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Kinderopvang Mundo is de afgelopen jaren voorloper geweest op het gebied van het vertalen van trends

naar het aanbod van producten en diensten, initiatieven en activiteiten. Op de middellange en korte termijn

wil Mundo een meerwaarde bieden aan ouders en kinderen, externe betrokkenen en eigen medewerkers.

Mundo is dus geen speelbal en zal dat ook nooit worden. Wij hebben ervoor gekozen om de regie te nemen.

We hebben in 2016 trends laten onderzoeken door extern bureau Trendslator. Samen met ouders,

potentiële ouders, collega’s, leden van het MT en de OR, de toezichthouders en externe partijen zijn we aan

de slag gegaan. We hebben een keuze gemaakt voor lange termijn trends die bij Mundo passen en waar we

graag op in willen spelen.

In 2020 hebben we een onderzoek laten doen naar onze merkenessentie door Michel Koreman van

Worldfamous.

1. De Missie, Visie en

Merkessentie
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Mundo kiest ervoor om in de diverse gemeente een relatief kleine marktpositie te veroveren. Op dit moment

is dat vooral in de regio Rijnmond. Ook kansen buiten de regio zullen serieus moeten worden onderzocht.

Deze kans moeten financieel en organisatorisch wel beheersbaar zijn. Mundo wil in de huidige

concurrentiepositie “kwaliteiten boven kwantiteit” handhaven.

Zachte waarden als ‘vertrouwen’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘inlevingsvermogen’, ‘aandacht’ en ‘zorg’ worden

steeds belangrijker in onze maatschappij. Onze definities van succes en samenwerking veranderen. Mundo

speelt hierop in met het thema ‘Talentontwikkeling’ en wil kinderen helpen bij het opgroeien tot

volwaardige burgers die een zinvol leven kunnen leiden. Hun ouders willen we ontzorgen bij taken en

activiteiten in het gezin.

Via het thema ‘Natuur en milieu’ leren kinderen bij Mundo op hun niveau bewust omgaan met natuur en

milieu, voeding, gezondheid en duurzaam consumeren. Zij vormen de nieuwe generatie en moeten in de

toekomst de zorg kunnen dragen voor de aarde. Mundo heeft op dat terrein altijd vooropgelopen met eigen

natuurspeeltuinen en de bijzondere belevenissen die ons Activiteitenteam organiseert.

De kinderen van nu zijn ‘digital natives’ en groeien op in een werkelijkheid waar zij 24/7 online kunnen zijn.

Wij willen dat kinderen en ouders met behulp van digitale middelen toegang krijgen tot relevante informatie

in een veilige digitale en fysieke omgeving. Verder willen wij kinderen stimuleren om digitale media op een

creatieve manier te gebruiken. Bij Mundo geen televisie of computerspelletjes. Met het thema ‘Het netwerk’

wil Mundo kinderen die urenlang achter schermen doorbrengen juist leren om ‘samen’ te spelen.

1.1 Trends

Samen waardenvol

Duurzame aarde

Digitale overdaad

Dichtbij en ver weg



Hoe groter de wereld, hoe veiliger dichtbij wordt. In een snel veranderende en steeds complexere wereld,

groeit het belang van lokale en regionale betrokkenheid. Met het thema ‘De buurt’ wil Mundo activiteiten

ontwikkelen op het gebied van ontmoeting, netwerken en het delen van kennis en kunde. Wij willen dat

ouders en kinderen van betekenis voor elkaar kunnen zijn. Mundo gaat daarvoor een duurzame

samenwerking aan met het onderwijs, ondernemers, sportverenigingen, zorgnetwerken en de netwerken in

de wijk of buurt.

 

 

 

Op onze website vind je onze gehele missie, visie en pedagogisch beleid »

1.2 Merkessentie
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Autonoom denken is ook een onderdeel van kritisch denken. Voor autonoom denken is wel lef nodig. In

Nederland zeggen we al snel “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”. Hiermee leer je mensen vooral

te kiezen voor de makkelijke weg, doen wat iedereen doet en denkt. Om een andere keuze te durven maken

is lef nodig. Dat wil niet zeggen dat je de massa nooit moet volgen. Je moet jezelf alleen wel dwingen om te

begrijpen waarom je die keuze maakt. Je moet openstaan voor meningen en visies van anderen. In ons

geval ook van ouders, kinderen en collega’s.

Autonoom denken kan alleen als je mensen vertrouwen geeft, hun eigenwaarde erkent en ze accepteert

zoals ze zijn. Autonoom denken gebeurt op alle niveaus. Iedere Mundo professional heeft als doel om

mensen echt onderdeel te laten zijn van Mundo. Uit onderzoek blijkt dat het de motivatie en prestaties van

mensen vergroot.

Wanneer de regelgeving wordt aangepast en we moeten naar links, dan zullen we zeker links gaan. Want we

zijn niet eigenwijs maar doen het wel op onze eigen wijze. We gaan links op het moment dat het goed voelt,

in lijn is met onze doelstellingen en we weten waarom we naar links moeten. We volgen de regels niet bij de

letter, maar we denken en doen in de geest van de regels.

Professionaliteit is een vanzelfsprekendheid als je werkt bij Mundo. Daar doet de organisatie alles voor door

scholing, goed werkgeverschap en een veilige werkomgeving om je talent te ontwikkelen. Toch vragen we

meer dan alleen vakkennis. De volgorde is eerst of het goed voelt. Klopt je intrinsieke keuze dan ga je die als

professional uitvoeren met de ervaring en de kennis die je hebt.

De wereld is een veranderlijk iets. Ook kun je op verschillende manieren de wereld bekijken of je eigen

wereld creëren. Kijk maar naar de sociale media, een wereld die gebaseerd is op dromen, ‘influencers’ en

andere mensen die elkaar na doen. Mundo is authentiek, kritisch, heeft een eigen wijze en blijft kijken naar

de echte wereld. Naar de thema’s die puur zijn en van waarde voor haar omgeving. De natuur is daar een

goed voorbeeld van, of de omgeving van de locatie die steeds verschilt. Keuzes maken doe je dan ook op

basis van de echte wereld om je heen.

