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De stichting heeft tot doel het verlenen van diensten op het gebied van 
peuterspeelzaalwerk en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel 
onder meer te verwezelijken door het organiseren van activiteiten op het gebied van 
peuterspeelzaalwerk. 

Tinten en haar werkorganisaties zijn opgericht om in dorpen en wijken mensen in 
kwetsbare situatie te ondersteunen om te kunnen blijven participeren in de 
samenleving en mensen te activeren hun verantwoordelijkheid zo veel mogelijk weer 
zelf op te pakken. In de (lokale) samenleving maken we ruimte voor allen die dat nodig 
hebben. We staan voor een inclusieve samenleving. We werken daarom aan de
leefbaarheid in dorp of wijk voor iedereen. Prof. Dr. Hans van Ewijk typeerde het 
sociaal werk als ‘activeren en inbedden’. Met prof. Martha Nussbaum zeggen we dat 
iedereen kwetsbaar is, maar desondanks de behoefte heeft mee te doen en een 
bijdrage te leveren. Dr. Machteld Huber laat zien dat gezondheid meer is dan 
afwezigheid van ziekte; zelfs als mensen oud of ziek zijn, zijn er positieve krachten aan 
te boren en kun je werken aan welbevinden.

Zie verder het beleidsplan via onderstaande url.

De inkomsten van de stichting worden voornamelijk verkregen uit subsidie- en 
opdrachtrelaties met diverse gemeenten alsmede uit ouderbijdragen.



Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Sociaal Werk 
en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het 
beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde 
functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers 
stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Ten aanzien van de beloning van het statutaire bestuur is de Wet Normering 
Topinkomens van toepassing.

De stichting heeft in 2021 kwalitatieve voorschoolse educatie en kinderopvang 
geleverd voor enkele gemeenten. De voorschool richt zich op de eigenheid van elk 
kind en stimuleert met behulp van programma’s en methodieken ieder kind in zijn/haar 
ontwikkeling. Onder brede ontwikkeling valt de lichamelijke en motorische ontwikkeling, 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve en creatieve ontwikkeling, de 
taalontwikkeling en het ontwikkelen van zelfstandigheid. Bijna alle voorscholen bieden 
een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma. Doelgroepkinderen (kinderen 
met een VVE-indicatie) krijgen extra ondersteuning op gebieden waar dat noodzakelijk 
is, om een moeizame start op de basisschool te voorkomen. In 2021 is aan ruim 1.400 
kinderen de diensten verleend. Hoewel het urenaanbod per gemeente kan verschillen, 
wordt in iedere gemeente 16 uur VVE per week aangeboden. Het gaat hier om 3, 4 of 
5 dagdelen per week. Afhankelijk van de grootte van de groep, scheppen één of twee 
pedagogisch medewerkers een veilige en vertrouwde omgeving en bieden activiteiten 
aan die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Zij houden de 
ontwikkeling van de kinderen bij, onderhouden de contacten met ouders en eventueel 
met betreffende basisscholen. In het kader van de landelijke ontwikkelingen en het 
borgen van kwaliteit worden de pedagogisch medewerkers regelmatig bijgeschoold. 
Daarnaast ontvangen zij coaching op de groep en een actieve begeleiding bij de 
uitvoering van dagelijkse werkzaamheden door een pedagogisch coach, volgens de 
wet IKK. De stichting stimuleert dat kinderen opgroeien tot evenwichtige, gezonde en 
zelfstandige jong volwassenen.

De inkomsten worden besteed aan de geformuleerde opdracht tussen Stichting 
Peuterwerk en Kinderopvang en diverse gemeenten.

https://www.stichtingpeuterwerk.nl/over-ons/anbi-status
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De overige vorderingen en kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit debiteuren, crediteuren, rekening-courantposities met andere werkorganisaties 
van de Tintengroep en overlopende passiva. De bestemmingsreserves zijn gevormd ten behoeve van wettelijke verplichtingen omtrent het personeel en 
doorontwikkeling van de organisatie. De voorziening heeft grotendeels betrekking op vennootschapsbelasting.
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De activiteiten worden uitgevoerd met behulp van professionals. De personele kosten 
bedragen circa 78% van de totale lasten. De overige lasten bestaan voornamelijk uit 
organisatiekosten (o.a. automatisering) en activiteitenkosten.
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