Groeiers in de kinderopvang

‘Familiecentrum’
Kids Lodge
‘Het integraal kindcentrum wordt vaak gezien als dé kinderopvang van de toekomst. Kids Lodge in Houten laat een andere
creatieve mogelijkheid zien: een familiecentrum dat zeven dagen per week activiteiten biedt voor het hele gezin, inclusief
kinderopvang. Directeur Louise de Ruiter (54) vertelt hoe Kids
Lodge tijdens de crisisjaren tegen de stroom in groeide.
Carla Overduin

Kids Lodge / RDR Video’s

D

van een ‘familiecentrum’ sloeg aan. In 2012 had ze al ruim
50 mensen in dienst en momenteel is Kids Lodge goed
voor vier locaties in Houten met elk een andere leeftijdsgroep, een kleine vestiging in IJsselstein, 104 medewerkers
en per week worden duizend kinderen opgevangen. ‘Het

noemen. Louise de Ruiter begon in 2009 met twee mede-

concept is wel ons “geheim van de smid”’, vertelt De Rui-

werkers en een goed idee. Haar vernieuwende concept

ter. ‘Ik heb dit uitgedacht op basis van mijn ervaringen als
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De ontwikkeling van Kids Lodge mag je best spectaculair
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Onderscheidend
> Kids Lodge biedt niet alleen kinderopvang. Het is een familiecentrum dat activiteiten voor het hele gezin organiseert. Van zwemles voor de bso-kinderen, muziekles voor
baby’s en peutervoetbal tot zwangerschapsgym voor

‘Het is simpel: we willen
ouders ontzorgen, gastvrij
zijn en plezier en educatie
aan kinderen bieden’

moeders en feestjes voor het hele gezin.
> Kids Lodge is 7 dagen per week open. Er is opvang op
werkdagen van 7.30 tot 18.30 uur, maar buiten die tijden
en in het weekend zijn er activiteiten en feestjes. Een

Lodge-concept gebaseerd. Het is simpel: we willen ouders

kinderdisco is bijvoorbeeld tot 20.30 uur.

ontzorgen, gastvrij zijn, en plezier en educatie aan kinde-

> Innovatieve, eigentijdse activiteiten. Zojuist is een nieuwe

ren bieden.’

“Escaperoom” geopend voor gezinnen en kinderen vanaf

De groeicijfers bewijzen dat het werkt. ‘Ik was er heilig

8 jaar.

van overtuigd dat dit zou aanslaan. We begonnen met

> Veel specialistisch personeel met opleidingen variërend
van conservatorium tot sportacademie.

sport en een interactieve-gamehal, en hebben geleidelijk
steeds meer nieuwe producten toegevoegd. De eerste jaren lieten meteen zien dat er veel behoefte aan was. We

Tips

hebben geen last gehad van de crisis, alleen indirect. Toen

> Zorg dat je een duidelijk doel voor ogen hebt. Laat een

we een nieuwe vestiging probeerden te bouwen, ging de

veranderende markt geen belemmering zijn.
> Zoek samenwerking met veel partijen.

ene na de andere aannemer failliet. Dat was erg chaotisch
– tropenjaren –, maar we hebben het overleefd.’

> Behandel de ouders als gasten.
> Doe meer dan alleen opvang, want een gebouw dat leeg
staat, kost geld.

Concept
Hoe werkt Kids Lodge? In Houten zijn vier aparte vestigingen, maar de tuinen grenzen aan elkaar. In de hoofdvestiging (Hefbrug 4) zijn alle centrale activiteiten geconcen-

