
Wie is Susan?

fotobijschrift

Susan Veldink is 44 jaar oud, moeder van twee 
prachtige dochters en heeft een relatie met 
Jeroen die drie kinderen heeft. Susan is altijd 
in voor nieuwe ideeën. Ze leeft de Pippi Lang-
kous-uitspraak: “Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan.” Een echt men-
sen-mens die graag bijdraagt aan de samenle-
ving en de ware potentie ziet in mensen en hen 
de kans geeft die te ontwikkelen. Met ziel en 

zaligheid leidt ze haar beide bedrijven: Zowiezo 
en Tante Suus. Door haar persoonlijke, betrokken 
en flexibele manier van zaken doen, heeft ze een 
loyale klantenkring en stabiel personeelsbestand 
opgebouwd. Ze wordt oprecht blij als mensen 
vaker ja zeggen.

Boel liefs Susan

Zowiezo voor  
het hele gezin!

Al 12,5 jaar staat  
Zowiezo voor het hele 
gezin op de kaart.  
Zichtbaar actief in 
vele plaatsen in Noord-
Holland.  
Veel mensen realiseren zich 
niet dat Zowiezo een grote 
professionele organisatie is, want de 
kleinschaligheid en de huiselijke sfeer 
voeren nog steeds de boventoon. 
Groot geworden door betrokken en 
flexibel te zijn met een persoonlijke 
benadering. En dat is precies wat 
Susan Veldink destijds voor ogen had 
en nog steeds heeft.

Na 12,5 jaar is oprichter Susan nog 
net zo enthousiast als toen ze begon. 
“In 2000 ben ik als gastouder 
begonnen. Ik had net mijn eerste 
kindje gekregen en wilde graag 
vanuit huis werken.  We hadden elke 
dag zo’n 6 kindjes bij ons in huis. 
Geweldig om de opgroei van dichtbij 
mee te maken. Na zes jaar kwam 
ook al snel de wens om zelf een 
gastouderbureau op te starten. Mijn 
gastouderopvang heette Ziezo en na 
een korte brainstorm: “Susan, jij regelt 
zowiezo toch alles” was de naam 
Zowiezo al snel een feit.

Destijds groeiden we heel erg hard 
en we hadden op een gegeven 
moment 600 gastouders in ons 
bestand. Doordat de wet veranderde 
en gastouders aan meer regels 

moesten voldoen, liep het aantal 
gastouders terug. In 2008 begon 
mijn ondernemersbloed weer te 
kriebelen en ik richtte een BSO op in 
Wognum. Zo konden de schoolgaande 
kinderen doorstromen naar deze 
buitenschoolse opvang. In 2009 
benaderde iemand uit Hoorn van 
de sportvereniging Zwaluwen mij, 
dat het hen zo leuk leek als er een 
kinderopvang in hun pand kwam. Zo 
is kinderopvang Hoorn ontstaan. 

Om de diensten van Zowiezo compleet 
te maken, zag ik de mogelijkheid 
om kraamzorg aan de diensten van 
Zowiezo voor het hele gezin toe 
te voegen. Een medewerker wilde 
dolgraag terug in het kraamvak en zo 
werd voor mij het plaatje compleet.“

Flexibel, betrokken en betaalbare 
opvang
Zowiezo voor het hele gezin weet 
heel goed wat ouders willen en 
spelen daarop in. Ouders willen snel 
kunnen schakelen en altijd hun kind in 
vertrouwde handen geven.  Daarom 
zijn we ook geopend van 6.30 tot 
18.30 uur, zodat ouders zich niet 
hoeven haasten naar en van het 
werk. Daarbij zijn we er juist ook voor 
ouders die wisseldiensten draaien, 
flexibele opvang is mogelijk voor 
elke werkende ouder. Dat Zowiezo 
veel ouders en kinderen helpt, is te 
merken aan de bekendheid op straat 
en ook op social media. Regelmatig 
is Zowiezo op zoek naar nieuwe 
gastouders en medewerkers en via 
de Facebookpagina wordt dat vlot 
ingevuld. 

Gastouders en medewerkers met 
ervaring
“Inmiddels zijn zo’n 200 
gastouders bij ons aangesloten, 
sommigen zijn al bij ons vanaf 
het eerste uur. We hebben ruim 
50 medewerkers, vrouwen én 
mannen, in dienst. Van groepsleiding, 
chauffeurs, kraamverzorgenden 
tot administratiekrachten en 
directieleden. Hiervan zijn 10 
medewerkers die al 10 jaar of langer 
bij ons werken en daar ben ik trots op. 

Toekomst
Voor de toekomst van Zowiezo 
zie ik vooral dat we ons blijven 
ontwikkelen en blijven groeien 
naar een gezonde kinderopvang. 
We willen graag bijdragen aan een 
gezonder leven voor iedereen: kind, 
ouder en medewerker. Met gezonde 
kinderopvang helpen we de ouders 
en daarbij stimuleren we onze 
medewerkers met training om dit 
overal door te voeren, op het werk 
en thuis. Gezonder leven en meer 
bewegen begint al in de kindertijd. 
Natuurlijk pakken we dat op dezelfde 
persoonlijke manier aan, net als 
andere activiteiten.”  

Dank je wel! 
Uit mijn hart bedank ik iedereen die
heeft bijgedragen aan de groei en het
succes van 12,5 jaar Zowiezo. In 
deze uitgave neem ik je graag mee 
binnen de activiteiten van Zowiezo 
en laat ik medewerkers en 
gastouders aan het woord. 
Samen zijn we Zowiezo.

