
“Kinderen spelenderwijs  
stimuleren in hun ontwikkeling 
blijft het mooiste wat er is!”

"
"

Liefdevol, flexibel 
en uitdagend!
Een interview met:  
Kristel Akerboom 
directeur van De Kinderhaven te Leiden.

Even voorstellen: 
“Mijn naam is Kristel Akerboom en ben woonachtig in 
de regio Leiden. Ik ben getrouwd met Eric en wij hebben 
samen 3 kinderen, die inmiddels op kamers wonen in 
Amsterdam en Utrecht. Ooit ben ik bij Kindkracht in 
Roelofarendsveen begonnen en nu ben ik alweer ruim 10 
jaar werkzaam bij De Kinderhaven.”

Wat voor soort organisatie is de  
Kinderhaven? 
“Onze organisatie is in drie woorden samen te vatten,” 
zegt Kristel lachend. “Liefdevol, flexibel en uitdagend! Wij 
zijn met name betrokken en er vooral op gericht om het 
ouders wat gemakkelijker te maken. Zo gaan wij onder 
andere naar de zwemles met de kinderen van de BSO, 
verzorgen wij op verzoek warme maaltijden en bezoekt 
de kinderkapper de locaties. Daarnaast kun je ook denken 
aan onze flexibele groepen, om maar en paar voorbeelden 
te noemen.”

Wat vind je het allermooiste aan de organisatie?
Zonder aarzeling zegt Kristel stellig: “De liefdevolle medewerkers. Af en toe denk 
ik wel eens dat het voor hen echt een roeping is. Als ik zie hoe ze oprecht en echt 
van de kinderen houden. De medewerkers hebben vooral als doel dat alle kinderen 
echt gezien worden en gelukkig zijn. Die oprechte interesse uit zich tevens naar de 
ouders toe. Hierdoor bouw je een band op, wat eraan bijdraagt dat de uitwisseling 
over de dagelijkse ontwikkelingen van de kinderen een stuk soepeler verloopt en 
voor de ouders ook laagdrempeliger is.”
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Dreft Wasmiddel Pure Sensitive

Het nieuwe wasmiddel Dreft Pure Sensitive met 
rozenbottel extract voor een zachte wasbehandeling 
van uw kleding en verzorging van uw huid. Het 
product is dermatologisch getest en door de 
hypoallergene formule zal dit product de risico’s op 
huidallergieën en irritaties minimaliseren en uw huid 
verzorgen.

Dreft Wasmiddel Pure Pasgeboren

Het nieuwe wasmiddel Dreft Pure Pasgeboren met 
calendula extract voor een zachte wasbehandeling 
van uw baby’s kleding en verzorging van uw baby’s 
huidje. Het product is dermatologisch getest en door 
de hypoallergene formule zal dit product de risico’s 
op huidallergieën en irritaties minimaliseren en uw 
baby’s huidje verzorgen.

Dreft Wasmiddel Pure Sensitive

Dreft Wasmiddel Pure Pasgeboren

Wat vind je het allermooiste aan het vak?
“Het allermooiste aan ons vak dat is en blijft toch wel om 
kinderen spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling. 
Uiteraard staat de tijd daarin niet stil. In tegenstelling tot 
20 jaar geleden is alles vandaag de dag veel bewuster en 
professioneler geworden.”

Wat is de grootste uitdaging voor de 
kinderopvang?
“De uitdaging is om aan alle wetten en eisen te blijven 
voldoen en er daarbij voor te zorgen dat het allemaal een 
beetje werkbaar blijft,” zegt Kristel. “Neem nu als voorbeeld 
de hele kwestie over het inenten. Dat komt, als je niet uitkijkt, 
allemaal op het bordje van de kinderopvang terecht. 

Daarnaast is voor onze organisatie de opkomst van de IKC’s 
een spannende ontwikkeling. Wij zitten met een aantal 
kinderdagverblijf- en bso-locaties in panden die een stukje 
van de scholen afl iggen. Ik hoop dat de diversiteit en de 
keuzevrijheid voor kinderen en ouders behouden blijft." 

BRAM ziet veel leuke evenementen en the-
ma’s op jullie website, kun je daar iets meer 
over vertellen?
“Wij hebben een hele creatieve pedagogisch ondersteuner 
die iedere 6 weken per leeftijdsgroep speciale themadozen 
maakt. Hierin zitten allerlei voorbeelden, die de verschillende 
ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleren. Dit 
kunnen materialen zijn, spelletjes en/of knutselideeën, maar 
ook voedingssuggesties, boekjes, beweeg ideeën, et cetera. 
Zo hebben we iedere 6 weken een nieuw thema dat op een 
gevarieerde manier onder de aandacht gebracht wordt bij 
onze groepen.”

Welke kant gaat de kinderopvang op? 
Oftewel hoe ziet de kinderopvang er volgens 
jou over 5 jaar uit?
“Ik denk, of beter gezegd, ik hoop, dat er over een aantal 
jaren een basisvoorziening kinderopvang komt die ervoor 
zorgt dat kinderen tussen de 2 en 4 jaar een aantal dagdelen 
naar de opvang gaan. Kinderen worden hier op jonge leeftijd 
namelijk zo enorm in hun ontwikkeling gestimuleerd, dat 
gun je ieder kind. Daarbij ga ik er vanuit dat dit onder de 
kinderopvang blijft vallen. Naar school kunnen kinderen nog 
lang genoeg.”

“Ik moet nu afronden,” zegt Kristel. Ondanks de 
vakantieperiode is het een drukke dag op het kantoor in 
Leiden. “We gaan weer over tot de orde van de dag. Bedankt 
voor het leuke gesprek!”

24 BRAM   BRASPA PROFESSIONAL   www.braspa.nl


