Een IKC is meer
dan een idee
Een IKC starten is een belangrijke beslissing die een goede voorbereiding vereist. Wat maakt dat jouw kindcentrum bestaansrecht
heeft en hoe vertaal je dit naar de dagelijkse praktijk? Maar vooral: wat wil je zeker niet kwijtraken in een integrale samenwerking
met andere partners? Dit zijn belangrijke vragen aan het begin
van zo’n traject. IKC-adviseur Hanneke Vullings legt uit hoe zo’n
voorbereidende fase eruit kan zien.
Hanneke Vullings, samenwerkingspartner Helder & van Pas

I

Istock

zoek is gebleken dat de doorgaande lijn meer ontwikkelingskansen biedt voor kinderen. Het biedt voordelen voor
de overhead. Het biedt voordelen voor ons personeelsbeleid...’, et cetera. Zo maakt hij zijn verhaal verder af en be-

Ik zit om de tafel met de directie van een basisschool en

noemt alle argumenten die inmiddels bekend zijn voor de

de manager van de kinderopvangorganisatie die gevestigd

doorontwikkeling van een IKC. Mooie woorden, maar ik

is in de basisschool. Beide partijen willen graag een IKC

stel ze nogmaals de vraag: wat is jullie gezamenlijke ur-

starten. De eerste vraag die ik ze stel is: wat is de urgentie

gentie voor dit IKC? Jullie doen toch al alles om de beste

van jullie IKC? Men kijkt elkaar aan, begint wat te lachen

ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren vanuit jul-

en vervolgens neemt de directeur het woord: ‘Uit onder-

lie eigen visie? Waarom moet het dan anders? Daarop
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blijft het even stil en men kijkt elkaar aan alsof ze
denken: we hebben haar toch uitgenodigd omdat ze juist
de voordelen van een IKC ziet en ons gaat helpen hier verder vorm aan te geven?
En dat is ook precies de opdracht die ik ga doen en datge-

‘Er bestaat geen blauwdruk
voor een IKC, die je overal
kunt hanteren’

ne waarin ik een enorme uitdaging zie. Maar dan wel volledig vanuit de inhoud en vanaf het begin. Als IKC-adviseur kom ik geen ‘kunstje doen’ dat ik al eens ergens
anders heb gedaan. Er bestaat geen blauwdruk voor een

aal… En daar zit nou precies mijn rol als IKC-adviseur: ik

IKC, die je overal kunt hanteren. Het IKC is afhankelijk

help jullie om de juiste analyse te maken en ondersteun

van zoveel verschillende factoren dat het simpelweg niet

bij het schrijven van júllie verhaal.

mogelijk is dit een-op-een te kopiëren. Belangrijke factoren die van invloed zijn op het succes van je IKC zijn bij-

Eigen verhaal

voorbeeld identiteit, omgeving, populatie en personeel.

Wanneer deze eerste onderzoeksfase afgerond en voor ie-

Identiteit

dereen helder is, kan de volgende stap worden gezet: je
bent in staat om het verhaal van je eigen organisatie en

De identiteit van je organisatie en locatie is onlosmakelijk

locatie te vertellen. Daarin staan je missie, visie, identiteit,

verbonden met je missie en visie. Te vaak kom ik organi-

(pedagogische) kernwaarden en alle structuren die om

saties tegen die hun visie duidelijk hebben omschreven,

jouw organisatie/locatie heen draaien. Dit is het vertrek-

maar niet kunnen benoemen welke (pedagogische) kern-

punt voor de volgende stap: de vertaling naar een geza-

waarden daarbij horen. Wat maakt nu dat jij je onder-

menlijk verhaal. In deze fase worden alle losse verhalen

scheidt? Wat maakt dat jij bestaansrecht hebt en hoe ver-

samengevoegd tot een gezamenlijk verhaal. Waar staan

taal je dit naar de dagelijkse praktijk? Maar vooral: wat

jullie voor? Wat vinden jullie belangrijk? Wat is jullie cre-

wil je zeker niet kwijtraken wanneer je integrale samen-

do en hoe vertaal je dit naar de inhoud, naar ouders, naar

werking met andere partners aangaat? Heb je deze dis-

kinderen, naar alle betrokkenen in je organisatie, naar an-

cussie al gevoerd binnen je organisatie en met de part-

dere partners in je omgeving en naar de structuren? Van-

ners? Heb je helder of je partner net zo ver kan en mag

uit dit vertrekpunt gaan we samen bouwen. Deze ‘kap-

gaan als jij? En kunnen jullie dat samen vanuit hetzelfde

stok’ is het gezamenlijke vertrekpunt van waaruit je de

vertrekpunt? Of is het stiekem zo dat jouw partner denkt

toekomstige discussies gaat benaderen en maakt dat je

dit verhaal al lang duidelijk te hebben en daar heel ver in

sterk staat.

