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BEGIN PERSBERICHT 
 
Medewerkers vormen een hele belangrijke schakel bij het leveren van uitstekende kinderopvang, 
opvang waar kinderen en ouders behoefte aan hebben, waar ze zich thuis voelen, waar ouders 
hun kinderen met een gerust hart achterlaten en opvang waar kinderen zich goed kunnen 
ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving. Daarom zet Yes! Kinderopvang 
zich in voor het ontwikkelen van de talenten van haar medewerkers. Onlangs heeft de 
organisatie TalentX geïntroduceerd, een digitale methode gericht op de talenten en 
ontwikkelpunten van medewerkers.  
 
‘Je geeft zelf vorm aan je eigen ontwikkeling.’ 
Daniëlle Stenssen, hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie vertelt enthousiast over de 
nieuwe methode: ‘Wij willen dat de medewerkers het beste uit zichzelf halen. Daarom hebben 
we gekozen voor TalentX. Deze digitale methode geeft veel beter inzicht in de talenten en 
ontwikkelpunten van de medewerkers dan de tot nu gebruikte methode van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. Met TalentX heb je als medewerker de controle. Je geeft zelf vorm aan 
je eigen ontwikkeling. Je krijgt inzicht in je eigen handelen, maar ook concrete ontwikkeltips 
waarmee je aan de slag kunt. Steeds is er een link naar de taken die bij je werk horen. TalentX 
gaat over kennis, vaardigheden, houding, gedrag, capaciteiten en persoonlijkheid en laat zien 
welke inspanningen nodig zijn om nog beter te functioneren en de talenten te benutten.’ 
 
Medewerkers zijn enthousiast 
De medewerkers zijn enthousiast over TalentX. Pedagogisch medewerker Annelies vertelt: 
‘Vroeger vertelde je leidinggevende je wat er goed ging en wat er beter kon. Dit hoorde je aan en 
vervolgens ging je weer verder met de dagelijkse werkzaamheden, zonder je echt bewust te zijn 
van je functioneren. Met TalentX vul je het zelf in. Daardoor ga je nadenken over hoe je handelt 
in bepaalde situaties. Je wordt je meer bewust van je handelen en gaat erover in gesprek met je 
leidinggevende. TalentX sluit goed aan bij de pedagogische cirkel door dezelfde taal te gebruiken 
en de cirkel terug te laten komen in de functiespecifieke competenties.’   
 
Nu en in de toekomst kinderopvang die aansluit bij behoefte ouders en kinderen 
In een snel veranderende markt is het erg belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. 
Een eerste belangrijke stap hierin is het bespreekbaar maken en stimuleren van de 
ontwikkeling. Met de introductie van TalentX heeft Yes! Kinderopvang een prima basis gelegd 
hiervoor, zodat ouders en kinderen nu en in de toekomst kunnen rekenen op kinderopvang die 
optimaal aansluit bij hun behoefte. Op 29 locaties staan de medewerkers van Yes! Kinderopvang 
voor u klaar! Meer informatie over de unieke en scherpgeprijsde opvangmogelijkheden vindt u 
op www.yeskinderopvang.nl.   
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http://www.yeskinderopvang.nl/
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