Autonoom denkend, kritisch op een

positieve manier

Eigen wijze, maar niet eigenwijs

Professioneel vanuit het hart

De echte wereld als inspiratiebron



 

 

 

Bij Mundo draait alles om jouw welzijn en ontplooiing. Je bent uniek en ontwikkelt jouw talenten in jouw

tempo. We laten je van alles zien, horen, proeven, voelen en meemaken zodat jij jouw natuurlijke wereld

ontdekt. Je leert met vriendjes spelen en ruzie maken. Je maakt kennis met alle facetten van de natuur. Je

ontdekt sport en bewegen en komt erachter hoe creatief en vindingrijk je eigenlijk bent. Maar het

allerbelangrijkste vinden we dat je je bij ons veilig voelt en mooie herinneringen overhoudt aan jouw tijd bij

Benieuwd naar ons gehele Merkboek? Klik hier »

1.3 Eén-op-één

Hallo kind
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ons.

Mundo helpt je graag bij de zorg en opvoeding van je kind. We bieden een veilige en uitdagende omgeving

waarin je kind zich kan ontwikkelen en goed voelt. Samen bekijken we hoe onze opvang het best kan

aansluiten op je wensen en onze pedagogische visie. Onze kennis en ervaring staan tot je beschikking en

we geven graag deskundig advies. Wij laten je kind kennis maken met de natuur, tradities, spelen, bewegen,

andere kinderen en buiten zijn. Respect voor elkaar en onze omgeving vinden we daarbij erg belangrijk.

Of je nu een gemeente, een school, een ziekenhuis, een zorgcentrum of iets anders bent, Mundo wil graag

samenwerken met leuke mensen en uit elke samenwerking het beste halen. Kwaliteit gaat voor ons boven

kwantiteit en we willen nakomen wat we afspreken, daarom houden we ons marktaandeel bewust relatief

klein. Onze focus is de regio Rijnmond, maar ook als je buiten die regio opereert, onderzoeken we graag de

mogelijkheden.

Mundo erkent jouw talent en geeft je veel verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van een kind en bij de

ondersteuning van ouders. Jij kunt ouders hulp bieden en voorzien van deskundig advies. Je hebt respect

voor je omgeving en kunt bewust omgaan met natuur en milieu, voeding, gezondheid en duurzaam

consumeren.

Je krijgt het voor elkaar om voor kinderen steeds weer een uitdagende omgeving te creëren. Zachte

waarden als ‘vertrouwen’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘inlevingsvermogen’, ‘aandacht’ respect’ en ‘zorg’ kun je

overdragen met jouw taal en interactievaardigheden.

Je kunt digitale middelen leuk, interactief en veilig inzetten bij het samen spelen en gebruikt ze als

hulpmiddel bij de communicatie naar ouders, kinderen en onderwijs. Mundo is een organisatie in beweging.

Voor jou en voor ons betekent dat een leven lang leren en daar ondersteunen we elkaar graag bij.

Hallo ouder

Hallo partner

Hallo collega



 

 

2. Structuur

2.1 Organogram
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Kinderopvang Mundo wil alle Mundo professionals betrekken bij de organisatie en hen de ruimte geven hun

talenten in te zetten. Dan kunnen zij spontaan ‘eigenaarschap’ pakken en nemen ze vanzelf samen de

beste beslissingen.

Bij Mundo zijn er geformaliseerde netwerken en project netwerken. De netwerken functioneren autonoom

en delen de inhoud van het netwerk in het Koersoverleg.

Lid van een netwerk word je niet zomaar. De deelnemers bezitten de competenties en talenten die bij het

onderwerp horen en hebben een zeer grote drive en innerlijke motivatie om zich hiervoor in te zetten. Men

“haalt en brengt” en is bereid zich verder te bekwamen.

2.2 Netwerkorganisatie

Waarom is Mundo een netwerkorganisatie

en wat betekent dit?

Geformaliseerde netwerken;

Mundo heeft bewust een aantal netwerken gekozen. Het gaat hierbij om onderwerpen

die de kern van de missie, visie en merkessentie zijn. Het gaat hierbij om de

communicatie, kwaliteit, pedagogiek en activiteiten. Deelnemers van zo’n netwerk zijn

Mundo professionals uit de clusters onder coördinatie van een adviseur.

Project netwerken;

Er zijn situatie waarbij je slagvaardig met een aantal  collega's aan de slag wil rondom

een onderwerp. De oorzaak dat je hier mee aan de slag wil gaan kan divers van aard

zijn; veranderende wetgeving, een ontwikkeling in de branche/organisatie, de

uitwerking van een Mundo doelstelling. Deelnemers is zo'n projectnetwerk zijn Mundo

professionals, adviseurs en/of managers onder leiding van een projectleider.

“

Je bent als netwerk net zo goed als je slechtste deelnemer“



Het is van belang om een kwalitatief hoogwaardig netwerk te maken. Vanuit het strategisch

personeelsbeleid per cluster (20%-60%-20%) is het dus van belang om ervoor te zorgen dat deze

kwaliteiten aanwezig zijn in de clusters. De talentvolle collega’s worden voorgedragen voor deze rol binnen

het cluster.

Doel is het vergroten van de kwaliteit over dat onderwerp en de Mundo talenten de gelegenheid te geven

zicht in de breedte te ontwikkelen en bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit. Het personeelsbeleid

is onderdeel van het pakket van de clustermanager.

Bij Mundo is afgesproken om de meeste aandacht te geven aan de talentvolle, bovenste 20%. Dit is een

hele mooie manier om deze collega’s te erkennen en vooral voor Mundo te behouden. Omdat we alle

collega’s de gelegenheid willen geven om zich in de breedte te ontwikkelen is het niet mogelijk om in meer

dan één netwerk te zitten.

Het doel van de netwerken is om actuele kennis van de adviseurs uit de branche en over de wet- en

regelgeving met elkaar te delen, om ervaringen uit de praktijk in te brengen en om de werkwijzen en

middelen te evalueren. Hiermee wordt de kwaliteit verhoogd en de kennis verbreed. De uitvoering van de

opvang bij Mundo blijft hierbij op een professioneel kwaliteitsniveau en past bij de dagelijkse praktijk.

