
COO
Steeds meer ouders werken. Ook de werktijden worden 

steeds langer. Bovendien wordt er door nieuwe wetgeving 

meer geïnvesteerd in kinderdagverblijven en stijgt de 

kinderopvangtoeslag. Niet verwonderlijk dus dat de 

brancheomzet van kinderopvang al jaren gestaag groeit. 

BLOS consolideert deze sterk gefragmenteerde markt. 

Daarom trekt deze scale-up een COO aan.

#VACATURE



Het maatschappelijk belang van de kinderopvangsector is groot. Ruim 645.000 
kinderen uit 436.000 gezinnen gaan naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse 
opvang. Dit is belangrijk voor hun ontwikkeling en maakt het mogelijk voor hun 
ouders om werk en zorg te combineren.

Deze sterk gefragmenteerde markt bestaat uit zo’n 3.000 kleine ondernemingen en 
grote stichtingen. De sector maakt een professionaliseringsslag door, onder meer door 
de introductie van de Wet Kinderopvang in 2005 en de Wet Harmonisatie Kinderopvang 
en Peuterspeelzaalwerk (HKP) en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in 
januari 2018. Dankzij het gunstige economische tij groeit de vraag naar kinderopvang 
sinds 2016 gestaag. Voor eenpitters en kleine ondernemingen blijkt het lastiger om in 
te spelen op de nieuwe eisen en ontwikkelingen. Ook is het steeds moeilijker om aan 
de juiste, gekwalificeerde medewerkers te komen. Blos onderscheidt zich door een 
persoonlijke aanpak te combineren met de mate waarin processen gestandaardiseerd 
en gedigitaliseerd zijn. Zo is er een app voor de ouders en een uitgebreid aanbod aan 
blended learning voor de medewerkers in de BLOS Academy.

In 2009 zagen Max en Jennefer van de Blaak (broer en zus) al dat er in deze 
veelbelovende sector een kans lag voor een andere manier van ondernemen, 
gebaseerd op gestructureerde procesinrichting en formuledenken. Inmiddels is hun 
kindje – BLOS Kinderopvang – geen klein familiebedrijf meer, maar een professionele 
organisatie, die wordt gestuurd door een team van ervaren directeuren en 
vakbekwame medewerkers. Ruim 100 filialen, een klantenbase van ruim 6000 kinderen, 
1000 medewerkers, waarvan 60 op het centraal kantoor in Nieuwegein. Dankzij de 
indrukwekkende acquisitiestrategie vertoont deze scale-up een ongekende groei in 
deze sterk gefragmenteerde markt. BLOS is uitgegroeid tot de één na grootste 
commerciële speler van Nederland. En dan begint het avontuur eigenlijk pas echt.
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De COO is verantwoordelijk voor zowel de schaalvergroting en 
professionalisering van de labels BLOS, SKOL en BijdeHandjes als de 
integratie en rebranding van een groot aantal nieuwe acquisities. De COO 
maakt, aangestuurd door de Algemeen Directeur, samen met de 
directeuren Business Development, Bedrijfsvoering, Finance en HR deel uit 
van het Directieteam van BLOS Kinderopvang.

De COO stuurt bij indiensttreding vijf regiomanagers en drie operationeel managers 
aan die ieder weer een cluster locatiemanagers aansturen. Met inachtneming van de 
acquisitieagenda van dit najaar zal het team regiomanagers en operationeel managers 
op korte termijn uitbreiden. Na overname zullen vrijwel alle nieuwe locaties (op 
termijn) omgedoopt worden tot BLOS.

De regiomanagers zijn niet alleen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
filialen in hun regio, maar zijn de ogen en oren van de organisatie in de omgeving. Als 
er bijvoorbeeld ergens een nieuwbouwwijk komt, creëert dit  kansen voor 
kinderopvang. Door dit soort informatie te aggregeren en te delen is de COO ook 
onmisbaar voor de business development. 

Doordat professionalisering, schaalvergroting van de bestaande labels en rebranding 
van de nieuwe acquisities allemaal tegelijk plaatsvinden lopen er veel structuren en 
processen door elkaar heen. De labels SKOL en BijdeHandjes opereren vrij autonoom 
en hebben op sommige onderdelen nog een eigen backoffice.

Bovendien bevindt vrijwel ieder filiaal zich in een andere transitiefase. De COO bewaakt 
het overzicht en de uniformiteit en stuurt gericht bij. Hoewel kinderopvang bij uitstek 
een sector van persoonlijke aandacht is, komt het bij het aansturen van een 
omvangrijke, complexe filiaalorganisatie aan op formuledenken, procesafspraken 
maken, lange lijnen uitzetten en de transitie bewaken. Die transitie vraagt een 
interessante combinatie van strategisch denken, te vertalen in de operationele aanpak 
van vandaag.

COO
BLOS is een platformorganisatie met een 
BUY&BUILD-strategie. Nieuw overgenomen 
labels kunnen snel en efficiënt integreren 
dankzij bestaande processen en structuren. Zo 
borgen we de uniformiteit. Het overgrote deel 
van de zaken komen dagelijks terug en zijn dan 
ook gestandaardiseerd. Het resterende deel is 
persoonlijke aandacht voor de kinderen, ouders 
en medewerkers. Zo maken we BLOS groot.

EEN QUOTE VANUIT DE DIRECTIE

• Ongenadig ambitieus

• Commerciële achtergrond in de retail of dienstensector

• Ervaring met schaalvergroting en verandermanagement

• Bedrijfsprocessen structureren en standaardiseren

• Oog voor een excellente executie

• Verbinden en motiveren door een hoger doel

• Kennis van de kinderopvang is een pre maar geen vereiste

KANDIDAATPROFIEL
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VACATURE

• WO harde eis



CONTACT

MARLIES HOOGVLIET
Manager bij Top of Minds Digital Executives

Marlies@topofminds.com

BLOS Kinderopvang werkt voor de invulling van deze vacature met Top of Minds.
Neem voor meer informatie contact op met Marlies Hoogvliet




