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Duurzaamheidsbeleid 
 
De bijzondere locatie van Buitenkans Kinderopvang bij het 
stadslandbouwproject biedt een uitstekende basis voor duurzame 
kinderopvang. Natuur, ons voedselketen en respect voor mens en milieu 
zijn belangrijke bouwstenen in het groot worden. Het genieten van de 
rustige, groene omgeving, dieren, planten en het lekkere eten van eigen 
bodem, geven kinderen en hun ouders een veilig en fijn gevoel. 
 
Doordat kinderen in aanraking komen met de omliggende natuur en de 
voedselketen kunnen zij heel veel leren en andere mensen ontmoeten, die 
passie hebben voor duurzaamheid en gezonde voedsel. Buitenkans 
Kinderopvang willen graag de natuurambassadeurs van de toekomst groot 
brengen. In dit beleid wordt omschreven wat verstaan wordt met 
duurzaamheid en hoe wij daarmee omgaan.  
 
Begrip 
 
Het begrip duurzaamheid wordt gebruikt binnen verschillende disciplines 
en is een heus modewoord geworden. Wat betekent duurzaamheid? Bij 
Buitenkans Kinderopvang hanteren wij de volgende betekenis van 
duurzaamheid: 
 
Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen1.  
 
Bij een duurzame ontwikkeling is er sprake van en evenwicht tussen 
ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die 
bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goede 
ecosystemen zijn duurzaam. 
 
Principes 
 
Bij Buitenkans Kinderopvang hanteren wij de volgende duurzame 
principes: 

                                            
1 Definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987 
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• Wij maken altijd keuzes uit respect voor natuur, milieu, maatschappij en 
toekomstige generaties. 
 
• Bij aanschaf van producten kiezen wij voor duurzame kwaliteit en/of 
gebruikte alternatieven. 
 
• Het belang van natuurbeleving en natuureducatie voor de ontwikkeling 
van het jonge kind staat bij ons voorop. 
 
• Activiteiten dragen bij aan het ecologische bewustzijn van kinderen, 
ouders en medewerkers. 
 
• De bedrijfsvoering van Buitenkans Kinderopvang streeft naar balans 
tussen economische, ecologische en sociale belangen. 
 
Deze principes worden hier verder uitgewerkt. 
 
Respect voor natuur en milieu 
 
Een van de basisdoelen van kinderopvang is in Nederland zelfs wettelijk 
vastgelegd; het overdragen van normen en waarden aan de kinderen. 
Respect voor natuur en milieu is een van de normen die wij op actieve 
wijze overdragen aan de kinderen. De kinderen worden niet zo zeer 
gevormd door de medewerkers, maar kinderen kopiëren het gedrag van 
de volwassene om hen heen. Door dat pedagogisch medewerkers niet 
alleen zeer respectvol omgaan met natuur en milieu, maar ook hier actief 
uitleg bij geeft, is de kans zeer groot dat kinderen dit gedrag overnemen. 
Bij het vaststellen van gedragsregels in de groepen wordt ook stilgestaan 
bij natuur en milieu. 
 
Respect voor alles wat leeft en groeit wordt bij Buitenkans Kinderopvang 
geboren door dat de kinderen dagelijks zelf aanwezig zijn in de natuur. 
Ook door bijvoorbeeld zelf te tuinieren en dieren te verzorgen wordt 
respect voor voedsel gekweekt. We bestuderen en beleven de wereld 
aandachtig. Kinderen zijn van nature geïnteresseerd in alles om hen heen 
en door deze nieuwsgierigheid los te laten op de buitenruimte wordt 
natuur en milieu een vanzelfsprekend onderdeel van de wereld van de 
kinderen. De stap naar een respectvolle benadering ervoor is hierdoor 
heel klein. 
 
De koppeling naar de maatschappij en toekomstige generaties is voor 
volwassene goed te begrijpen. Voor de kleinste kinderen is dit veel te 
abstract en zal deze kennis pas later optreden. Wij benaderen de kinderen 
op leeftijdsgeschikte wijze en dagen hen uit om zelf tot conclusies te 
komen en deze verder uit te dragen aan leeftijdsgenoten. Kinderen 
corrigeren elkaar ook vaak, als gedragsregels en normen bekend zijn. 
Pedagogisch medewerkers hoeven daardoor nauwelijks corrigerend op te 
treden, maar houdt de onderlinge omgang nauwlettend in de gaten. 
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Een aantal voorbeelden van gedrag waar wij respect tonen voor natuur, 
milieu, maatschappij en toekomstige generaties zijn: 
 

- Er wordt gekozen voor seizoensproducten en ecologisch 
verantwoorde producten bij het bereiden van de maaltijden. 

- Wij gebruiken geen toegevoegde smaak- of kleurstoffen in het eten 
en gebruiken ook verzorgingsproducten met natuurlijke 
ingrediënten. 

- Wij creëren eigen kringlopen en zijn nagenoeg afval vrij. 
- Wij onderzoeken de natuur en de verschillende elementen om deze 

goed te begrijpen en respect ervoor op te wekken. 
- Er wordt bijna alleen gebruik gemaakt van digitale communicatie, 

waardoor gebruik van papier zeer beperkt is. 
 