De deelnemers hebben de juiste middelen tot hun beschikking en zijn bevoegd om besluiten en acties in te

zetten op operationeel niveau. Dit kan zonder last en ruggespraak. De deelnemers hebben de plicht de

collega’s en de manager gevraagd en ongevraagd te informeren of hen om advies te vragen.
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Klik op de voorbeelden voor een vergrote weergave.

Pedagogiek Kwaliteit
Communicatie

 

Voorbeelden van invulling per soort netwerk

Mundo heeft er bewust voor gekozen dat de managementtaken financiën, personeel en huisvesting

bij de clustermanagers horen. Deze taken kunnen niet worden gedelegeerd.

Netwerkorganisatie in beeld
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Iedere functie heeft een eigen TFO (Taak- en functieomschrijving). Het is belangrijk dat iedere rol bij Mundo

helder omschreven en afgesproken is. Zo heeft bijvoorbeeld de rol van een clustermanager een andere

bijdrage aan het organisatiedoel dan die van een adviseur. Wat je van elkaar mag verwachten verschilt.

Jouw autonomie eindigt waar die van de ander begint.“

2.3 Rollen en taken

De Mundo professional
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Je bent binnen je werkgebied van Mundo, onderdeel van een zelfstandig opererend team, waarbij je de

verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de belangrijkste doelstelling van Mundo: “Het realiseren

van een optimale kinderopvang en het zorgen voor mooie jeugdherinneringen”. Je bent zelf eigenaar van

wijze waarop je aan deze doelstelling werkt, passend binnen de missie visie en de Mundo merkessentie. Je

bent ‘het gezicht’ van Mundo voor het kind en de ouder.

Je bent een verbinder van alle “netwerk’-touwtjes. Je bent deelnemer aan het lokale netwerk in je wijk en

gelijkwaardige partner met onderwijs op directieniveau. Je bent eindverantwoordelijk voor de inrichting en

organisatie van Mundo in jouw werkgebied en je gebruikt hierbij je ondernemersvaardigheden.

Als manager ben je zichtbaar betrokken en werk je effectief met je collega’s samen.

Je bent uitvoerder en bewaker van de missie, visie en merkessentie.

Financiën, huisvesting en personeel zijn verantwoordelijke managementtaken die niet te delegeren zijn.

Dat komt omdat dit de essentiële basisvoorwaarden zijn voor de uitvoering van de missie, visie en

merkessentie.

Je bent kennishouder/ expert van wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen. Je bent expert en

trendsetter van je eigen vakgebied en vertaler naar de Mundo merkessentie, missie en visie. Je bent

regiehouder van je eigen netwerk. Je bent deelnemer van een extern netwerk in je eigen vakgebied en je

levert een bijdrage aan landelijke ontwikkelingen.

Je zorgt voor innovatie en bewaakt de uitvoering van de missie, visie en merkessentie.

Je bent inspirator en bepaalt de koers en kaders ten behoeve van het voortbestaan van de organisatie. Je

zorgt voor innovatie en bewaakt de uitvoering van de missie, visie en merkessentie. Je interne netwerk

wordt gevormd met de adviseurs. Je biedt ondersteuning aan en bent klankbord voor de clustermanagers.

Je onderhoudt contacten met externe landelijke en regionale netwerken op bestuursniveau.

De Raad van toezicht is toezichthouder en bewaker van de missie en visie van de organisatie.

 

Clustermanager

Adviseur

Bestuurder

Raad van Toezicht



 



De basis van het nemen van besluiten is het continu verbeteren aan de hand van de PDCA (Plan-Do-Check-

Act) cyclus, waarin je plant, uitvoert, evalueert en bijstelt. Dit gebeurt binnen een netwerkorganisatie via

allerlei netwerken en niet in een hiërarchie. Kenmerkend voor Mundo is dat de besluitvorming snel en met

korte lijnen plaatsvindt. Is er wat nodig, dan kan dit snel in handelen worden omgezet.

De Mundo professional is dagelijks aan het werk met of ten behoeve van de kinderen, ouders en collega's

en zorgen ervoor dat de dagelijkse dienstverlening wordt geboden.  Dagelijks heb je te maken met keuzes

en daarin heb je ruimte om die te maken binnen de Mundo missie en visie en Mundo's merkessentie.

Wat heb je nodig

Je hebt middelen tot je beschikking, het is voor jou ook duidelijk wat de financiële middelen voor jou

locatie/groep zijn

Voor taken die echt horen bij jouw functie als pedagogisch medewerker en je die uitvoert buiten de

3. Besluitvormingsstructuur

de Pedagogisch Professional
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groep of buiten de beroepskracht kind ratio is er tijd op locatieniveau beschikbaar in de vorm van

niet- groepsgebonden werk. Elk jaar wordt vastgesteld om hoeveel uur dit gaat per locatie. Op je

locatie maak je een plan hoe je deze uren inzet.

Als je advies nodig hebt voor je keuzes kun je gebruik maken van je collega's die kennis hebben

vanuit het netwerk, je manager, je planner en je plusser. de coaches en de adviseurs van de 

netwerken, 

Heb je tips of ideeën over de verbetering van de dienstverlening, kun je die bespreken. Dit is belangrijk om

onze dienstverlening continue te verbeteren. Het gaat hierbij om beslissingen die ervoor zorgen dat jij je

werk goed kan doen. 

Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor de belangrijkste dienstverlening van Mundo, namelijk de opvang 

van de kinderen. Dat is de reden van ons bestaan.

Kindteam overleg;  

het Kindteam overleg is een middel om dieper met elkaar door te praten over de ontwikkeling van de 

kinderen en de groep. Het is belangrijk om dit ten minste 4-6 keer per jaar in te plannen.

Teammoment 

Het Teammoment kan in het teken staan van ontmoeting, verbinding, communicatie en 

samenwerking. De vorm die je hier voor kiest is vrij, maar is buiten werktijd. het is belangrijk om dit 

ten minste 2x per jaar in te plannen

Het Teammoment kan ook in het teken staan van thema-verdieping, kennis en informatie. De 

netwerken kunnen hier voeding in invulling aan geven. Het is belangijk om dit ten misnte 2x per jaar 

in te plannen.

