
“ ELK KIND 
HEEFT TALENT

KIONA
NSO MANAGER HOUTEN EN IJSSELSTEIN

WAT MAAKT HET WERKEN BIJ KIDS LODGE ZO LEUK? 

Ik werk inmiddels 11 jaar bij Kids Lodge en geen dag 

is nog hetzelfde geweest. Dat komt natuurlijk omdat 

je elke dag aan het kijken bent hoe het nog beter en 

leuker kan voor de kinderen en de ouders. Kids Lodge 

is niet zomaar een BSO. Het is belangrijk dat kinderen 

bewegen, leren buiten spelen, gecontroleerd kunnen 

gamen, samen leren spelen en hun creatieve talenten 

ontdekken.

 

WAT MAAKT HET WERKEN OP DE NSO ZO LEUK? 

Bij Kids Lodge kunnen alle kinderen hun talent 

ontdekken. Elk kind heeft talent. Kids Lodge 

biedt workshops op het gebied van sport, dans, 

theater, natuur en techniek. Waarin kinderen leren 

samenwerken, je leert om oplossingen te bedenken en 

een kind zelfvertrouwen kan ontwikkelen. De kinderen 

worden super goed begeleid in het opdoen van nieuwe 

ervaringen en vaardigheden. De passie van het team 

geeft mij veel energie. 

 

WELKE TALENTEN ZET JIJ IN BIJ KIDS LODGE? 

Ik ben iemand die de talenten van anderen inziet. 

Ik geef andere graag de ruimte om te shinen en 

faciliteer graag hetgeen zij hiervoor nodig hebben. 

Talentontwikkeling geldt niet alleen voor kinderen, 

maar ook voor collega’s. 

WELKE HOBBY’S HEB JE?

Ik ben gek op sporten. Skiën is de leukste sport! 

Vroeger als jonge meid ben ik al begonnen met voebal. 

Tegenwoordig speel ik in “het ouwe vrouwen” team. De 

derde helft is favoriet. Een andere hobby zijn kinderen. 

Daarom werk ik natuurlijk bij Kids Lodge, maar ik geef 

ook voetbaltraining aan kinderen van 8 jaar. 

WAAR GAAN JE OGEN VAN TWINKELEN EN JE HART 

SNELLER VAN KLOPPEN?

Grapjes uithalen en andere ondeugende dingen doen! 

Dan voel ik me weer kind! 

WAAR KUNNEN WE JE ‘S NACHTS VOOR WAKKER 

MAKEN?

Niet! Haha! Nee, serieus, dat moet je echt niet doen.  

WAT ZOU JE HET LIEFST WILLEN VERANDEREN AAN 

DE WERELD?

Dat er voor elk kind een veilige thuishaven is. Onrecht 

grijpt me heel erg aan en ik zou willen dat ik dat kon 

veranderen! 

WAT IS JOUW ROL BINNEN KIDS LODGE?

Ik ben verantwoordelijk voor de BSO voor Houten en 

IJsselstein. Daarin zet ik de lijnen uit waar we aan 

moeten werken. Ik kijk dan vooral waar we klanten en 

kinderen nog beter kunnen ondersteunen vanuit de 

visie van Kids Lodge en waar we onze collega’s kunnen 

helpen om hun werk beter te kunnen uitvoeren.

WAT VIND JE HET LEUKSTE MOMENT VAN DE DAG? 

Dat is met kop en schouders het moment dat de 

kinderen van hun mentormoment naar de workshop 

lopen waar ze voor gekozen hebben. Het ene moment 

zitten alle kinderen rustig aan tafel en wordt er een 

goed gesprek gevoerd met hun mentor. 

Vervolgens is het tijd voor de workshops, dan ontstaat 

er heel kort een georganiseerde chaos. Dat duurt een 

paar minuten en dan zit iedereen bij de betreffende 

docent in de juiste workshop, in de juiste ruimte. Het 

genietmoment zit hem in dat de kinderen met zo veel 

enthousiasme iets doen waar ze echt zin in hebben.   

“ IK BEN GEK
OP SPORTEN!

“ KIDS LODGE 
IS NIET ZOMAAR 

EEN BSO