Duurzame producten 
 
Bij de ontwikkeling van Buitenkans Kinderopvang is stilgestaan bij 
duurzame keuzes. Het gebouw is een oud schoolgebouw, die bij aanvang 
reeds geschikt was voor kinderopvang. De kleinschalige verbouwing die 
nodig was om te voldoen aan de specifieke eisen is op een duurzame 
wijze uitgevoerd, met zo veel mogelijk tweede hands bouwmateriaal en zo 
veel mogelijk natuurlijke materialen. 
 
Ook de interieur en overige benodigdheden zijn zo veel mogelijk 
tweedehands en van natuurlijke en/of gerecycleerde materialen. 
Om onze producten en zo lang mogelijk leven te geven, gaan wij er 
voorzichtig mee om.  
 
Een aantal voorbeelden hiervan is: 
 

- Wij dragen geen schoenen binnen. Hierdoor is de vloer makkelijker 
schoon te houden en slijt hij niet zo snel. 

- De was wordt zo veel mogelijk buiten aan de lijn gedroogd, 
waardoor slijtage kleiner is en energieverbruik afneemt. 

- Onze schoonmaak- en verzorgingsproducten zijn milieu- en 
kindvriendelijk. 

- Onze materialen voor creatieve activiteiten zijn bestaan vooral uit 
afvalmateriaal van ons zelf, de ouders en het stadslandbouwproject. 

- Wij leren de kinderen respectvol om te gaan met spullen om hen 
heen. 

- Ons speelgoedbeleid gaat uit van het veelvuldig gebruik van de 
natuur als speelmateriaal, bijvoorbeeld door met zand, water, 
stokken en stenen te spelen en te ontdekken en onderzoeken in de 
groene omgeving. 
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Natuurbeleving en ecologisch bewustzijn 
 
De kinderen van Buitenkans Kinderopvang begrijpen de natuur en 
duurzame voedselketen door deel te nemen in de activiteiten op het 
stadslandbouwproject. Het belang van een ecologisch bewustzijn bij jonge 
kinderen is enorm groot. Hier worden de normen en waarden gekweekt en 
eigen gemaakt, om later uitgedragen te worden als jongere en 
volwassene. Wij zijn ons ervan bewust dat de bestuurders van de 
toekomstige generaties groot gebracht worden in de kinderopvang. Onze 
ambitie is om de natuurambassadeurs van de toekomst op te zien groeien 
bij Buitenkans. 
 
Bij Buitenkans Kinderopvang is de buitenruimte van zeer groot belang. De 
binnen- en buitenruimte lopen ik elkaar over en de groene omgeving met 
alle activiteiten van het stadslandbouwproject vormt een vertrouwde 
omgeving voor de kinderen. Wij komen dagelijks planten, beesten en 
mensen tegen die ons bewust maken van het ecologische belang.  
 
Voorbeelden hiervan zijn: 
 

- Kinderen mogen meedoen met verschillende processen om ons 
dagelijks eten te maken, zoals zaaien en oogsten maar ook het 
maken van honing, jam, brood en kaas. 

- De natuurlijke speeltuinen zorgen ervoor dat kinderen processen in 
de natuur dagelijks waarnemen. 

- Wij gebruiken natuur, de jaargetijden en invloeden ervan in de 
creatieve activiteiten. 

- Ook ouders worden meegenomen in wat de kinderen meemaken. 
Wij maken inzichtelijk voor ouders hoe de kinderen de natuur 
beleven en hoe het ecologisch bewustzijn bij hen wordt opwekt.  

Bedrijfsvoering 
 
Bij Buitenkans Kinderopvang zijn wij graag een voorbeeld voor “groene 
kinderopvang” in Nederland. Wij maken keuzes die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen mogelijk maakt. De economische, ecologische 
en sociale belangen worden in evenwicht gehouden. Voorbeelden hiervan 
zijn: 
 

- Wij hanteren een duurzaam personeelsbeleid, met als doel de 
medewerkers tevredenheid heel hoog te houden. 

- Door een stress vrije omgeving is het ziekteverzuim laag. 
- Bij winst wordt investeringen gemaakt om de duurzaamheid te 

bevorderen, mede door een meerjaren duurzaamheidsplan en door 
een winstuitkering voor het personeel. 

- Wij investeren in zonenergie en delen deze met andere gebruikers 
op het stadslandbouw terrein. 

- Wij zijn een erkend leerbedrijf en investeren in goede zorgen voor 
stagiaires. 

- Door duurzaam te ondernemen kan de prijs laag blijven. 
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Tot Slot 
 
Alle betrokkenen bij Buitenkans Kinderopvang dragen bij aan de 
verduurzaming van onze samenleving. Het bewustzijn wordt hier 
gekweekt dat wij voor elkaar en de wereld om ons heen zorgen. Dit 
dragen wij uit en wij maken dat zichtbaar.  
 
Ouders, kinderen, medewerkers en buren op het stadslandbouwproject 
doen en denken met ons mee. Omdat Buitenkans Kinderopvang graag een 
voorbeeldfunctie heeft, mogen anderen ook bij ons komen kijken. Zo 
hopen wij ook andere te inspireren om duurzaam aan de slag te gaan. 
 
 
 