De netwerken van communicatie, pedagogiek, kwaliteit en activiteiten mogen autonoom beslissingen

nemen op operationeel niveau. De kernwaarde autonomie is van het netwerk als geheel. Het netwerk

bestaat uit individuen, maar het collectief van het netwerk is op operationeel niveau het beslisorgaan. 

Netwerkoverleg

Mundo’s netwerken

Dat betekent dat er binnen het netwerk gewerkt wordt aan gezamenlijke doelen en niet aan

individuele doelen. Deze doelen dienen de organisatiebelangen.



Per netwerk worden er een aantal overleg momenten ingepland.  Het netwerkoverleg staat in het teken van

brengen en ophalen; delen van actuele en specifieke kennis en informatie, ophalen van ervaringen van de

praktijk en kijken wat er verandert of verbetert kan worden (verbetercyclus) en input leverenaan/uitwerken

van de gestelde organisatiedoelen.

De clustermanager heeft periodiek overleg met alle netwerkdeelnemers uit het cluster, met de plusser en

de planner. De ontwikkelingen worden besproken en aan de hand van de analyses uit de MIS en de check

op de kengetallen wordt er bijgesteld. Het doel is elkaar informeren en inspireren. Besluiten op tactisch

niveau liggen formeel bij de clustermanager.

Naast het bepalen van de organisatiestrategie voor het komende jaar, zijn er ook gedurende het jaar

strategische vraagstukken die zich intern en extern aandienen. Het gaat hierbij om plannen en besluiten

die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de gehele organisatie.

Besluitvorming: Elke manager/adviseur/ netwerkexpert binnen Mundo kan gevraagd of ongevraagd zich

over een issue buigen wat binnen zijn expertisegebied ligt. Resultaat is dus een plan met daarin duidelijk:

visie, belang, plan, middelen en de competenties. Het is dus een plan op hoofdlijnen en strategisch niveau.

De uitwerking daarvan ligt bij de clustermanager en zal per cluster verschillen. Het strategisch besluit ligt

formeel bij de bestuurder.

Het jaarlijkse strategisch overleg in november is de plek waar de hoofddoelstellingen en de

subdoelstellingen van de (cluster-)plannen worden gepresenteerd en om met elkaar van gedachten te

wisselen over het tijdspad en de organisatiestrategie voor het komende jaar. Toets criteria is: Voldoet het

aan Mundo’s missie, visie en merkessentie? Het strategisch besluit ligt formeel bij de bestuurder.

Het plan wordt omgezet in een begroting en een formeel jaarplan. Een jaarplan waarin duidelijk staat

geformuleerd wat Mundo voor het komende jaar collectief zal gaan ‘ontwikkelen’. In januari wordt het

organisatieplan inclusief de begroting gepresenteerd. Dit plan wordt samen met de activiteitenkalender in

elk cluster, de OR (Ondernemingsraad), de COC (Centrale Oudercommissie) en de RvT (Raad van Toezicht)

besproken.

Het resultaat? Een plan met daarin duidelijk: visie, belang, plan, middelen en competenties. Allemaal

Clusteroverleg

Koersoverleg

Jaarlijkse Strategisch overleg

Jaarplan en begroting



voldoen deze aan de missie, visie en merkessentie van Mundo. Deze onderdelen moeten in dit plan en elk

afgeleid plan duidelijk zichtbaar zijn.

 

Per kwartaal is er een evaluatie van de plannen en de begroting volgens het principe van het

continue verbeteren met de PDCA-cyclus.



De strategische visie van Mundo is vertaald in doelstellingen. Om onze doelstellingen te bereiken en te

consolideren is het nodig om te evalueren en continu te verbeteren. Dit gebeurt binnen een

netwerkorganisatie in allerlei netwerken en niet in een hiërarchie. Kenmerkend voor Mundo is dat de lijnen

kort zijn. Is er wat nodig, dan kan dit snel in handelen worden omgezet.

 

 

4. Continu verbeteren

4.1 Kwaliteitssysteem
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Vanuit de autonomie en het eigenaarschap is iedereen bij Mundo hard aan het werk en nemen we vanzelf

samen de beste beslissingen. Vanuit het eigenaarschap wil je ook graag dat je blijft verbeteren.

Hulpmiddelen hiervoor zijn bijvoorbeeld de MIS en de kengetallen.

Een efficiënte en eenduidige bedrijfsvoering is noodzakelijk voor de kwaliteit van het werk. Het is van groot

belang voor een gezonde bedrijfsvoering om te checken of je op de goede weg bent. De planning en

controle cyclus (sturing en beheersing) is hier een middel voor:

Planning (sturing) wordt daarbij gedefinieerd als het nemen van beslissingen (vooraf =

beleidsvorming) en het vormen van randvoorwaarden om die beslissingen te kunnen uitvoeren.

Controle (beheersing) is het, op grond van informatie, achteraf periodiek toetsen of de gestelde

doelen (kengetallen) zijn gehaald.

De planning en controle cyclus van Mundo bestaat uit de volgende elementen:

Plan: ontwikkelen van beleid, het vaststellen van de gewenste resultaten en bijbehorende planning

voor uitvoering.

Do: het uitvoeren van de plannen en het sturen op resultaten.

Check: het evalueren van de vastgestelde resultaten op proces- en resultaatniveau, aan de hand

van de vastgestelde gewenste resultaten.

Act: indien nodig het bijsturen van beleid en/ of de gewenste resultaten.

 

4.2 Planning en controle cyclus

De planning en controle cyclus van Mundo heeft een dynamisch en continu karakter en is verweven

in de besluitvormingsstructuur en jaarplanning van de bespreek- actiepunten (voorheen

vergaderplanning) van Mundo.
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De managementinformatie en de kengetallen zijn een middel om te toetsen of je op een gezonde koers zit

en of je plannen bijdragen aan de organisatie- en jaardoelstellingen. De MIS en de kengetallen zijn dus

onderdeel van het continu verbeteren. De normen staan in de begroting en in de MIS en worden, indien

noodzakelijk, jaarlijks aangepast.

