in bedrijf

Kinderdagverblijf Vlinder Villa
“Mond-tot-mond is onze beste reclame…”
Waarschijnlijk heeft u de felrode buggy’s met kleuters wel eens zien rijden over de
Weerter singels. Ze behoren toe aan Vlinder Villa, dat aan de Emmasingel kinderopvang verzorgt voor de groep van 0-4 jaar. Vlinder Villa startte in 2004. Er was in Weert
destijds geen kleinschalige kinderopvang, enkel een grote stichting. Carole Beljon
geeft leiding aan een vast team van gediplomeerde, pedagogisch medewerksters:
“Persoonlijke benadering, positieve aandacht in huiselijke sfeer, opvang in kleine
groepjes, korte lijnen en vaste aanspreekpunten voor ouders moesten de basis vormen voor onze kinderopvang. Die visie bleek juist: Vlinder Villa werd een succes!
Vooral door mond-tot-mondreclame: de beste reclame die je maar kunt hebben…
Carole: “We kennen drie groepen: baby’s, dreumesen en peuters. Binnen een veilige, en helemaal op de
leeftijd afgestemde groep worden er leuke activiteiten
gedaan. We hebben geen TV, we zijn continu met de
kinderen bezig. Bij zuigelingen volgen we het ritme van
thuis, oudere kinderen eten gezamenlijk aan tafel en
hebben hun eigen dagritme. Ook zijn er kinderen die
hier een zelf meegebrachte warme maaltijd gebruiken.
In overleg is veel te regelen. We hebben twee fijne buitenruimtes waar we veel gebruik van maken. En we
wandelen veel. Er is genoeg te zien in de binnenstad.
Vanwege de rust, regelmaat en continuïteit bieden we
opvang op vaste dagen en geen flexibele opvang. De
kinderen weten dan bij wie ze in een vast groepje zitten. Ook zijn er dezelfde leidsters op vaste dagen. Dit
biedt emotionele veiligheid en is heel belangrijk. Juist
als kinderen zich veilig voelen gaan ze pas leren. Uiteraard staan we altijd open voor uw vragen. Ook bent u,
na afspraak, welkom voor een rondleiding. Onder aan
het artikel vindt u onze gegevens.”

Gunstig tarief
“Onze opvang aan de Emmasingel is vanuit alle wijken
gemakkelijk toegankelijk. Onze locatie bestaat uit twee,
via de buitenruimte aan elkaar verbonden gebouwen.
Beide panden hebben een ruime buitenspeelplaats
met voldoende buitenspeelgoed en schaduwplekken.
De kinderen verzorgen daar ook hun kippen en konijn.
Bij Vlinder Villa mag je zijn wie je bent. We zijn eerlijk en
voeren een open dialoog met de ouders als blijkt dat
we voor een bepaald kind niet de gewenste/benodigde
aandacht of expertise kunnen bieden.
Alle ouders die wonen of werken in de regio Weert kunnen zich hier inschrijven. Met ons tarief blijven we ruim
onder het landelijk gemiddelde. Dat kan ook omdat wij
geen locatiemanagers, regiomanagers en overkoepelende besturen hebben, die betaald moeten worden.
Vlinder Villa draait volledig op eigen kracht. Wij zijn
geen stichting of iets dergelijks. Wij zijn onafhankelijk
van anderen en kunnen daardoor ons eigen succes-

volle beleid voeren. Dat zorgt ook voor enorme betrokkenheid bij onze medewerkers.”

Het team
“Ons team is echt geweldig” zegt Carole, ”Daar valt of
staat je bedrijf mee. Iedereen is betrokken en enthousiast. We horen dat vaak van ouders terug. Alle leidsters
zijn gediplomeerd BHV’er en iedereen volgt regelmatig
bijscholingscursussen. Bijzonder is ook dat we bij Vlinder Villa samen aan het beleid schrijven. Dat creëert
een groot draagvlak dat er voor zorgt dat iedereen de
naam Vlinder Villa oprecht uitdraagt.
De gedrevenheid en passie om iets goeds neer te zetten heb ik van mijn ouders meegekregen. Aan hen heb
ik dan ook een geweldig voorbeeld.
Maar zonder het engelengeduld, de hulp en onvoorwaardelijk steun van Martin, mijn man, had ik dit bedrijf
ook nooit kunnen maken tot wat het nu is. Ik heb als
geen ander ondervonden dat een goede basis je sterk
maakt.”

Vlinder Villa is het gehele jaar open.
Een standaard dag is van 8.00 uur -18.00 uur (het is
mogelijk om vanaf 7.00 of 7.30 uur te komen en tot
18.30 uur te blijven)
Ochtend is van 8.00 uur – 13.00 uur
Middag is van 13.00 uur – 18.00 uur
Kinderen worden doorgaans tussen 8.00 uur en 9.00
uur gebracht en tussen 17.00 uur en 18.00 uur opgehaald.
*Als ouders recht hebben op subsidie aangaande opvang van hun kind gaat dit via de gemeente. Voor ouders die niet werken, maar wel gebruik willen maken
van kinderopvang, is tevens een toeslag via de gemeente mogelijk.
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