Onze groei  
in 12,5 jaar

2007: Oprichting  
Gastouderbureau Zowiezo

2008: Opening BSO Wognum

2009: Opening  
kinderdagverblijf en BSO Hoorn 

2010: Opening kinderdagver-
blijf en BSO Zuid-Scharwoude

2014: Start Kraamzorg

2015: Kinderdagverblijf en  
BSO Heerhugowaard

2016: Opening Tante Suus

2019:  
12,5 jaar jubileum Zowiezo

zowiezo.nu

voor het hele gezin

Gastouderburo

Buitenschoolse Opvang

voor het hele gezin



Een goede gezondheid is kostbaar. 
Als je goed eet, lekker in je vel zit en 
je fit voelt, heb je minder kans op 
ziektes en slaap je beter. Dat willen 
we vanaf jonge leeftijd al aan 
kinderen meegeven. Zodat gezond 
leven een goede gewoonte is, ook 
voor later. 

Zowiezo is in 2020 een gezonde 
kinderopvang en dat laten we zien. 
We zetten gezond eten op tafel en 
bewegen veel. Op een leuke manier. 
Want we maken gezond leven leuk!
Zo geven we wekelijks Bootcamp 4 
Kids op onze BSO’s, naast het 
programma van Doenkids. 

En met Zowiezo Beweegt nodigen we 
onze gastouders met hun kinderen 
uit om mee te doen aan 
spelletjes en andere 
activiteiten. Niet alleen 
willen we gezonde 
kinderen, ook vinden we 
het belangrijk dat onze 
medewerkers gezond 
blijven. We stimuleren 
gezonde voeding en 
beweging. 

Samen voor een gezonde 
samenleving!

Gezonde kinderopvang

Win entreekaartjes voor 
Tante Suus!

voor het hele gezin

Dit is een uitgave  
van Zowiezo.
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Drukwerk:
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Wil je op de hoogte blijven van de 
activiteiten van Zowiezo?  
Je kunt ons ook vinden op 
facebook. 

facebook.com/
zowiezokinderopvang
Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt 
worden zonder nadrukkelijke toestemming van 
Zowiezo.

Colofon

Deze krant staat vol met vlinders. Wij zijn helemaal de tel kwijt 
geraakt. Weet jij hoeveel het er zijn? Wij zijn benieuwd! Wil je de 
oplossing naar ons toesturen? Dat kan tot 10 november 2019 via 
onze facebookpagina: facebook.com/zowiezokinderopvang.
Zet je naam en het aantal onder het bericht.  
Onder de goede antwoorden verloten we 12 x twee entreekaartjes 
om op visite te komen bij Tante Suus.

Kleur in en win een kinderfeestje bij Tante Suus

Kleur in en win een kinderfeestje bij Tante Suus  
Kleur jij netjes binnen de lijntjes of heb je een ander idee? Verras Zowiezo en lever jouw kunstwerk in op een van onze locaties, per post mag natuurlijk 
ook!  De adressen staan op de achterkant van deze krant. Lever de kleurplaat in voor 10 november 2019. Onder de goede antwoorden verloten we een 
kinderfeestje naar keuze bij Tante Suus (max. 6 personen).



Hoeveel vlinders tel jij  
in deze krant?



HOE PROFESSIONEEL  
HEEL PERSOONLIJK BLIJFT

“De keukentafel is allang niet meer de plek waar alles binnen Zowiezo georganiseerd wordt. 
Toch ervaart iedereen bij contact nog steeds de hartelijkheid en oprechte interesse die zo 

kenmerkend is voor Zowiezo.“

Inmiddels kent het kantoor in Wognum 10 medewerkers, die dagelijks 
ouders, medewerkers, gastouders en leveranciers spreken. Want persoonlijke 
aandacht, flexibiliteit en betrokkenheid is nog steeds heel belangrijk in de 
professionele organisatie die Zowiezo nu is. Dat ervaar je op elke locatie. Met 
elke ouder, ieder kind en elke collega wordt er meegedacht om de juiste zorg te 
bieden. 

Persoonlijk en betrokken
Hoe een professionele organisatie met kwaliteit hoog in het vaandel nog 
steeds een persoonlijke benadering weet vast te houden, is door de oprichter 
Susan Veldink ingegeven, die niet alleen zegt maar vooral ook doet. Ze haalt 
vaak spreuken aan als: “Zeg eens wat vaker ja.” Dat motiveert enorm.

Kwaliteit is hoog
Wie ook ja zei, is Monique. Susan vroeg haar zo’n drie jaar geleden binnen 
haar team om de theorie nog beter te laten aansluiten op de praktijk. Zo heeft 
Monique het kwaliteitsmanagement binnen Zowiezo opgezet, de sturing 
over de leidinggevenden van de kinderopvang op haar genomen, ondersteunt 
ze Susan in ondernemersvraagstukken en geeft ze ook kwaliteitstrainingen 
voor medewerkers en gastouders. Kraamzorg is ISO gecertificeerd en om dat 
keurmerk te behouden, moeten allerlei procedures strak gevolgd worden. 