 

Er wordt gelet op het volgende:

De totale bezetting is gebaseerd op de feitelijke bezetting en de lange termijn cijfers uit het

planningssysteem.

Voor het maken van de conceptbegroting wordt de manager financiën geraadpleegd voor de

5. Kengetallen

Het gewenste resultaat per onderwerp

Een verantwoorde bezetting van de kindplaatsen
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minimale bezetting. Mochten er in de maand november plannen bekend zijn voor uitbreiding of krimp

dan moet dat bekend gemaakt worden bij de manager financiën zodat dit kan worden meegenomen

in de begroting voor het komende jaar.

Het is helder hoeveel instroom noodzakelijk is voor levensvatbaarheid van de locatie/ groep op korte

(3 maanden), midden (12 maanden) en lange termijn (3 jaar). Daar wordt indien mogelijk zoveel

mogelijk rekening mee gehouden. Lukt dat i.v.m. de instroomvraag niet? Dan worden de groepen

aangepast. De noodzakelijke middelen/ inrichting en materialen worden dan ook aangepast aan de

leeftijd van de kinderen.

De Wet IKK wordt integraal gehanteerd. Bij Mundo hebben we de visie: pas toe of leg uit. Wij houden

de inspectie altijd vooraf op de hoogte en laten hen meekijken. De adviseur kwaliteit en beleid is

daarin de sparringpartner.

 

Een overzicht in % van reden van uitstroom per kwartaal. Het resultaat is input voor locatiebeleid van de

clustermanager.

Er wordt goed bijhouden wat de reden is voor opzegging van de kindplaatsen of het niet aangaan van een

contract bij de planners (Ouder- & Kindservices). Dit is in relatie tot gehele uitstroom van klanten anders

dan het einde van het contract i.v.m. leeftijd.

 

Wij willen er voor iedereen zijn. De uurprijs is gelijk aan (of dichtbij) de landelijke tegemoetkoming voor de

maximale tegemoetkomingsgrens KOT.

 

De financiële begroting is ook gebaseerd op normen. Deze kunnen mogelijk per jaar worden aangepast. De

normen zijn een gemiddelde van de afgelopen jaren en een raming van de feitelijkheid. De diverse

financiële normen zijn bij de handvatten te vinden (zie hoofdstuk 7).

 

Monitoren instroom en (ongewenste) uitstroom

Financieel perspectief

Financieel maandoverzicht

Personeel



De Mundo professionals zijn het gezicht van Mundo op de locaties. Zonder hen is er geen opvang mogelijk.

Ze zijn één van de basisvoorwaarden van de organisatie. Om dit op peil te houden, zijn er bepaalde zakendie

we goed in de gaten moeten houden:

Verzuim is onder de 6%

Uitstroom gemiddeld 10% per jaar

Voor een aantal vaste personeelskosten zijn kengetallen bepaald.  Het gaat hierbij om de directe overhead

per cluster, de inzet van de planners en de gastvrouwen en de  taken als coaching en praktijkbegeleiding.

 

 

Maandelijks maakt de clustermanager op hoofdlijnen een analyse van de cijfers en de relatie met de

recente en de toekomstige ontwikkelingen.

Een maand na afloop van het 1e, 2e en 3e kwartaal worden door de adviseur financiën de

kwartaalcijfers gegenereerd incl., een ‘latest estimate’ en een balans van de gehele organisatie. De

Klik hier voor de kengetallen voor een deel van de vaste personeelskosten

Continu verbeteren
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cijfers worden, inclusief de toelichting van de bestuurder, voorgelegd aan de clustermanagers en de

Raad van Toezicht (financiële commissie). Van het 4e kwartaal worden alleen de cijfers gegeneerd,

de analyse wordt meegenomen in de jaarcijfers.

Per kwartaal maakt de clustermanager op basis van de cijfers een analyse en stelt de plannen bij in

relatie tot de begroting, personeelsbeleid, instroom, uitstroom, (behoefte aan)

deskundigheidsbevordering, strategische personeelsplanning, kwaliteit n.a.v. de GGD-rapportage en

het verzuim in het huidige jaar en de twee afgelopen jaren.

Per jaar wordt er door de clustermanagers aan de hand van de interne en externe bevindingen een

trendanalyse gemaakt per cluster en wordt aan de hand daarvan een plan gemaakt en

gepresenteerd in het strategisch Koersoverleg in november.

Alle beroepskrachten in het cluster worden hier (maandelijks of per kwartaal) door de clustermanager over

geïnformeerd. Het is belangrijk voor de betrokkenheid van alle collega’s binnen Mundo om te weten welke

inhoudelijke en financiële resultaten worden behaald.

 

Meldingen gaan over klachten, ongevallen, gevaarlijke situaties, datalekken en de meldcode

kindermishandeling

Er is een online meldingen-app. Jaarlijks wordt aan de hand van de meldingen een organisatieanalyse

gemaakt door de adviseur kwaliteit en beleid.

Doelstelling bij meldingen is dat alle partijen tevreden zijn met de door Mundo geboden oplossing. In geval

van dreigende escalatie van een melding vraagt de clustermanager altijd ruim vooraf hulp van de

betreffende adviseur en informeert de bestuurder.

 

De manager is ervoor verantwoordelijk dat alle gegevens voor de inspectie voldoen aan de wettelijke

normen. Als om wat voor reden handhaving dreigt: altijd de betreffende adviseur raadplegen en de

bestuurder informeren.

Per jaar wordt er een analyse gemaakt door de clustermanager op clusterniveau en door de adviseur

kwaliteit op organisatieniveau. Naast een analyse wordt er in geval van zichtbaar geworden trends zo nodig

een verbetering toegepast.

 

Bij de brandweercontrole volgen we altijd de aanbevelingen op. SOS-beheer zal moeten worden

Jaarlijkse meldingen registratie

GGD inspectie/continue monitoring

Brandweercontrole



geïnformeerd voor de uitvoering. De clustermanager houdt uiteraard de vinger aan de pols. Via ons digitale

systeem Milanote is het proces goed te volgen. Dit moet dus wel actief worden gebruikt voor meldingen en

acties die uitstaan.

