
 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders / verzorgers,  
 
Bij deze ontvangt u Hofnieuws XVI, waarin wij u weer op de 
hoogte brengen van het laatste nieuws binnen onze 
Paleismuren.  

Wat zijn precies jouw taken binnen Kinderdagpaleizen? Die vraag wordt mij regelmatig 
gesteld en ik vind het leuk om u een kijkje ‘achter de schermen’ te geven.  
Als eigenaresse kom ik uiteraard op alledrie onze locaties: Monnickendam, Zaandam en 
Amersfoort. Omdat de afstand tussen Monnickendam en Zaandam relatief klein is, 
combineer ik soms het bezoeken van die vestigingen, maar ik probeer juist ook vaak op één 
plek per dag te zijn, zodat ik met mijn aandacht volledig daar ben.  
Voor elk Paleis doe ik een keer per week de boodschappen en die breng ik daarna zelf. 
Daarvóór heb ik contact met onze voedingscoach, die ideeën heeft over de weekmenu’s. En ik 
houd rekening met wensen van ouders.  
Op de locaties houd ik onder andere coachingsgesprekken met de leidsters. Ik observeer op 
de groepen of zij handelen volgens het Pedagogisch beleidsplan en spreek hen één op één. 
Samen kijken we hoe we iedereen naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Sommigen willen 
een workshop volgen om zich verder te verdiepen, anderen vragen nieuw materiaal om 
ander spel te kunnen aanbieden aan de prinsen en prinsessen. Eén keer in het halfjaar 
vergaderen we bovendien om de officiële punten te bespreken en te notuleren.  
Het Pedagogisch beleidsplan is door mij geschreven en dat pas ik steeds aan. Aan nieuwe 
wet- en regelgeving of inzichten. Eén keer per jaar komt de Inspectie van de lokale GGD 
onverwacht langs op alle vestigingen en bekijken zij onze papieren, protocollen en plannen. 
De inspecteur kijkt op de groepen en vraagt leidsters naar hun roosters en dergelijke. Aan de 
kinderen leggen we uit wie diegene is, de meeste prinsen en prinsessen vinden het best 
interessant. De Inspectierapporten zijn trouwens na te lezen via onze website.  
Het contact met de Oudercommissies van de drie filialen, dat onderhoud ik ook. De 
tevredenheid is hoog, waardoor er ruimte is voor leuke, extra dingen. De Oudercommissies 
regelen presentjes voor leidsterdag en cadeaus voor de verjaardagen van onze collega’s.  
Als er iets met een kind is, ga ik met de ouders in gesprek. Ik overleg of zij het goed vinden 
dat onze vaste orthopedagoog Linda meekijkt en zo starten we een traject op.  
De administratie: die doe ik ook! Soms vanuit huis, maar vaker op locatie.  
En als het echt nodig is, val ik zelf als leidster in op een van de groepen. Vaste gezichten 
voor de kinderen vind ik zo belangrijk dat ik er liever voor kies om mijn andere 



 
 

 

werkzaamheden ‘s avonds in te halen dan om een ‘vreemde’ leidster in te huren via het 
uitzendbureau.  
 
In 2002 startte ik met Mini’s Kinderdagpaleis Monnickendam. Door de jaren heen leerde ik 
veel. Maar hoewel het beleid met de tijd is aangepast, zijn mijn taken nog hetzelfde. Ik ben 
even actief en kan niet goed stil zitten. Dus schakel ik van de boodschappen naar 
gesprekken, de administratie en ga zo maar door; dat maakt mijn werk divers. Om alles te 
controleren en een fijne sfeer te behouden steek ik met liefde veel tijd in onze Paleizen.  
 
Last but not least: dit doe ik gelukkig niet alleen! Priscilla is mijn rechterhand en helpt met 
alles wat ik doe. Als leidinggevende is zij ook allround inzetbaar op alledrie de vestigingen.  
 
Mensen vragen soms ook of ik trots ben, omdat het mij is gelukt mijn droom te 
verwezenlijken. Ik wilde een eigen kinderdagverblijf en dat zijn er zelfs drie geworden… 
Trots, dat zeg ik niet snel over mezelf, dat laat ik aan mijn dierbaren. Maar ik ben wel blij 
dat ik heb doorgezet. Wij kenden moeilijke momenten, in de kinderopvang zijn meerdere 
crises geweest, maar ik gaf niet op. Het is mooi om nu elke dag zoveel lieve prinsen en 
prinsessen te mogen ontvangen!’   
 
Mocht u meer vragen hebben over dit of een ander onderwerp, dan kunt u een van onze 
leidsters aanspreken of mij bereiken via info@kinderdagpaleizen.nl of op 06-48105437. 
 
Warme groet, 
Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evi van Schilt 
 
Uw kind is koning, maar in elke Hofnieuws zetten we even 
een medewerker van Kinderdagpaleizen op de troon, om haar 
beter te leren kennen. Deze keer: Evi van Schilt (26). 
 

Thuis:  ‘Samen met mijn vriend Bob (27) woon ik sinds een jaar in Alkmaar. We hebben 
twee kittens en een volwassen kat. De kittens vragen lekker veel aandacht, maar die geven 
wij met liefde.’  
 