En als Manager Kinderopvang groeit het aantal taken en 
verantwoordelijkheden binnen Zowiezo nog steeds. “Ik ben een multitasker, 
geef sturing en ik kan prima delegeren. De mensen binnen Zowiezo zijn nu 
eenmaal goed opgeleid. De sfeer is prettig, we zijn ook zorgzaam en betrokken 
naar elkaar toe. Tijdens trainingen komen mensen van verschillende locaties 
bij elkaar en dan hebben ze allemaal lol met elkaar. De verbinding is zo sterk.”
“De focus bij Zowiezo ligt altijd op de kwaliteiten van mensen, dus wat 
mensen zelf willen en kunnen. We hebben doelstellinggesprekken in plaats 

van functioneringsgesprekken. We kijken naar wensen en mogelijkheden 
en bieden dan aan wat nodig is. Dat zorgt voor hoge loyaliteit, inzet en 
positiviteit op de werkvloer. Tijdens teamuitjes en overleggen hoor ik het 
enthousiasme en zie ik het groepsgevoel. Professioneel, respectvol met 
elkaar omgaan en tegelijkertijd een gezellige sfeer. Dat zorgt er ook voor dat 
er nauwelijks vacatures online komen, ze zijn vaak al ingevuld want mensen 
staan te trappelen om bij Zowiezo aan de slag te gaan door de contacten en de 
reputatie die Susan heeft opgebouwd.”

“Passie hebben voor je vak is echt het belangrijkste in de kinderopvang. 
Daarbij willen we de werkomgeving zo aantrekkelijk mogelijk maken, zodat 
onze medewerkers ook echt plezier houden in wat ze doen. Samen met de 
ouders kijken we ook naar wat mogelijk is in opvang en zorg, met een 
verruimende blik. Die combinatie maakt Zowiezo zo bijzonder.”

Vanaf haar 19e was ze werkzaam in de kinderopvang en wist al 
snel dat ze zich wilde richten op organisatorische kant. Na diverse 
opleidingen en werkervaringen heeft ze samen met een partner een 
kinderopvangorganisatie opgezet en gerund. Na 11 jaar wilde ze 
meer uitdaging, verliet de eigen organisatie en volgde NLP trainer- en 
coachopleidingen. Daarna startte ze kwaliteitsmanagement op bij 
Zowiezo en is nu Manager Kinderopvang. Een mooi voorbeeld van 
passie voor je vak hebben.

Monique  
Kwaliteitsmanager



Zowiezo Gastouderburo organiseert 
gastouderopvang voor kinderen van 
0 tot 13 jaar. Als je aan het werk 
bent, wil je graag dat je kinderen in 
een fijne en veilige omgeving kunnen 
spelen. 

Onze zorgvuldig geselecteerde en 
gediplomeerde gastouders vangen 
kinderen op in een warme en 
huiselijke sfeer. Dit kan in het huis van 
de gastouder of bij je thuis. Zowiezo 
helpt en begeleidt hierbij: betrokken 
en flexibel.
Zowiezo kent de gastouders 
persoonlijk goed en bemiddelt tussen 
vraagouder en gastouder. Of je nu 
opvang zoekt voor vaste of 
wisselende dagen, in het weekend, 

’s avonds of ’s nachts; we zoeken 
een gastouder die aan de wensen 
voldoet.
Al onze gastouders zijn 
ingeschreven bij het 
Landelijke Register 
Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Ze 
volgen jaarlijks de 
verplichte (herhalings)
cursussen en krijgen 
minimaal vier keer per 
jaar bezoek van een 
Zowiezo 
bemiddelingsmedewerker.

Op de foto’s Yvonne Koeman met haar 
oppaskinderen. Yvonne is een van onze 
eerste gastouders, en werkt nog steeds 
bij Zowiezo. 

Gastouderopvang sinds 2006

Zowiezo zoekt gastouders! 
Meld je aan via tel. 0229 - 574 885

Gastouderburo

Wil je meer informatie  
of heb je nog vragen,  

bel gerust met het 
Zowiezo team. 

Zij beantwoorden je 
vragen met plezier,  
tel. 0229 - 574 885.

Brenda werkt al ruim 11,5 jaar voor Zowiezo

“Zowiezo is huiselijk en ze staan altijd voor je klaar. Hoe groot de organisatie 
nu ook is, de persoonlijke benadering is niet veranderd. Dat vind ik prettig.

De lunch vind ik het gezelligste moment van de dag. Aan tafel helpen de 
kinderen elkaar, het gaat als vanzelf. Bij mij mogen ze zijn, wie ze zijn.”

Lia werkt al 22 jaar als gastouder en 11 jaar voor Zowiezo 
 
“Mijn oudste oppaskind is 31 en mijn jongste 3 jaar. En onlangs heb ik de 
overstap gemaakt naar Zowiezo kinderdagverblijf en ben ik afwisselend in 
Hoorn, Heerhugowaard en Langedijk werkzaam.

Als gastouder heb je nauw contact met de kinderen en ouders. Je blijft toch 
vaak contact houden met je oppaskinderen. Zo zijn we uitgenodigd voor 
‘Geslaagd’ feestjes, bruiloften en andere festiviteiten in kinderlevens. Toen 
ik laatst met mijn man uit eten ging, kwam een jongeman naar ons toe en 
zei: “Hey Lia, hoe is het, biertje?” Toch grappig dat dat 2-jarig jochie van toen 
ineens voor je staat als volwassene. Je maakt absoluut een onderdeel uit van 
hun leven. En dat is mooi.

Susan weet waar ze over praat en staat altijd open voor ideeën. Ze denkt in 
oplossingen en is heel attent en betrokken. Na zoveel jaar kinderen thuis te 
hebben opgevangen, wilde ik weer het huis voor onszelf. Ik ging het kantoor 
van Zowiezo binnen om het gastouderschap op te zeggen en kwam met een 
baan naar buiten. Nu werk ik met veel plezier samen met collega’s op diverse 
kinderdagverblijven van Zowiezo. Weer een echt voorbeeld dat past bij Suus.”

Lia 
gastouder in Zwaag

         Brenda -gastouder in Opmeer Het oppaskindje van Joke (3 jaar) 
wijst de reiger aan, die aan het 

vissen is bij de vijver. 