 

Jaarlijks accountantscontrole; De accountant doet in opdracht van de RvT een uitgebreide controle

inclusief een goedkeurende verklaring. Er is jaarlijks een interim-controle en een definitieve controle. Er

wordt een inhoudelijk jaarverslag over het gehele jaar gemaakt. De resultaten worden besproken met de

clustermanagers en adviseurs, de RVT en de COC.

 

Het bewaken van de missie, visie en de merkessentie is een verantwoordelijkheid van iedereen. Maar met

name is het de verantwoordelijkheid van de clustermanagers, deelnemers van het netwerk, adviseurs en de

bestuurder.

 

Evaluatie op proces en inhoud.

 

Jaarlijks laten we de tevredenheid van de medewerkers in kaart brengen. De tevredenheid van

medewerkers en hun werkplezier is van grote invloed op het welbevinden.

 

Zie ook ons opleidingsbeleid. De resultaten en het aantal collega’s wat heeft deelgenomen is onderdeel van

de evaluatie. Per cluster en locatie wordt jaarlijks met regelmaat het gebruik, inhoud en het resultaat

anoniem gedeeld. Het is onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling en de strategische personeelsplanning. Bij

Mundo is continu leren de norm. Daarop wordt de kwaliteit van de collega’s en de groep beoordeeld.

 

Accountant controle

Interne audits

Coaching

Medewerkerstevredenheid

Opleiden



20%-60%-20%

Jaarlijks wordt er een analyse gemaakt van het personeelsbestand per cluster en locatie. Er wordt

gestreefd naar een gedifferentieerd personeelsbestand waarin ‘high potentials’ de ruimte krijgen zich in de

breedte te ontwikkelen en waarin alle competenties aanwezig zijn. Er moet een mooie mix zijn van collega’s

met in elk geval de talenten kwaliteit, communicatie, pedagogiek en activiteiten.

 

Jaarlijks wordt de tevredenheid over de cruciale leveranciers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt de

kwaliteit van de relatie beoordeeld.

Cruciale leveranciers zijn:

Uitzendbureau voor beroepskrachten

Speelgoedleverancier

Aannemer/ klussenbedrijf

Bedrijven voor tuinonderhoud

SOS-gebouwbeheer

Applicatiebeheerder

Netwerkbeheerder

Leverancier beheer en onderhoud Planningssysteem

Leverancier beheer en onderhoud personeel systeem

 

Strategische personeelsplanning (SPP)

Leveranciers beoordeling



 

Een plan dat jaarlijks door de afdeling communicatie wordt bijgesteld aan de hand van de meetbare

resultaten.

Elke vraag zal goed worden beoordeeld: past het bij de visie, missie en de merkessentie van Mundo?

 

 

PR en marketing

Communicatieplan

Sponsoring en adverteren
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Wij vertrouwen er helemaal op dat het oppakken van de werkzaamheden als vanzelfsprekend zal gaan. Met

name het bewust inzetten van je vaardigheden en het gebruik maken van jouw zintuigen zal je helpen om

de cultuur “zo doen wij dat binnen de organisatie” te gaan begrijpen en het je vervolgens eigen te maken.

Het is een onderdeel dat van wezenlijk belang is om je plek binnen Mundo te vinden maar lastig uit te

leggen is. Je zal de ‘magie’ van Mundo moeten gaan ontdekken en ervaren. Wij gunnen het je namelijk van

harte!

Go with the flow. Maak er een mooi avontuur van!

 

6. De Mundo Manier

6.1 Vaardigheden
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Uitspreken wat je denkt; met respect voor de ander en een positieve insteek/ doelstelling. Luister naar je

collega’s en vraag wat niet duidelijk is. Geef gevraagd en ongevraagd feedback.

Lees en ervaar alles kritisch en bedenk steeds hoe het past binnen Mundo.

Het is aan jou om de visie en missie vorm te geven in de praktijk. Op jouw manier dus. Een manier die past

bij jou, je team en je locatie.

Wat is je doel? Jij weet als geen ander hoe jij je doel kan bereiken. Wacht dus ook niet tot iemand het voor je

regelt, maar ga zelf aan de slag.

Je bent en voelt je een onderdeel van Mundo. Een dynamisch bedrijf waar van alles gebeurt. Dit vraagt om

een collega die dit overziet en zich kan aanpassen.

Observeren, luisteren, vragen, plannen en op zorgvuldige wijze uitvoeren.

Als het niet in 1 keer lukt; 3 keer links is ook rechts.

Oprecht en betrouwbaar, je handelt naar je verantwoordelijkheden en bent hierover transparant en

Goed kunnen communiceren

Kritisch denken

Wees creatief

Zelfstandig

Flexibel

Zorgvuldig en accuraat

Doorzetten

Integer



aanspreekbaar.

 

 

Zorg voor enthousiaste klanten en zorg voor florerende collega’s.

Vertrouwen is de basis van een netwerkorganisatie maar blind vertrouwen is oliedom. Wat betekent

dit in de context van zelfsturen en dus voor jouw gedrag?

Wees proactief en bedenk je: hoe ziet mijn werk er over 3 jaar uit?

Stop met directief leidinggeven maar ga voor inspirerend en ondernemend leiderschap. Faciliterend

management, een coachende stijl.

Bedenk je; er werken alleen professionals binnen de organisatie. Die hebben hun eigen

verantwoordelijkheden. Daar mag je een beroep op doen want: daar krijgen zij gewoon loon voor.

Zorg binnen jouw team voor een gemeenschappelijke sfeer, eigen verantwoordelijkheid en

eigenaarschap.

Verantwoordelijkheid nemen en geven.

Heb je vragen, vraag het je collega’s.

6.2 Mindset

Leiderschap is mensen ‘aanzetten’ in plaats van inzetten.“



 

 

 

 

Ieder bedrijf heeft eigenlijk maar twee regels nodig, stelt Sprout-expert Lennard Toma. Zorgen voor blije 

klanten en zorgen voor blije collega’s.