te zijn, en jij vervolgens mag volgen om hun IKC-droom
werkelijkheid te laten worden? Gedegen onderzoek is in

Omgekeerde wereld

deze fase cruciaal. Het is namelijk doorslaggevend voor

Helaas zie ik vaak de omgekeerde wereld: we hebben een

het succes van jullie IKC-droom. Zonder verhaal geen ide-

aantal structuren, en van daaruit gaan we denken wat dit
voor de inhoud betekent. Dat kan op de korte termijn zeker effectief werken en er zijn voldoende voorbeelden die
aantonen dat het kan. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld
wanneer de ‘kartrekker’ uit beeld verdwijnt? Staat het dan
nog steeds zo stevig? Is iedereen doordrongen van dezelfde idealen en kan een ander het zomaar overnemen? Of
wat gebeurt er wanneer je populatie verandert? Ben je
dan flexibel genoeg om daarin mee te kunnen bewegen?
Wanneer je deze eerste fase van je IKC gezamenlijk en gedegen aanpakt, hier voldoende tijd aan besteedt én er samen plezier aan beleeft, heb je je eerste succes al te pakken! Het is dan het verhaal van iedereen in het IKC.

Omgeving
De omgeving van je IKC is breed. Het gaat om zowel de fysieke omgeving als om de netwerkomgeving. Je fysieke
omgeving heb je niet altijd in de hand. Wanneer je mid-
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den in de stad gevestigd bent, is het werken vanuit de

ren van tweeverdieners uit Vinex-wijken of heb je te ma-

principes van de natuur niet direct de meest voor de hand

ken met doelgroepkinderen die uit gezinnen van eenver-

liggende. Je fysieke omgeving is daarmee dus ook een be-

dieners komen. Zeker geen onbelangrijke vraag als het

langrijke factor voor jullie gezamenlijke verhaal. Wat be-

gaat om financieringsmogelijkheden en kansen voor je

tekent de ligging in de wijk voor datgene wat je belangrijk

IKC.

vindt voor kinderen? Heb je in beeld of en welke urgentie
er vanuit deze fysieke omgeving is voor je IKC? Is er bij-

Personeel

voorbeeld sprake van verbouw- of nieuwbouwplannen?

Ten slotte nog aandacht voor je personeel. Voelen zij het

Wordt de wijk de komende jaren uitgebreid of is er juist

verhaal tot in hun tenen en is het ook hún verhaal? Kun-

sprake van krimp? Maar ook de vraag of je per definitie

nen zij het verhaal doorvertellen en zijn ze daarmee ook

met je partners in één gebouw gehuisvest moet zijn is van

jullie ambassadeurs? Is het verhaal helder en concreet ge-

belang. Er zijn mooie voorbeelden in het land waaruit

noeg zodat het de collega’s handvatten geeft om de verta-

blijkt dat je prima een IKC kunt vormen terwijl je niet di-

ling naar de dagelijkse praktijk te kunnen maken? Heb je

rect elkaars buren bent. Hiermee ontstaan ook juist in de

je mensen voldoende meegenomen in alles? Hier ligt de

krimpgebieden en kleine kernen kansen voor een IKC.

sleutel tot je succes. Zorg dat je hier voldoende zorg en

Naast je fysieke omgeving heb je ook een netwerkomge-

aandacht aan besteedt.

ving. Welke partners zitten er in je netwerk? Zijn het sa-

De praktische invulling van je IKC volgt op de basis die

menwerkingspartners en/of concurrenten? Welke (geza-

je hebt gelegd met je verhaal. Dit kan heel veel richtin-

menlijke) urgentie hebben zij en hebben ze een belang bij

gen op. Er zijn gelukkig heel veel goede voorbeelden en

het IKC? Kunnen zij mee in jullie verhaal of past het juist

het wiel hoeft echt niet steeds opnieuw uitgevonden te

helemaal niet? En wat betekent dit voor de relatie?

worden. Begin vanuit jullie gezamenlijke verhaal en

Populatie

spreek samen dezelfde taal. Als IKC-adviseur mag ik
samen verhalen schrijven en mag ik helpen om de geza-

Met welke populatie heb je te maken in je IKC? In welke

menlijkheid te bewaken. De hoofdstukken schrijf ik niet

omgeving groeien kinderen op en wat betekent dit voor

alleen met het managementteam, maar zeker ook met

jullie gezamenlijke verhaal? Heb je te maken met kinde-

de kinderen, ouders en andere partners. Tot slot visualiseren we het verhaal en zorgen we voor de nodige beelden bij de hoofdstukken. Met ‘jullie verhaal’ als onder-

‘Begin vanuit jullie gezamenlijke verhaal en spreek
samen dezelfde taal’
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legger en uitgangspunt ontstaat een duurzaam en
dynamisch IKC dat aansluit bij de populatie en omgeving, en dat voldoende flexibel is om te kunnen anticiperen op de toekomst.
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