
Wie ben je en wat doe je precies?
“Mijn naam is Margreet van der Poll, directeur/bestuurder en één 
van de oprichters van Okidoki Kinderopvang. Ik ben getrouwd, 
moeder van drie kinderen en woonachtig in het mooie Westland. 
Oorspronkelijk ben ik een echte Groningse maar daar hoor je 
niets van,” zegt Margreet lachend.

Hoe ben je in de kinderopvang terecht 
gekomen?
“Als wijkverpleegkundige was ik werkzaam in ‘s-Gravenzande, 
een prachtige baan maar ik was daarbij wel afhankelijk van 
kinderopvang. Toentertijd, ik heb het over 1992, was dit er niet. 
En dus besloten we met twee andere moeders op het plein bij 
de peuterspeelzaal, dat we zelf maar een kinderopvang moesten 
opzetten. Dat was mede mogelijk doordat toenmalig minister 
Hedy d’Ancona de wet gelijke behandeling op de agenda had 
staan en gemeentes hieraan hun steentje moesten bijdragen om 
dit te realiseren. Zo ontstond de eerste locatie van Okidoki met 
3 groepjes in een oude SRV-winkel,” vervolgt Margreet met een 
brede lach op haar gezicht. “De toenmalige wethouder sprak 
kritisch: ‘Ik hoop maar dat jullie dit vol gaan houden’. Dat lukte 
en 2 jaar later moesten wij al op zoek naar een tweede locatie.”
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“Okidoki bestaat 30 jaar en 
daar zijn we best wel trots op.”

Wat is Okidoki voor soort organisatie?
“Okidoki is vanaf de oprichting een stichting en wij zijn 
daarmee een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. 
Alle medewerkers zijn zeer gemotiveerd, enthousiast en 
super loyaal. Veel medewerkers werken hier al heel lang. 
Wij zijn lokaal georiënteerd, maar zeker vooruitstrevend. Zo 
waren wij in het Westland de eerste kinderopvang met een 
locatie op een sportcomplex en hebben wij een fantastische 
buitengroep ‘De Strandjutters’ genaamd. Mijn eigen 
kleinkinderen maken nu gebruik van de kinderopvang en ik 
moet zeggen dat het fantastisch is om te horen en te zien 
hoe de derde generatie dit ervaart.”

Wat is het grootste verschil ten opzichte van 
andere organisaties?
“De rode draad is uiteraard veelal hetzelfde, maar wij werken 
bijvoorbeeld meer met verschillende scholen en andere 
kinderopvangorganisaties samen. Verder zijn wij al jaren 
bezig met het thema gezond eten, omdat dit altijd een topic is 
waarin ontwikkelingen zijn. Het is nooit afgerond. Daarnaast 
maken wij gebruik van de ‘Ben ik in beeld’ methode, dat 
belangrijke pedagogische en didactische inzichten met de 
dagelijkse praktijk op het kinderdagverblijf combineert. Met 
dit programma stimuleren de pedagogisch medewerkers de 
ontwikkeling van talenten van de kinderen.”

Wat vind je het leukste aan je werk?
“Doordat je met zoveel verschillende mensen en kinderen 
te maken hebt, is geen dag hetzelfde. Het is nooit saai in de 
kinderopvang. Als ik zie hoe wij met onze organisatie door 
deze hectische tijd zijn gekomen en hoe betrokken iedereen 
is, dan ben ik trots dat wij zo’n supergoed DNA in onze 
organisatie geworteld hebben zitten.”

En wat vind je het minst leuk?
Daar moet Margreet even over nadenken. “Tja, het minst 
leuke is dan toch de uitvoerbaarheid van de wet- en 
regelgeving. Er worden héél veel goede zaken bedacht 
maar de vraag is soms of dat door alle complexiteit wel het 
gewenste resultaat oplevert. Het kind staat centraal, dat is 
de klant en het doel is dat zij zich ontwikkelen. Echter, soms 
lijkt het of het doel meer het volgen van de regelgeving is.”

Waar liggen de grootste uitdagingen voor 
de toekomst in de kinderopvang?
“De toezegging van het kabinet dat er voor 95% gratis 
kinderopvang moet komen voor alle kinderen. Wordt dit 
ook werkelijk gratis? Je ontkomt wellicht niet aan een eigen 
bijdrage waardoor er dus altijd een verschil blijft tussen 
mensen die het wel of niet kunnen betalen. 

Kinderen die kinderopvang juist meer nodig hebben, 
kunnen misschien niet of minder komen. Er mag wat mij 
betreft absoluut geen verschil zijn tussen rijk en arm.” 

Margreet vervolgt: “Ik ben trots dat wij als organisatie tijdens 
de coronacrisis juist de VVE kinderen extra hebben kunnen 
laten komen. Juist voor hen is het belangrijk om de aansluiting 
te behouden, maar het is uitermate belangrijk dat het voor 
iedereen betaalbaar blijft. Daarnaast blijft huisvesting een 
grote uitdaging met de huidige huur- en bouwprijzen. Ik 
voorzie hierdoor steeds meer IKC-ruimtes.”

Hoe denk je dat de kinderopvang er over vijf 
jaar uitziet?
“Ik hoop vooral dat over 5 jaar goede kinderopvang voor elk 
kind en gezin beschikbaar is. Dat het net zo vanzelfsprekend 
is als school, waarbij ieder kind zich in zijn of haar eigen 
tempo kan ontwikkelen. Hopelijk ook voor kinderen die 
extra zorg nodig hebben of kinderen met een handicap. Het 
is goed voor kinderen om op jonge leeftijd te ontdekken 
dat niet iedereen hetzelfde is. Tevens is het voor ouders 
van deze kinderen fijn als er voor hen reguliere opvang is, 
zodat het ook voor hen mogelijk is om een baan te kunnen 
aanhouden.”

Wil je nog iets anders kwijt? 
“Niet alleen Braspa heeft dit jaar iets te vieren. Okidoki 
bestaat 30 jaar en daar zijn we best wel trots op. Wij 
hebben allerlei activiteiten op het programma staan om hier 
op een leuke manier bij stil te staan. Er staan verschillende 
themafeesten gepland, zoals een strandfeest, een ridders en 
prinsessen event en een winterfeest. Ook hebben wij een 
kookwedstrijd met meester-koks, waarbij de burgemeester 
komt eten. Dat is toch een feestje,” besluit Margreet. “Van 
dit soort dingen geniet ik elke dag enorm.”
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