6.3 "Zorg voor blije klanten en

collega's"
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‘Dit maakt je organisatie enorm flexibel.’ Het artikel van Lennard vind je hieronder ter inspiratie.

 

Geen huisreglement. Geen handboek met allerlei protocollen . Geen dure juridisch gecheckte procedure om

je e-mailhandtekening te wijzigen. Geen lijstje wie aan de beurt is om de vaatwasser uit te ruimen. Geen

veiligheidsstickers die aangeven de trapleuning vast te houden. En dus ook geen mensen die al die regels

continu aan het controleren en opvolgen zijn.

Zaaaalig!

In ieder geval, dat zou mijn reactie zijn. Maar ik ken nogal wat mensen die bij het idee ongelukken en

misdragingen zo scherp voor zich zien dat ze die via hun irissen in 3D en met augmented reality terug de

buitenwereld in projecteren.

 

Ik snap je wel. Regels bieden houvast en geven richting. Ik ben blij dat we duidelijk hebben dat je hier met je

auto aan de rechterkant rijdt in plaats van dat je het maar uitzoekt. 

Maar ook vind ik veel regels overbodig, denigrerend en kinderachtig. Ze ontstaan met positieve

bedoelingen, maar men vergeet vaak de negatieve consequenties voor de mensen die het voorafgaand aan

het incident met gezond verstand wél goed deden. De grootste negatieve consequentie van regels is de

beperking op de autonomie van het individu. Wat nou net dé grootste motivator blijkt te zijn. Zonde!

 

Er zijn serieus maar twee regels die eigenlijk alle regels overstijgen binnen organisatieland. Of je nu een

enorme corporate bent, een gemeente of een communicatiebureau met 5 collega’s. Namelijk:

Wat nou als je alle regels in je gehele organisatie kunt schrappen?“

The good and the bad

De twee regels

Zorg voor blije klanten



 

Nee. Dat is het niet. Echt!

Alle regels die je ooit hebt verzonnen in een organisatie om de mensen te laten doen 'wat goed is' komen

neer op deze twee regels.

Het licht uitdoen in de keuken en je gebruikte kopjes in de vaatwasser zetten. Dat is zorgen voor blije

collega’s. Geen extra regel voor nodig.

De klant vertellen dat ze een heel leuk kindje hebben en dat jij daar ook van geniet. Stuur regelmatig

een leuke foto via de app naar de ouder. Dat is zorgen voor blije klanten. Geen extra regel voor nodig.

Wetgeving opvolgen. Anders krijgen we een handhaving en dus geen blije collega’s. Geen extra regel

per wet voor nodig.

Als het kindje de eerste dag wordt gebracht door de ouder, na een uurtje een leuke foto sturen. Ik

weet zeker dat je een blije ouder krijgt. Geen extra regel voor nodig.

Als je ziek bent zorgen voor een goede vervanging. Dat is een grote opluchting voor je collega die

dan niet ineens alleen op de groep staat. Geen extra regel voor nodig.

Maak er voor jezelf, jouw collega’s en vooral voor de kinderen een leuke dag van. Daar zijn geen

regels voor nodig.

Als wetgeving niet direct past bij Mundo, dan zoeken we een manier waarop de bedoeling van de wet

wel past. Dit gaan we aan heel de wereld uitleggen.

 

Ja, duh! Denk je dat je collega’s blij zijn als ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen?

Precies: zo eenvoudig is het dus.

 

Het woord ‘blije’ heeft nog wat uitleg nodig. Zorgen dat iemand blij wordt gaat niet om hem of haar happy-

de-peppy te maken. Het gaat erom dat ze ‘blij met je zijn’. Je mag het van mij ook enthousiaste klanten en

florerende collega’s noemen.

Zorg voor blije collega’s

Extra uitleg
“Dat is veel te kort door de bocht!”

“Maar we moeten wel geld blijven verdienen”.

‘Blij’



Het gaat erom dat je als medewerker met gezond verstand nadenkt over wat je collega’s en je klanten

zouden willen. Het geeft je ook enorme bewegingsvrijheid om dat op jouw manier aan te pakken.

Autonomie!

Dat 'met gezond verstand nadenk-stuk' is mega relevant. Het feit dat het niet in een voorgekauwde regel

vaststaat hoe je collega’s of klanten blij maakt dwingt om na te denken. Hierdoor komen er veel meer

innovatieve en persoonlijke manieren om de klanten te servicen. Ook binnen de organisatie kijk je verder

dan je neus lang is en ruim je eens een keer de vaatwasser uit voor je lieve collega’s in plaats van dat je

zegt: ‘dat staat niet in mijn functieomschrijving’ (ook een regel die de deur uit kan).

 

Ook deze woorden kunnen wat nuance gebruiken. Klanten zijn niet overal hetzelfde. Het kunnen kinderen

en ouders voor basisscholen betekenen of cliënten en patiënten voor instellingen en ziekenhuizen. Je kunt

hier ook leveranciers, aandeelhouders of andere stakeholders onder verstaan.

In ieder geval mensen buiten je collega’s om die beïnvloed worden door jouw handelen (denk ook aan

milieu, omgeving, enz.). In alle gevallen zijn ze blij als je aan de verwachtingen voldoet en soms nog extra

levert en biedt.

Voor het geval je dit niet in je hoofd hebt bij het woord collega’s: ook de directie drie verdiepingen hoger

zijn je collega’s. En de mensen op de administratie die je amper ziet. En ook die olijke lievelingen die ’s

avonds als iedereen weg is de stofzuiger en dweil door het pand halen. Collega’s dus in de breedste zin van

het woord.

 

Ik hoor je al denken: “Je kunt nooit iedereen blij maken”. Klopt! Dat is juist het mooie van de twee regels. Als

medewerker zal je dus zelf moeten bedenken hoe je de balans tussen het blij maken van verschillende

collega’s en het blij maken van klanten kunt benaderen.

