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SKL FloreoKids

Van traditionele ko-organisatie naar een talentbedrijf. 



Achtergrond

• Behoefte aan onderscheidend vermogen in de markt

• Behoefte aan creëren van meerwaarde

• Behoefte aan organisatieontwikkeling

• Behoefte aan mensen in beweging

• Behoefte versterken open cultuur



Waarom?

https://www.youtube.com/watch?v=uS39InIbHLo

https://www.youtube.com/watch?v=uS39InIbHLo


Persoonlijke drive
De toekomst ligt in ons.



Hoe zijn we begonnen?

Persoonlijke ontwikkelcyclus voor Management en locatiehoofden

Talent, draak en leervraag                 





Wat ontstaat is een management met

• talenten als: richting geven, los laten, ontrafelen, samen 
brengen, wegwijzen.

• draken als: zich tegen aan bemoeien, irritatie tonen, 
mezelf bewijzen, te veel woorden, het komt 
wel goed.

• leervragen als: opstijgen, inleven, kaderen balans houden en 
grenzen bewaken.



Inclusieve benadering

Alle talenten van alle medewerkers

- meer eigenaarschap

- meer positiviteit

- meer betrokken bij organisatie & elkaar



Droom

In 2021 is FloreoKids een zelfstandig opererende maatschappelijk 
georiënteerde kinderopvang- organisatie. Ondernemerschap en partnership 
(samenwerking) zijn kernwoorden bij het handelen van deze organisatie. Het 
werkgebied van FloreoKids beslaat de gemeenten Leiderdorp, Leiden, 
Oegstgeest en Kaag en Braassem, waarin zij 20-22 kindercentra exploiteert. 
FloreoKids is een doorleefd talentbedrijf, waar talenten van medewerkers 
optimaal worden ingezet voor de ondersteuning en begeleiding van de 
ontwikkeling van de aan FloreoKids toevertrouwde kinderen. De centra zijn 
daartoe optimaal ingericht.

Vertaald naar: - meerjarenvisie talentwerken

- actie jaarplan



Ingrediënten 

• Scholing (verdiepen)

• Talentvonk (levend houden)

• Jaardoelen per locatie (verbeteren)

• Locatie talentwoorden (verkopen)

• Talentendatabase via intranet (inzien)

• In teamverband laten benutten van elkaars kwaliteiten



Locatie talentwoorden

• Natuur beleven

• Thuis voelen

• Vrijbuiten

• Gezond leven



Klinkt goed hè? Maar toen ……



Einstein



Adders

• Als je ‘t niet simpel kan uitleggen
-> kom je niet tot verbinden

• Je moet het eenduidig tastbaar kunnen maken
-> visie & onderliggende drive delen
-> eerlijk voortgang rapporteren

• Ontwikkelen nieuw gedrag = hardnekkig
-> vluchten (in ‘t bekende)

• Weet waar je aan begint als je op trektocht gaat en nog niet de tools 
voor op de werkvloer in de hand hebt



Anders

Ben Tiggelaar zegt:

• 1 x doel, 1 x gedrag, 3 x support

• Gedrag leuk maken dat inspireert

• Voorgenomen gedrag kan niet concreet genoeg beschreven zijn

Het is heel moeilijk om dit consistent in de tijd, goed te doen.



Resultaat na 5 jaar

• Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid in cyclus
• Marktgericht denken per locatie vanuit eigenheid
• Aangescherpte onderscheidende propositie voor organisatie
• Innovatie

- Positieve psychologie
- Floreotheek: activiteiten gericht op procesgericht werken met kinderen
- Signalering en begeleiding voorlijke kinderen

- Jonge Ouderacademie (ouderbetrokkenheid)
• Toename eigenaarschap & positiviteit bij medewerkers

FloreoKids in 2020 1e kindertalentenfluisteraar KO organisatie in Nederland



Hoe kan je niet intensief met je eigen en de  
organisatieontwikkeling bezig willen zijn als je wel 
zegt te staan voor begeleiding van de mooist 
denkbare wezentjes in hun ontwikkeling.



Es ist manchmal gar nicht verkehrt wenn man sich
mal verläuft. 

Beim suchen nach dem richtigen Weg, entdeckt
man oft spannende Pfade.






