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Voorwoord

Als pedagogisch medewerker heb je gekozen voor een baan in de kinderopvang
omdat je graag met kinderen wilt werken. Misschien omdat je kinderen open en eerlijk vindt. Misschien omdat je het boeiend vindt om kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Misschien omdat je zelf nog een beetje kind bent en je ervan geniet om
samen met de kinderen te spelen. Misschien om al die redenen bij elkaar en nog een
paar meer. Ik heb nog nooit een pedagogisch medewerker gesproken die in de kinderopvang werkt vanwege de contacten met de ouders van de kinderen. Een collega
zei het een keer treffend: ‘Je wilt werken met kinderen, maar hun ouders krijg je er
gratis bij.’ De contacten met ouders vormen wel een belangrijk onderdeel van je werk.
Voor sommige pedagogisch medewerkers is dit niet het makkelijkste onderdeel.
Als pedagogisch medewerker heb je te maken met allerlei verschillende ouders. Je
treft in de kinderopvang bouwvakkers, verpleegkundigen, leerkrachten, managers,
schoonmakers, artsen, psychologen, verzekeringsagenten, ambtenaren en fysiotherapeuten. Je hebt ouders die hun eerste kind komen brengen en zich onzeker
voelen. Er zijn ouders die hun derde kindje brengen en zo langzamerhand wel weten
hoe het er in een kindercentrum aan toegaat. Je hebt te maken met autochtone
ouders, met allochtone ouders, met gemengde relaties. Je ontmoet hetero ouders
en homo- of lesbische ouders. Je treft ouders die ieder dubbeltje moeten omdraaien
en ouders die zes keer per jaar op vakantie gaan.
In dit boek beschrijf ik hoe je door effectieve communicatie een goede en plezierige
samenwerkingsrelatie met al die verschillende ouders opbouwt en onderhoudt. Ik
wens je veel plezier met lezen.
Ik dank van harte:
Dorothea Verhagen, Saskia Henderson en Annemarie Groeneweg voor het lezen
van het manuscript. Ze hebben het boek vanuit hun eigen specifieke deskundigheid
van commentaar voorzien.
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De pedagogisch medewerkers van Quadrant Kindercentrum De Petteflet voor hun
openheid, humor en vertrouwen.
De medewerkers van het bedrijfsbureau van Quadrant Kindercentra in Gouda voor
de fijne samenwerking.
De pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen van andere kinderopvanglocaties waar ik heb mogen werken, trainen, kijken en luisteren.
Jaap van der Ham die samen met mij het avontuur van het ouderschap is aangegaan, en Daan en Hannah die mij moeder hebben gemaakt. Ik ben blij met jullie
en ik ben blij met onze relatie.