Het is daarom belangrijk dat de twee regels er allebei zijn en even veel waard zijn. Je hoort wel eens: blije

collega’s zorgen voor blije klanten. Dat is een gevaarlijke uitspraak. Want als iedereen alleen maar bezig is

collega’s blij te maken, dan raken klanten achterop. Als je met je gezicht naar binnen gekeerd staat, sta je

met je kont naar de klant. Dus je moet kunnen switchen. 

Soms gaan de klanten voor, maar wel zodat op de langere termijn de collega’s daar ook weer goed van

worden. En visa versa.

‘Klanten en collega’s’

Balans



Het allermooiste is als je beide belangen kunt waarmaken. Dat je zowel klanten als collega’s tegelijkertijd blij

kunt maken. Dan handel je voor de organisatie het best. 

Ook zul je voor jezelf moeten zorgen om je collega’s en klanten blij te maken. Want jezelf wegcijferen toteen

burn out maakt geen enkele collega of klant blij.

 

Gesprekken met je mensen aangaan. Laat ze ook met elkaar in gesprek gaan over welk gedrag ze blij maakt

en wat ze denken dat klanten blij maakt. Betrek ook daar je klanten bij. Bevorder dat ze elkaar aanspreken

op het gedrag.

 

Kijk hoe je langzaam maar zeker regel voor regel kunt afschaffen onder de vlag van de twee hoofdregels.

Blijf met elkaar in gesprek hierover. Gezond verstand is koning. 

Ongeschreven normen en waarden zullen vanzelf naar boven komen. Die hoeven niet te worden

vastgelegd. Dat blijft eeuwige gesprekstof en dat is belangrijk om de essentie en de waarom niet kwijt te

raken. Er zullen ongeschreven regels ontstaan. Prima. Zolang ze bevraagd kunnen worden. Dat houdt de

vrijheid in stand.

 

Het gaat jouw organisatie enorm flexibel maken. Het levert gemotiveerde mensen, omdat ze autonomie in

hun werk hebben. Het zal een plek creëren waar mensen weer bezig zijn met de essentie van hun werk en

niet bezig zijn met voldoen aan regeltjes, bureaucratie en randzaken.

Het creëert een plek waar mensen, zowel klanten als collega’s blij van worden.

 

Hoe te implementeren?

Weersta de verleiding daar een regel van te maken!

Wat levert het op?



Bij Mundo is het handboek geen beleidsboek. In het handboek leggen we uit wat je moet van de wet, wat

hoort volgens de Mundo visie en wat je eigen ruimte is om je werk handen en voeten te geven. In het

handboek vind je dus informatie over de wettelijke normen en de ‘Mundo-normen’.

Deze lijst wordt binnenkort interactief gemaakt voor snelle toegang tot alle bestanden.

Missie en visie

Merkessentie

Pedagogisch beleid

Jaarverslag en Jaarplan

Opleidingsplan

Begroting

7. Handvatten

Lijst met documenten
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Mundo’s normen bij de begroting

Niet vergeten te doen ; Jaarplanning bespreek- en actiepunten (vervangt de originele

vergaderplanning)

Verandering, wat is nodig voor succes 

Statuten en reglementen van de OC, RvT en OR

Procuratie-regeling

Milanote met daarin toegang tot alle documenten en de overwegingen.

De resultaten van de enquête uit 2020 en 2021

Het schema over verandering. Want wat maakt het succes? Visie, belang, plan, middelen en

competenties.

Onboardingsprogramma nieuwe medewerkers
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In dit document is de wenselijke situatie beschreven. Een situatie waarin de strategische

personeelsplanning wordt gehanteerd. En waar collega’s van Mundo hun talenten optimaal kunnen

inzetten en hun ervaring en kennis mooi kunnen gebruiken ten behoeve van het geheel.

 

8. Belangrijke noot

Wenselijke situatie

Huidige situatie (2021)
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We zijn nog niet bij de wenselijke situatie. De strategische personeelsplanning wordt nog niet optimaal

gehanteerd. Op dit moment zijn er diverse ‘plussers’ in de organisatie die alle netwerkrollen invullen

inclusief allerlei ondersteunende en administratieve taken.

We gaan streven naar een situatie waarin er dus een rol differentiatie mogelijk is en meer collega’s hun

talenten kunnen gaan inzetten. Een roldifferentiatie tussen:

Administratie- en managementondersteuning

Communicatie

Pedagogiek

Kwaliteit

Activiteiten

 

Dat gaan we doen vanuit de huidige situatie. Het is niet wenselijk om én plusser te zijn én lid van een

Overwegingen: ’We moeten ergens

gaan beginnen.’
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netwerk, maar voor nu is het even niet anders. Het is ook wenselijk als er wisselingen kunnen plaatsvinden.

We gaan dus zorgen dat we op een natuurlijke manier van nu naar de wenselijke situatie komen.

Plusser ben je niet zomaar geworden. Daar heb je op gesolliciteerd en je hebt daar boventallige uren voor

gekregen en voor die uren ook een extra salarisschaal.

De onderwerpen die worden overgenomen door het ‘netwerk’ heb je dus als plusser al beschikbaar. We

kunnen als werkgever niet zomaar zeggen dat we die uren en het salaris gaan aanpassen. Dat willen we ook

niet zomaar doen. We gaan dus in de netwerken starten met de huidige ‘plussers’. De managers hebben in

de clusters gepolst wie van de plussers interesse heeft in deze rol en zij heeft de namen van de collega’s en

de talenten die zij herkennen aan ons doorgegeven. Deze deelnemer worden door de netwerkspecialist zo

snel mogelijk benaderd voor een eerste bijeenkomst.

We blijven voor ogen houden dat we zoveel mogelijk collega’s in de bovenste 20% willen. Dat we voldoende

doorgroei en uitdagingen willen voor onze collega’s. Dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen. Dat we

een fijne werkplek willen aanbieden waar men lekker lang wil blijven werken en waar je met recht kunt

zeggen: Hier werken alleen maar ‘Mundo professionals’. Een plek waar we nooit zijn uitgeleerd.

Ik hoop dat we er op een natuurlijke manier voor kunnen zorgen dat we deze gewenste situatie 

binnen twee jaar hebben bereikt. De eerste evaluatie staat gepland voor december 2021.


