
ijdens de uitbraak van corona 
afgelopen voorjaar vergden de 
overheidsmaatregelen veel !exibiliteit 
van iedereen. Zeker ook van werkende 

ouders met jonge kinderen. Basisscholen open-
den en sloten op wisselende tijden, waardoor het 
lastig werd kinderen naar de opvang te brengen. 
Dat gold niet voor Kinderopvang ZON!. 

Niet normaal 
‘Hoe kunnen we helpen? Dat was het enige wat 
we dachten’, vertelt directeur Danny de Lee. 
‘Meteen na de eerste persconferentie van premier 
Rutte heb ik alle ouders gemaild. Daarin vertelde 
ik dat we voor iedereen opvang wilden bieden 
en dat we eerder open zouden gaan. Sommige 
kinderen waren om 11.00 uur al uit school, terwijl 
onze medewerkers normaliter pas om 14.30 uur 
de kinderen van de scholen ophalen. Ik moest 
dus mensen extra inroosteren op steeds wisse-
lende tijden. Vaak pas op zondagavond, omdat 
de scholen dan pas wisten op welke tijden ze de 
leerlingen op maandag konden ontvangen. Dat 
vraagt veel inzet en !exibiliteit van de medewer-
kers. Maar iedereen ging er gewoon voor, geen 
wanklank gehoord. Heel eerlijk gezegd, vonden 

TKinderopvang ZON!, met vestigingen in onder 
andere Westland, daagt kinderen uit de wereld 
te ontdekken door te ervaren en hun zintuigen 
optimaal te gebruiken in de natuur: kijken, 
horen, voelen en proeven. In coronatijd speelde 
ZON! razendsnel in op de steeds veranderende 
overheidsmaatregelen.
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wij dat allemaal een soort van normaal. Pas later 
realiseerden we ons dat dat niet zo normaal is.’

Complimentenboekje
Danny stuurde elke week een persoonlijke mail 
aan de ouders, waarin hij vertelde hoe de komen-
de week eruit zou zien. Met een persoonlijke aan-
hef en dito toonzetting. ‘Ik zocht zo verbinding’, 
zegt Danny. ‘Als reactie daarop mailden tientallen 
ouders bedankjes. In mijn mails schreef ik hoe blij 
we met hun complimenten waren, maar dat we 
niet méér deden dan hulp bieden waar we maar 
konden. Nou, toen ging de doos van Pandora 
open! Er kwamen honderden e-mails binnen 
van ouders die ons complimenteerden met onze 
!exibiliteit, met de snelheid en openheid van 
onze communicatie.’ Zo kwam Danny op het idee 
om al die complimenten in een boekje te bunde-
len als cadeautje voor de medewerkers. Een blijk 
van waardering voor het keiharde werk dat ze 
hebben verzet. ‘Niet alleen waardering vanuit de 
organisatie, maar ook vanuit de ouders. Ik wilde 
positiviteit brengen na een onwerkelijke tijd.’

Bijdrage Rabobank 
De twee kinderen van Sander Vroom, marketing-
manager/community banker bij Rabobank, gaan 
al een tijdje naar ZON! in de Wateringse Hof-
boerderij. Toen hij hoorde van Danny’s plannen 
voor een complimentenboekje, hoefde hij niet 
lang na te denken. ‘Namens Rabobank mogen 
medewerkers jaarlijks een bijdrage doneren aan 
een maatschappelijk initiatief’, legt hij uit. ‘Ik wilde 
mijn bijdrage aan dit boekje besteden. ZON! 
heeft alles op alles gezet om alle kinderen op te 
halen op die steeds wisselende tijden, waardoor 
de ouders ongestoord thuis konden werken. 
ZON! heeft zelfs de extra kinderopvang voor 
zorgpersoneel van het Reinier de Graaf Gasthuis 
georganiseerd. Dat was binnen 24 uur geregeld. 
En dus was ZON! speciaal voor hen in de week-
ends geopend. Een organisatie die zo betrokken 
is bij de samenleving, verdient zonder meer mijn 
bijdrage.’ Het boekje is inmiddels uitgereikt aan 
de medewerkers. Danny: ‘Het is een leuk item ge-
worden, dat herinnert aan een heel hectische en 
stressvolle tijd. De medewerkers zijn er echt blij 
mee. Daar doen we het met z’n allen voor, was 
een veelgehoorde reactie bij het doorbladeren 
van het boekje.’
 
Danny kijkt terug op een hectische, maar waar-
devolle tijd. ‘Ik zat met onze planner elke ochtend 
om 6.00 uur al aan de telefoon om te bekijken 
wat deze dag ons weer zou brengen en hoe we 
moesten schakelen. En dat ging ’s avonds ge-
woon door. Je verliest jezelf een beetje in het re-
gelen. Je komt in een !ow en dan vraag je je niet 
af óf het gaat lukken, maar je weet zeker dát het 
gaat lukken. We hebben er heel hard aan moeten 
trekken. Het was een pittige, maar leerzame tijd. 
Je leert snel keuzes maken, want je hebt niet de 
luxe om rustig alle opties te overwegen. Echt 
crisismanagement. Wat ook heel veel wijsheid 
voor de toekomst brengt, want we zijn nog lang 
niet van corona verlost.’
 Inmiddels is ZON! in gesprek met het Reinier 

de Graaf om te bekijken hoe zij elkaar verder 
kunnen versterken. Ook de gemeente Delft wil 
gebruikmaken van de bijzondere dienstverlening 
van ZON!. Binnenkort breidt ZON! uit met twee 
vestigingen in Westland. Het concept van ZON! 
slaat bij veel ouders aan. ‘Wij willen kinderen 
geen verlenging van de schooldag bieden, maar 
een spannende middag waarin ze zelf avonturen 
kunnen beleven en werken aan hun zelfver-
trouwen. Bij ons kunnen kinderen (gezekerd) in 
bomen klimmen en we laten ze zo hoog gaan 
als ze zelf durven. Zo ontdekken ze spelenderwijs 
hun eigen grenzen. Wij kiezen bewust voor lekker 
buiten spelen in de vrije natuur. En voor  gezonde 
voeding. De kinderen maken kennis met verschil-
lende smaken en leren zo voedsel te waarderen. 
Onze nieuwe Westlandse locaties komen ook 
weer in de natuur, met veel sport en beweging. 
Wordt helemaal top!’. 

We kiezen bewust 
voor lekker buiten 
spelen in de vrije 
natuur
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