 



 
 

 

Werkt:  ‘Nu bijna drie jaar bij Kinderdagpaleizen. Destijds kwam ik binnen als 
stagiaire. Ik volgde de opleiding Pedagogisch Medewerker, waarbij ik vier dagen per week 
mocht werken en één dag naar school ging. Mijn ex en ik woonden in Monnickendam en ik 
wilde graag stagelopen in mijn woonplaats. Er waren twee kinderdagverblijven en ik koos 
voor Mini’s. Oorspronkelijk was ik trouwens een andere carrière begonnen. De kinderopvang 
trok mij altijd, ook omdat mijn moeder al jaren als leidster werkt, in Heiloo. Ik ging 
regelmatig met haar mee en mocht dan helpen, toen proefde ik al van dit vak. Maar toen ik 
klaar was met de middelbare school, was het crisis in kinderopvangland. Met mijn verstand 
koos ik voor de kappersopleiding. Ik werkte zelfs vier jaar als kapster, maar ik vond het 
vreselijk! Alle klanten wilden iets anders en er werd vaak moeilijk gedaan. Toch vond ik de 
stap om te stoppen en een nieuwe opleiding te beginnen heel groot. Ik woonde op mezelf, dus 
moest ook geld verdienen. Maar ik zette de stap, ging er alsnog voor om Pedagogisch 
Medewerker te worden en het kwam meteen goed! Mijn eerste stagedag in Monnickendam 
vond ik gelijk fantastisch. Je hoort soms dat je alleen koffie mag zetten of de was mag 
opvouwen, maar ik werd gewoon meegenomen in het dagprogramma. De interactie met de 
kinderen was geweldig en ik voelde me snel een collega in plaats van alleen een stagiaire.’  
 

Waarom deze kinderopvang: ‘Nadat ik uit Monnickendam 
verhuisde, ben ik ook regelmatig in Paleis Zaandam gaan werken. Ik heb zowel op de 
babygroep als de peutergroep gestaan en binnenkort wordt de Zaanse peutergroep mijn 
vaste plek.  
Heel leuk, want hoewel ik er ook van hou om baby’s te verzorgen, vind ik het super dat de 
peuters al kunnen babbelen en spelletjes spelen. Af en toe zal ik ook nog in Monnickendam 
staan, maar Zaandam is nu van maandag tot en met donderdag mijn homebase.  
Onder andere door mijn moeder weet ik dat bij grote kinderopvangorganisaties veel met 
invallers wordt gewerkt in plaats van met vaste gezichten. Hier is alles huiselijk en ik lever 
er graag een bijdrage aan dat de kinderen zich thuisvoelen, daar geniet ik van.’  
  

Mooiste moment: ‘De (glim)lach van een kind… Als ze binnenkomen en mij 
zien, als ik ze aanpak van hun vader of moeder en ze meteen beginnen te lachen, als ze even 
tussendoor naar me toe komen voor een knuffel… heerlijk!  
En krijten, dat vind ik een van de leukste activiteiten. In Zaandam hebben we een grote 
speelplaats met veel stenen, dus we kunnen naar hartelust tekenen. We trekken onze 
lichamen over en ik leer de kinderen vormen krijten. Het verschil tussen twee- en driejarigen 
is groot: de een help ik om z’n eerste strepen te zetten, de ander kan al rondjes en 
vierkantjes tekenen.’ 
   

Gouden tip: ‘Ik wil geen advies ‘opdringen’, maar ik denk dat het goed kan zijn 
om de prinsen en prinsessen te stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen. Soms zie ik dat 
kinderen met van alles worden geholpen. Hun schoentjes aan- en uittrekken, jassen aandoen 
en dichtritsen, dat soort dingen. Aan de ene kant logisch, want ouders hebben een beetje 
haast en het gaat in het begin sneller als een volwassene helpt. Aan de andere kant: als je 
kinderen een paar pogingen laat doen, leren ze het razendsnel zelf. En dan kost het hele 
ritueel juist minder tijd. Kinderen worden bovendien zelfstandig als je ze zoveel mogelijk 
opdrachten geeft binnen hun mogelijkheden. Hun zelfvertrouwen groeit en ze voelen zich 
‘groot’ en trots. En terecht, toch?!’  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat… 
 

 Wij nu het weer kouder wordt graag zien dat alle kinderen een 
muts, sjaal en handschoenen bij zich hebben, zodat we ze warm 
kunnen aankleden voor het buitenspelen? 

 
 Al onze Paleizen op vrijdag 24 december om 16.00 uur ‘s 
middags sluiten en op maandagochtend 3 januari 2022 weer 
geopend zullen zijn vanaf 07.00 uur ‘s ochtends?  

 
 De komende periode twee van onze collega’s hun verjaardagen 
vieren? Priscilla Champeau (alle vestigingen) op 31 oktober en 
Lyndsey Voorburg (Paleis Amersfoort) op 1 december. Alvast 
van harte gefeliciteerd! 

 
Hofnieuws XVII verschijnt op maandag 3 januari 2022  

in uw mailbox: tot dan! 