“Kijk een 
struisvogel!”  

Joke werkt al jaren als gastouder 
voor Zowiezo in Hoorn

“Zowiezo biedt veel aan, cursussen 
op fijne tijden, altijd een persoonlijk 
gesprek. En je voelt je echt gezien 
en welkom. Ze kennen mij bij 
naam. Ik kan mijn eigen gang 
gaan en weet dat er iemand 
is als ik iets wil bespreken. De 
voortgangsgesprekken zijn een 
grote pré, dat is die oprechte 
betrokkenheid.

Ik schrijf elke dag in een boekje 
en geef dat mee aan de ouders, 
voor later. Dat vond ik vroeger bij 
mijn eigen kinderen ook altijd leuk. 
Kinderen zeggen wat ze denken. 
Zo was er een 3-jarig meisje die 
in de winter bij onze vijver een 
reiger zag staan. Ze zei: “Kijk een 
struisvogel.” Heerlijk is dat.”

2009



Zo’n 10 jaar geleden is Zelda gestart als gastouder op haar prachtige boerderij

“Ik kende Susan al van vroeger. Ze is heel snel in voor dingen en heeft alles 
goed op de rit. Professioneel en lekker praktisch, korte lijnen en voor alles is 
een oplossing. We zijn hier heel veel buiten. Er is altijd wel iets te ontdekken, 
de dagen vliegen voorbij. We hebben vrijheid en als de kinderen het leuk 
hebben, heb ik ook een leuke dag. Een prachtig moment waar ik nog steeds 
om moet lachen is het moment waarop een meisje van 3,5 jaar zegt:  
“Mama, ik wil een fototaart met Zelda erop, niet met een Disney prinses.”  
Zo’n compliment vergeet ik niet meer.”

        Zelda -gastouder in Wieringermeer
“Mama, ik wil een 

fototaart met  

Zelda erop, niet met een 

Disney prinses.”  

Sonja uit Wognum is ouder en heeft haar 4 kinderen bij Zowiezo ondergebracht, 
de jongste is net 13 jaar geworden. Eerst bij Susan als gastouder en later bij 
Zowiezo BSO in Wognum.

“Zowiezo is flexibel naar ouders toe en medewerkers gaan ontspannen met de 
kinderen om. Ik vind de mix van mannen en vrouwen ook belangrijk. Dat geeft 
een andere sfeer en benadering. Kinderen mogen daar ontdekken en hoeven 
niets. Mijn kinderen gingen er graag heen. 
Toen ik in de oudervereniging zat hebben we een open dag georganiseerd 
met presentatie, kaartjes en Susan regelde een clown en ponyritten. Zoals 
altijd was op zo’n moment ook alles goed verzorgd. Doordat de organisatie 
professioneel is en toch persoonlijk blijft, heb je als ouder een goed gevoel. Zo 
wordt aan het eind van de dag altijd even verteld hoe de dag is verlopen.  
Dat geeft vertrouwen.”

Kimberley werkt al vele jaren voor 
Zowiezo
“Ik mocht bij Susan thuis als 
stagiaire aan de slag toen mijn 
contract bij een kinderdagverblijf 
niet werd verlengd. Een wereld 
ging voor me open. Wat een 
vrijheid! Wat me altijd is 
bijgebleven uit mijn stagetijd is dat 
Susan op een middag zei: “Hier is 
mijn portemonnee, koop maar wat 
spullen in de winkel, dan kun je 
koekjes bakken met de kinderen.” 
Ik was gewoon niet gewend dat je 
spontane activiteiten mocht doen.

Gastouder zijn doe ik nog steeds 
met heel veel plezier. De vrijheid 
en ook de hartelijkheid die ik elke 
dag ervaar, met de kinderen en bij 
Zowiezo is heel fijn. Het voelt echt 
als familie. Kinderen ervaren bij 
een gastouder als snel dat jonge 
en oudere kinderen elkaar helpen, 
samen spelen en samen delen.“

Afgelopen zomer is Zowiezo Gastouderburo gestart 
met nieuwe activiteiten voor gastouders en hun 
gastkinderen om zo de band tussen gastouders 
onderling te versterken en op een informele manier met 
elkaar in gesprek te zijn.

Activiteiten
Zowiezo Beweegt combineert samen bewegen met 
praten in een gezellige sfeer. Uiteraard geven we dan 
ook ideeën hoe je kinderen op een speelse manier laat 
bewegen. 

Bij Zowiezo Picknickt draait alles om gezonde voeding. 
Met een spel leren gastouders en kinderen wat er in de 
schijf van vijf zit en hoe je gevarieerder kunt eten. 
Opvoeding en actuele thema’s die hierbij komen kijken, 
zijn het hoofdonderwerp van Zowiezo Kletst bij. 

Zowiezo uitjes: picknicken, bewegen, kletsen
Reacties op Zowiezo Beweegt
De reacties van gastouders en kinderen waren zeer 
positief. 

Nicoline: 
‘Wat was het leuk en hebben jullie het goed geregeld. 
Was een hele gezellige ochtend. Zeker voor herhaling 
vatbaar.’

Monique: 
‘We hebben genoten!’

Petra:  
‘Was erg leuk en gezellig,  
bedankt.’

Susan: “Al onze gastouders zijn zo betrokken. Dat is fantastisch om  

te zien. We bedenken steeds nieuwe dingen om de band te versterken”

Marijke is al 12,5 jaar gastouder 
en gastouderoma voor haar 
kleinkinderen aan huis. 
Haar oudste kleinkind is  
13 jaar geworden.

