggen, maar dat duurt nooit lang. Na een dag of twee weten ze dat het
toch niet helpt en dan stopt het ‘testen’. Op deze manier leer ik ze nieuwe gewoontes aan en
uiteindelijk is dan iedereen blij.’

Wist u dat…
U in de Kinderdagpaleizen App zelf de gegevens van de huisarts
van uw kind of van andere belangrijke contactpersonen kunt
invoeren?
Wij binnenkort met de peuters gaan bakken voor het goede doel
Kika? De baksels zullen we te koop aanbieden.
Onze leidster Mendy van Dam (Zaandam) in verwachting is van
een jongen?
Alle Paleizen dit jaar op de volgende feestdagen (die op een
doordeweekse dag vallen) zijn gesloten: Tweede Paasdag
(maandag 22 april), Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei), Tweede
Pinksterdag (maandag 10 juni) en Eerste en Tweede Kerstdag
(woensdag 25 en donderdag 26 december).
Op de verjaardag van de Sint (donderdag 5 december) én Kerstavond (dinsdag 24 december) sluiten de poorten om 16.00 uur.
Voor deze dagen is conform het standpunt van de minister van
SZW wel betaling verschuldigd.
De komende periode vier van onze leidsters jarig zijn?
Mieke Nibbering-van Driel (Monnickendam) op 14 maart, Laila
Guasp Mangani (Amersfoort) op 15 maart, Dominique Honing
(Monnickendam) op 22 maart en Evi Schilt (Monnickendam) op
28 maart. Alvast Gefeliciteerd!
Hofnieuws VI verschijnt op 1 april in uw mailbox, tot dan!