moeder en door de verhalen van mijn dochter die een tijd

treerd. Denk aan een kinderboerderij, zwembad, gymzaal,

elders in de kinderopvang heeft gewerkt. Maar ben vooral

sportveld en zelfs een bmx-baan (mountainbiking). ‘Om-

ook geïnspireerd doordat we als gezin met vier kinderen

dat we zoveel kinderen opvangen, hebben we voor elke

een tijd in Groot-Brittannië hebben gewoond. In Neder-

leeftijd een goed aanbod, van sport, natuur, er-op-uit tot

land rende ik altijd rond met de kinderen. De een moest

theater. Er zijn altijd tal van workshops’, aldus de direc-

naar voetballen, de ander naar muziek: ik liep me gek. En-

teur. ‘Dankzij het zwembad kunnen we zwemmen voor

geland was een soort vakantie voor mij als moeder, want

het A-, B- en C-diploma bieden met behulp van het Zwem

alles gebeurde op school. Muziek, sport, educatie, kinder-

en Zing-programma. Hierbij raken kinderen met zwem-

opvang, alles was op één locatie. Daarop heb ik het Kids

liedjes op een speelse manier vertrouwd met water. Er is
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‘Omdat we zoveel kinderen
opvangen, hebben we voor
elke leeftijd een goed
aanbod, van sport, natuur,
er-op-uit tot theater’
zwemmen voor de naschoolse opvang, maar ook gratis
zwemmen voor baby’s en peuters van onze kinderopvang.’
De creativiteit spat ervan af bij Kids Lodge. Origineel zijn
bijvoorbeeld de stagiaire-workshops voor kinderen vanaf
9 jaar. De Ruiter: ‘Als stagiaire mag je achter de receptie
zitten, telefoon opnemen, meehelpen bij de kleintjes en

catie is een special needs-opvang. ‘Hierbij moet je denken

de tuin verzorgen. Dit alles gebeurt onder begeleiding van

aan kinderen met autisme en ADHD. We noemen dit “De

een mentor. Iedereen is dol op deze workshop.’

jonge ontdekker” en bieden opvang aan zo’n tachtig kin-

Mama’s Night Out

deren. Het is bedoeld voor kinderen van 4 tot 16 jaar, met
ook zaterdagopvang zodat ouders dan even tijd voor zich-

Kids Lodge is er niet alleen voor kinderen. De Ruiter: ‘We

zelf hebben.’

hebben ook activiteiten voor ouders. Denk aan zwanger-

Kids Lodge is een creatief en succesvol concept, maar

schapsgym of feestjes zoals “Lazy Sunday”. Dan mogen

waarom is er geen samenwerking met basisscholen? Dat

ouders op zondag met hun vrienden lekker loungen in de

komt eraan, aldus De Ruiter. Ze gelooft in integrale kind-

tuin met een wijntje en live muziek, terwijl de kinderen

centra en wil graag meer samenwerking met scholen. ‘Ik

worden vermaakt in het gebouw. “Mama’s Night Out” is

zou het liefst met een school samengaan en dan de

een happening met allerlei workshops op het gebied van

jongere kinderen kinderopvang op de schoollocatie bie-

geluk, beauty en yoga. Nieuw is “Papa’s Night Out”: een

den voor rust en regelmaat. Kinderen vanaf een jaar of 6

avond met barbecue, bier en een leuke spreker.’

moeten juist hun wereld vergroten, dus voor hen zijn dan

Special needs
De kinderopvangorganisatie bedient op elk van haar vier

bso-activiteiten op onze Kids Lodge erg leuk. Daar gaan
we zeker naar toewerken.’

aangrenzende locaties in Houten een andere leeftijds-

Uniek team

groep: 0 tot 6 jaar, 7 en 8 jaar, en 9-plussers. De vierde lo-

Bijzondere kinderopvang vraagt om bijzondere medewerkers. De Ruiter heeft haar team met zorg samengesteld.
‘Iedere medewerker is uniek, net als ieder kind. Doordat ik
duidelijk het concept voor ogen zag, heb ik personeel geselecteerd dat paste bij de workshops. We hebben een
muziekdocent van het conservatorium, pabo-docenten
voor extra ondersteuning, sportleraren van de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding, zwemdocenten, dansdocenten, maar ook mensen met een passie voor natuur, docenten met de opleiding creatieve therapie, een orthopedagoog, een speltherapeut en ga zo maar door. Iedereen vult
elkaar aan.’ Waar is ze het meest trots op? ‘Op zoveel. Op
een topteam, op ons unieke vervoer waarmee we de kinderen van school ophalen, zoals een golfkar met een aanhanger voor twintig kinderen, op de mooie gebouwen, de
grote tuin, op mezelf dat ik zoveel doorzettingsvermogen
heb en vooral op het dagelijks zien van zoveel blije gezichtjes.’
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