“Mijn dochter woonde om de 
hoek en koos voor Zowiezo. Re-
gelmatig wipten we even binnen 
op kantoor en we worden nog 
altijd even hartelijk begroet. Het 
is professioneel en echt vanuit 
de gastouders opgezet. Er wordt 
ook veel georganiseerd. 
Er is een gezellige sfeer en altijd 
maken ze wel even tijd voor 
persoonlijke aandacht. Die be-
trokkenheid en toegankelijkheid 
is voelbaar aanwezig. Ook op de 
BSO waar mijn kleinkinderen 1 
dag per week naar toe gaan, zijn 
regelmatig nieuwe activiteiten. 
Mijn kleinzoon vond de VR-bril 
echt helemaal te gek.”

Zowiezo uitjes zijn vanaf 2020  
ook op de kinderdagverblijven!

Zowiezo Beweegt met  
gastouders Wicha en Mariska



Zowiezo heeft 50 medewerkers in dienst. Een mooie mix van mannen en vrouwen die zich dagelijks inzetten om met 
de ouders en de kinderen mooie momenten te creëren. Op een betrokken en flexibele manier. We stellen er graag een 
aantal aan je voor:

Onder de vlag van Zowiezo

“Susan benaderde me voor een baan nadat ik jaren eerder een open 
sollicitatie had gestuurd. Ik was heel blij, echter ik was zwanger en wilde dit 
wel bespreken voordat we verder gingen. Susan was de eerste die het wist. 
Haar reactie op mijn zwangerschapsnieuws was: “Geen enkel probleem, kom 
gewoon werken.”
Ik heb ook nog een tussenstapje gemaakt  bij een ander bedrijf. Na drie jaar 
beviel dat niet meer en kwam ik via via op gesprek bij het kinderdagverblijf 
in Zuid-Scharwoude. Ook toen was ik vrij snel daarna zwanger en heb Susan 
daarvan weer meteen op de hoogte gesteld. Ook toen was het geen probleem 
– uiteraard. 
Ik werk hier nu al meer dan 5 jaar met veel plezier, 3 dagen op de peutergroep 
en nog wat uren voor de planning. Binnen de protocollen en regels hebben we 
alle ruimte voor eigen input. Ik heb het naar mijn zin bij Zowiezo!.”

Tamara - kinderopvang Zuid-Scharwoude

“De warmte van ouders en kinderen als je even afwezig bent, vind ik zo mooi.  
In al die jaren bouw je een band op met kinderen en ouders, dat maakt het 
werk zo leuk!”

Stefan werkt op de BSO en 
heeft van zijn hobby zijn beroep 

gemaakt.

“Niemand kijkt raar 
op als je als man in de 
kinderopvang werkt.”  

“Ik was nog bezig met mijn 
Pabo opleiding en gaf leiding 
bij scouting. Daar zag een 
medewerker van Zowiezo mij en 
vroeg of ik geen BSO medewerker 
wilde zijn. Dat zag ik wel zitten. 
Kids vermaken met allerlei 
activiteiten deed ik immers al. 
En nu heb ik van mijn hobby mijn 
beroep gemaakt.

Er is veel ruimte voor eigen 
inbreng. Ook zei Susan op een 
moment: “We moeten vaker ja 
zeggen.” En dat principe pas ik 
dagelijks toe, ook al levert het 
soms extra werk op. Het gaat 
om het idee dat er zoveel meer 
mogelijk is als je ergens ja tegen 
zegt. “

“Niemand hier kijkt raar op als je 
als man in de kinderopvang werkt. 
Met kinderen werken is het leukste 
wat er is. En er is veel vrijheid bij 
Zowiezo. 

Kinderen hebben geen 
verplichtingen en mogen ook 
ideeën opperen. Dat houdt het 
dynamisch. Je moet je eigen werk 
leuk maken en dat kan heel goed 
hier.”

Stefan 
 BSO Heerhugowaard

Ruud werkt sinds 1 oktober 2010 bij Zowiezo

“Susan kende ik via mijn activiteiten bij sportvereniging Zwaluwen en ze vroeg 
me of ik chauffeur wilde worden voor Zowiezo. De dag erop reed ik al rond en 
dat bevalt nog steeds prima. 

Zowiezo is een leuk bedrijf, ik breng het regelmatig ter sprake en promoot 
actief op Facebook. Daarbij is de kwaliteit en professionaliteit van het bedrijf 
hoog. En ik geniet oprecht van de collegialiteit en de samenwerking met 
collega’s en kinderen. Ik ben nu 67 en wil nog jaren verder.”

         Ruud -chauffeur in Hoorn

Piet maakt de mooiste dingen voor Zowiezo en Tante Suus
 
Alweer 4 jaar timmert hij prachtige en handige dingen bij de Zowiezo locaties 
en bij Tante Suus in Heerhugowaard. En Piet repareert alles wat stuk is 
gegaan.

“Zowiezo is een leuk, positief bedrijf. De mensen zijn altijd heel blij als ik wat 
heb gemaakt. Ook komen de verzoeken via de medewerkers bij me. Ik mag 
mijn eigen tijd indelen en ik kan er mijn creativiteit in kwijt. Daarbij heb ik 
mooie contacten met iedereen binnen Zowiezo. 

Mijn werk houdt nooit op. Ik mag vaak heel creatief iets bedenken en dat uit-
voeren met timmerwerk. Als het dan bevalt in het gebruik, maak ik meerdere 
exemplaren. Dat blijft leuk, want het is dankbaar werk.”

Piet 
de klusjesman van Zowiezo

Susan: “De energie van de collega’s bij  

Zowiezo is zo positief en fijn.  

Kinderen worden daar blij van.”



