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Wat is jouw grootste passie?

Reizen en eten! Het liefst in combinatie.

 Zet mij aan een tafeltje in Italië met een

verse pizza en je hebt geen kind aan me. 

Als ik echt aan mijn passie denk, dan is dat

toch wel voetbal. Ik ben vier dagen per week 

actief in het eerste voetbalteam bij mij in de buurt.

Op wie ben je trots?

Ik ben trots op heel veel mensen, maar als ik er eentje zou moeten 

uitkiezen dan is dat mijn moeder. Die heeft het al die tijd met vier 

drukke koters moeten uitzingen en dat doe ik haar niet na! 

Wat is het mooiste moment dat je hebt mee gemaakt?

Ik heb veel mooie momenten gehad in mijn leven. Het is niet perse 

de mooiste tijd geweest, maar mijn uitzendingen naar Afghanistan 

tijdens mijn diensttijd waren wel het meest leerzaam. 

Welke talenten zet je in tijdens werk?

Dat is altijd lastig om over jezelf te zeggen, dus deze vraag heb ik 

even in de groep gegooid. Ik schijn best leuke geintjes te maken, 

hetgeen zorgt voor een leuke sfeer bij ons op kantoor. Binnen ons 

team probeer ik altijd positief te zijn en de tijd te nemen om écht te 

luisteren naar mijn medewerkers. Naar klanten en ouders toe hoop ik 

geduldig en behulpzaam over te komen.

Wat is jouw leukste moment van de dag? 

Wanneer ik mijzelf ’s ochtends fris en fruitig klaarmaak voor een 

nieuwe dag en het mij in één keer lukt om mijn wilde lokken in het 

gareel te krijgen.

Heb je nog een tip?

Probeer ondanks alle ellende de zaken altijd van de positieve kant te 

bekijken! Met mopperen komt niemand verder.

Kan je jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Sven Weeda en ik ben 34 jaar en woon in Barendrecht 

samen met mijn vriendin Shirley. 

Je werkt bij Debicare. Wat doe je precies?

DebiCare is een administratiekantoor voor kinderopvanginstellingen 

in Nederland. De organisatie houdt zich bezig met alles wat bij 

kinderopvang komt kijken, behalve het daadwerkelijk opvangen 

van de kinderen. Er is veel contact met alle spelers binnen de 

kinderopvang. Dit zijn voornamelijk; managers, leid(st)ers, ouders, 

gemeentelijke instellingen, belastingdienst en uiteraard ouders van 

kinderen. Doordat DebiCare midden in de branche staat weten we 

precies wat er bij iedereen speelt. 

De organisatie blinkt uit in het voeren van een administratie op 

afstand en het adviseren over te nemen beslissingen. Zo zorgen 

we ervoor dat klanten continu de beschikking hebben over alle 

belangrijke informatie die zij nodig hebben. Ook zorgen wij voor een 

optimale administratie zodat ouders geen problemen krijgen met de 

belastingdienst. Krijgen ouders dit wel, dan helpen wij hun om dit op 

te lossen (bijvoorbeeld door bezwaarschriften in te dienen).

Wat is jouw rol binnen Debicare? 

Inmiddels ben ik 11 jaar werkzaam bij DebiCare (oei, wat vliegt de 

tijd). Sinds dit jaar vervul ik bij DebiCare de functie van Operationeel 

directeur. Naast het eerste aanspreekpunt voor ouders van Kids 

Lodge, stuur ik dus dagelijks het team DebiCare aan. Dat is een 

enorm leuke taak, omdat ik enerzijds midden in de branche blijf staan 

en anderzijds mijn medewerkers kan helpen om te groeien en bloeien 

als accountmanagers.

Wat staat er nog op jouw bucketlist?

Vader worden! :-)
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