RELAX! 
WE ZIJN OPEN VAN 06:30 TOT 18:30 UUR

Zowiezo Kinderopvang

Zowiezo Kinderopvang biedt professionele particuliere kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in een veilige, 
geborgen en vertrouwde omgeving, waarin kinderen zich op hun eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. 

Alle Zowiezo kinderopvanglocaties zijn geopend van 6.30 tot 18.30 uur zodat je je niet hoeft te haasten van en 
naar het werk. En ook voor ouders met wisselende diensten bieden we passende opvang aan. Vraag gerust naar onze 
mogelijkheden. We zijn flexibel en betrokken bij kind én ouder.

Buiten spelen is favoriet bij het   
kinderdagverblijf - Hoorn

Welkom bij  
kinderdagverblijf - Zuid Scharwoude

Een ruime speelplek op de 
babygroep kinderdagverblijf - Hoorn

Een fijne plek voor de kleintjes op de 
babygroep - Zuid Scharwoude

Op ontdekkingstocht in een lichte 
ruimte bij het kinderdagverblijf - Hoorn

Altijd een nieuw leerzaam thema op 
de peuterschool - Zuid Scharwoude

Elke dag naar buiten bij 
kinderdagverblijf - Heerhugowaard

De mooiste verhalen ontstaan 
op de bank - Heerhugowaard



Onder de vlag van Zowiezo

Frans is chauffeur bij Zowiezo in Heerhugowaard

Al 2 jaar brengt hij kinderen van en naar opvanglocaties.

“Mijn kleindochter zat op de kdv en ik haalde haar regelmatig op.  
Een oud-collega wees me op de vacature voor chauffeur en voor ik het wist, 
reed ik al rond. De samenwerking is heel plezierig. 

‘Mag ik voorin zitten Meester Frans?’ Die vraag komt dagelijks voorbij en  
Frans geniet ervan. Hij moet goed bijhouden wie er de vorige keer voorin zat, 
want ze onthouden dat heel goed, die kinderen. 

Ik zorg dat ik op tijd op school ben en dat de kinderen mij zien of ik haal ze op 
in de klas. En als ik ze nog niet ken, helpen de andere kinderen me wel.  
Het komt altijd goed en ik breng ze veilig naar hun opvanglocatie.” Frans 

chauffeur in Heerhugowaard

Zowiezo heeft 50 medewerkers in dienst. Een mooie mix van mannen en vrouwen die zich dagelijks inzetten 
om met de ouders en de kinderen mooie momenten te creëren. Op een betrokken en flexibele manier.  
We stellen er graag een aantal aan je voor:

Laura werkt al 12,5 jaar bij Zowiezo

“Omdat ik destijds graag aan het werk ging, had ik een advertentie geplaatst. 
Binnen een dag belde Susan mij en kon ik aan de slag als gastouder. En al snel 
daarna ook als bemiddelingsmedewerker. Dat laatste vond ik zo leuk dat ik me 
uiteindelijk alleen richtte op de gastouderbemiddeling bij Zowiezo. 

Inmiddels ben ik alweer 12,5 jaar met veel plezier aan de slag. Want Zowiezo 
heeft een informele sfeer. Niet alleen gezellig, vooral korte lijntjes en actie!  
Er mag veel en daardoor heb je veel verantwoordelijkheid en doe je ook veel. 
Met 5 meiden organiseren we het Gastouderburo Zowiezo. We zijn er voor 
onze vraag- en gastouders en vooral voor elkaar. 
Elke dag leer ik bij, elke dag is anders. Zo zag ik een cursus voor coach gezonde 
kinderopvang en we brengen dit meteen in de praktijk met de Zowiezo Uitjes. 
Samen flexibel en betrokken zijn. Dat is typisch Zowiezo!”

   Laura - bemiddelingsmedewerkster gastouderopvang

Evelien

Annemieke

Marleen

Armanda

Annemiek

Sandra

Gerry

Marion

Lisette

Lillian

Denise

Ramon

Gabriëlle

Lorenza

Sabine

MirandaLouise

Lois



Zoek je opvang en gaat je kind naar 
school, dan is hij of zij voor- en na 
schooltijd van harte welkom op de 
Buitenschoolse Opvang (BSO) van 
Zowiezo. Zowiezo organiseert 
buitenschoolse opvang in Hoorn, 
Wognum, Zuid Scharwoude en 
Heerhugowaard. 

De gratis BSO taxi haalt en brengt de 
kinderen veilig van en naar school.  
En ook als je niet altijd opvang nodig 
hebt, of op wisselende dagen, kan dat.
Op een gezellige en huiselijke plek 
worden kinderen opgevangen. 

Er hoeft niks en er mag 
veel. Het is immers vrije 
tijd. Er is altijd iemand 
om mee te spelen en 
leuk en uitdagend 
speelgoed is voor elke 
leeftijd aanwezig. 

De ervaren leiding organiseert 
dagelijks voor de kinderen leuke 
activiteiten, binnen en buiten. We 
gebruiken hierbij op onze BSO’s een 
actief programma DOENKIDS! Per 
wisselend thema komen de leukste 
activiteiten en spelletjes aan bod.

Natuurlijk wil je eerst even kennismaken, dus bel de locatie 
gerust voor een rondleiding. 

Buitenschoolse Opvang

Het is een gewone BSO en toch 
net anders. Elke dag bieden ze bij 
Zowiezo Sportbso Hoorn sporten 
aan. In een mooie gymzaal of 
op de kunstgrasvelden kunnen 
kinderen naar hartenlust hun 
energie kwijt. Kinderen kunnen 
kiezen uit allerlei sporten en 
spellen, naast de gebruikelijke 
Doenkids activiteiten. 

Sporten is niet verplicht, wordt 
wèl gestimuleerd. Aan Sjors de 
kunst om de leukste spellen en 
sportactiviteiten te verzinnen. 

“Als ze uit school komen, willen 
sommige kinderen echt even 
uitrazen. We gaan naar de gymzaal 
waar ik wat heb klaargezet en we 
maken er een feestje van. Soms 
letterlijk want met een lekker 
muziekje erbij, is het als snel leuk. 
En willen ze hutten bouwen of iets 
anders doen, natuurlijk kan dat. 
Bij mooi weer spelen we voetbal 
of slagbal buiten. Bewegen en 
het leuk samen hebben, dat is de 
insteek.”

“Zowiezo is familiair 
en de sfeer is open en 

gemoedelijk. Samen 
is meteen een woord 
dat in me opkomt.”

“En een keer per jaar komen 
kinderen van alle Zowiezo BSO’s 
sporten bij Sportbso Hoorn voor 
een gezamenlijke sportdag. 
Dat is altijd
heel erg leuk.”

Mark

Sjors

Dit najaar start Zowieso BSO met Bootcamp 4 Kids. Vanaf 
november kunnen kinderen op elke Zowiezo BSO loca-
tie wekelijks een bootcamples volgen. Past helemaal bij 
Zowiezo gezonde kinderopvang. En natuurlijk houden we 
van actie en nieuwe activiteiten.

Bij Zowiezo BSO spelen kinderen dolgraag buiten, vertel-
len enthousiaste verhalen en krijgen een enorme smile 
op hun gezicht. Ná een toffe Bootcamp 4 Kids les zitten 
ze vol energie en voelen ze zich een echte ninja, piraat of 
geheim agent. 

Het leuke is, dat zelfs als je nog niet op een Zowieso BSO 
zit, je kunt meedoen. Dus kom met al je vrienden in  
beweging en meld je aan voor Bootcamp 4 Kids. 

In samenwerking met Tante Suus organiseren we weke-
lijks een Bootcamp les bij jou in de buurt. En natuurlijk niet 
zomaar een bootcamp. Hele leuke opdrachten en uitda-
gende oefeningen zorgen ervoor, dat het nooit verveelt. 
Check de website en boek je Bootcamp 4 Kids nu:  
www.zowiezo.nu

Bootcamp 4 Kids bij Zowiezo BSO

BSO in Wognum BSO in Hoorn BSO in Zuid Scharwoude

Veel ruimte om te spelen - BSO Heerhugowaard



Via Sofia uit Zwaag verzorgt al 
jaren de outfits voor Zowiezo
Bij een professionele organisatie hoort een professionele outfit. 
Zowiezo laat al jaren bij Via Sofia haar kleding bedrukken. Mooie 
kwaliteitskleding die goed zit, dat is belangrijk. Wat ons betreft zetten 
wij onze relatie nog jaren voort!

  
WWW.KIDSPROOF.NL

Volop inspiratie dus voor leuke kinder- 
winkels, kindvriendelijke restaurants, fijne 

speeltuinen & kinderboerderijen,
gave kinderworkshops & stoere gezinsuitjes. 

Ontdek Kidsproof.nl! Hier vind je de leukste  
Kidsproof-adressen in de Kop van Noord-Holland!

Zowiezo zoekt 
kraamverzorgsters! 
Meld je aan via tel. 

0229 - 574 885

Smartphone reparatie.
Wij repareren je telefoon of tablet binnen
30 minuten terwijl je wacht.

Einthovenstraat 1, 1821 BV Alkmaar +31 (0) 85 760 27 27
support@phoneworld.nl • www.phoneworld.nl

UP YOUR SOCIALS

Doe het lekker zelf!
Leer hoe je het beste uit jouw 
social media haalt met de hulp van Spice!

• Groepsworkshops 
• Privé training 
• Personal Social Media Coaching

�     spicesocials | www.spicesocials.nl



Heb je de  

speel-o-theek  

De Zusjes in Heerhugowaard 

al ontdekt?

Dit najaar bestaat Speel-o-theek 
De Zusjes in Heerhugowaard één 
jaar. Jolanda Ter Woorst – een 
van de initiatiefnemers en o.a. 
kinderfysiotherapeut - heeft haar 
droom waargemaakt door een 
speel-o-theek Plus te openen. 

“Ik vind het belangrijk dat elk kind 
de juiste spelletjes, speel- en 
oefenmaterialen binnen handbereik 
heeft voor een goede spraak/taal, 
sociaal emotionele en motorische 
ontwikkeling. En daaraan voldoen 
we ruimschoots. De speel-o-theek 
streeft ernaar dat iedereen (kind 
of volwassene, met of zonder 
beperking) de mogelijkheid heeft 
om oefenmaterialen, spelletjes 
en speelgoed te lenen en uit te 
proberen.”
En met meer dan 570 stuks 

speelgoed, voornamelijk nieuw, is 
de keuze reuze. Veruit de meeste 
klanten vinden het vooral fijn dat ze 
elke drie weken kunnen wisselen, 
een duurzame optie. 
Ook volwassenen willen ze 
stimuleren om meer te spelen. 
Steeds meer organisaties lenen 
via de Speel-o-theek boxen met 
speciale thema’s die helpen in de 
zorg voor jongeren en ouderen met 
bijvoorbeeld dementie.

Speel-o-theek De Zusjes is 
gevestigd boven het Zowiezo 
Kinderdagverblijf Heerhugowaard. 
De openingstijden vind je op  
www.speelotheekdezusjes.nl  
Er zijn nog vele vrijwilligershanden 
nodig om de Speel-o-theek open te 
houden. Interesse? Neem contact 
op.

Kansen zien en doorpakken, precies hoe Susan Veldink Zowiezo runt. 
Ze kwam in gesprek met Jolanda, zag de kansen en bood De Zusjes 
de mogelijkheid om zich in het pand van Zowiezo Heerhugowaard te 
vestigen.

Ben je zwanger? Als eerste 
gefeliciteerd. Jullie gaan een leuke 
tijd tegemoet. Zowiezo Kraamzorg 
staat voor jullie klaar in heel Noord-
Holland. En we helpen je niet alleen 
tijdens je kraamweek, maar juist ook 
ervoor en erna. 
Zowiezo Kraamzorg biedt kraamzorg 
zoals jullie dat willen. De kraamtijd 
is echt bijzonder. Daarbij zorgen 
we goed voor moeder en baby, en 
vergeten we zeker de andere leden 
van het gezin niet. 

We maken van de kraamweek een 
feestje voor het hele gezin. Na de 
bevalling heb je tijd nodig om te 
herstellen en met onze zorg kun je 
optimaal genieten van de eerste week 

met je baby. Persoonlijke aandacht en 
betrokkenheid bij het gezin staan 
bij ons voorop. Daarom krijg je 
een vaste kraamverzorgende 
met wie je al ruim voor 
de kraamperiode hebt 
kennisgemaakt en die 
je altijd rechtstreeks 
vragen kunt stellen.

Naast dat een kraamtijd 
gewoon fijn is, ben je bij 
onze kraamverzorgenden 
ook in goede handen. Al onze 
kraamverzorgenden zijn volledig 
gediplomeerd en gecertificeerd. 
Zowiezo Kraamzorg is vanaf 2018 
ook ISO gecertificeerd.

Zowiezo Kraamzorg
Ben je geïnteresseerd  

en heb je nog vragen die 
je op onze website niet 

beantwoord ziet? Bel ons 
dan gerust even, het 

Zowiezo team zit voor je 
klaar, tel. 0229 - 574 885.

Thea: “Als ik met pensioen 
ga, denk ik met een big smile  

terug aan mijn tijd bij 
Zowiezo.“

“Ik was al vanaf mijn 18e kraamverzorgende en toen ik een bericht van Susan op Facebook las, dat ze Zowiezo 
Kraamzorg ging opstarten, heb ik gesolliciteerd. De coördinatie en alles wat voorbij kwam, lag al snel bij mij.
 
Kraamverzorgenden maken ruim van tevoren al kennis met het gezin en dat is fijn. We zijn nog steeds met een klein 
team en hebben korte lijntjes, ook met ouders en samenwerkingspartners. Daardoor ben je overal bij betrokken en kun 
je snel schakelen. Zo kunnen we met onze Poolse collega Magda ook onze Poolse klanten bedienen zoals zij dat willen. 
We kijken heel graag naar de persoonlijke wensen van een gezin. En dat wordt gewaardeerd, want we ontvangen dat 
vaak terug van onze klanten. We doen het echt samen!
 
Bij Zowiezo hebben we korte lijnen, is alles transparant en zijn we wars van geheimzinnigheid. Als je een cursus 
wilt volgen, is dat bespreekbaar. Ontwikkeling wordt enorm gestimuleerd. Collega’s steunen elkaar echt en 
leeftijdsverschillen vallen gewoon weg. Het moment dat een directe collega me vroeg of ik bij haar wilde kramen, was 
zo bijzonder. Echt een tijd om nooit te vergeten.”

Thea - coördinator Zowiezo Kraamzorg

Nicolette Magda Karlijn Lysande



Rondleiding bij Zowiezo
Onze locaties

BSO Wognum 
Boogerd 15, 1687 VX Wognum

Kinderdagverblijf en BSO Hoorn 
Berkhouterweg 23, 1624 NS Hoorn

BSO Heerhugowaard 
Tante Suus
Hectorlaan 3,  
1702 CL Heerhugowaard 

Kinderdagverblijf,  
peuterschool de Eerste Stap
en BSO Zuid Scharwoude 
Korteweide 220,
1722 VL Zuid Scharwoude

Kinderdagverblijf Heerhugowaard
Deimoslaan 4, 1702 CK Heerhugowaard

voor het hele gezin
Hoofdkantoor Zowiezo 
Kerkstraat 35, 1687 AL Wognum
tel. 0229 - 574 885
info@zowiezo.nu 

zowiezo.nu

Gastouderburo Zowiezo 
Kerkstraat 35, 1687 AL Wognum

Heb je na het lezen van deze krant interesse gekregen in een 
rondleiding? De deur van onze vestigingen staan voor je open. Je bent  
van harte welkom om kennis te maken. 

Onze medewerkers staan voor je klaar om je rond te leiden en al je 
vragen te beantwoorden. 
Wees welkom! We gaan graag met jou in gesprek.

Koop je entree ticket en ga lekker spelen op de trampoline, bellen 
blazen, skelteren, spelen in de caravan, optutten in de schoonheidssalon 
en nog veel meer. 

de leukste kinderfeestjes
Ben je binnenkort jarig? Vier dan je partijtje bij Tante Suus. We hebben de 
leukste thema’s voor je bedacht. Wat dacht je van huttenbouwen of een 
glamourfoto feestje? Kijk op onze website voor inspiratie!

Kom op visite bij
  tante suus in heerhugowaard!

dé plek voor  kinderen 
én ouders

Hectorlaan 3, 1702 CL Heerhugowaard
tel. 072 572 07 57  |  www.tantesuus.com

voor het hele gezin


