
 
 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde ondernemer 
kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, j.zwaan@pro-site.nl of j.zwaan@sbzw.nl 

Bedrijf: Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) 
Branche: Kinderopvang 
Contactpersoon: Corine Laurant 
Aantal medewerkers: 270 
Email: info@kinderopvangpurmerend.nl 
Website: www.kinderopvangpurmerend.nl 

Deze  keer  bezoek ik Corine Laurant, directeur-bestuurder van SKOP met de hoofdvestiging aan de Poelstraat 
in Purmerend.  

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

Na een hartelijk welkom, geeft Corine antwoord op mijn eerste vraag. SKOP heeft de volgende 
hoofdactiviteiten: Kinderdagverblijf (kinderen van 0-4 jaar), voor-, tussen- en naschoolse opvang (kinderen van 
4-12 jaar) en peuteropvang (peuters van 2-4).  
Haar missie is een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen! En op deze manier een 
toegevoegde waarde leveren aan de toekomst van de kinderen. Daar staan alle medewerkers van SKOP voor 
(uiteraard naast de ouders)! Op de site las ik over diverse workshops voor ouders. Corine bevestigt dat 
enthousiast. “Het gaat zeker niet alleen om kinderopvang”, zegt Corine. “Wij willen kinderen in een veilige en 
motiverende omgeving spelenderwijs, pedagogisch ondersteund laten leren, lezen, ontdekken en ontmoeten. 
Denk hierbij aan muziek, taal, sport, voeding, techniek, kunst en cultuur. Voor de ouders geven wij workshops 
over bijvoorbeeld: opvoeden zonder strijd en communicatie binnen het gezin. Dit alles bieden wij aan via onze 
30 locaties verspreid in Purmerend, Landsmeer en Warder waar in totaal 2900 kinderen per week worden 
opgevangen”. 

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

Corine vervolgt: “Onze doelgroepen zijn ouders van kinderen van 0-12 jaar en potentiële ouders.”  

3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

De Stichting Kinderopvang Purmerend bestaat ruim 40 jaar. Corine is gestart in juni 2013. Op de vraag hoe dat 
is gekomen, vertelt Corine dat zij is gevraagd voor deze  functie. Zij was toen directeur bij het NKT en had 
daarnaast haar eigen bureau (interim- en projectmanagement, training en coaching). Dit bureau bestaat nog 
steeds maar Corine is op dit moment niet actief in die rol. De branche kinderopvang voelde in die tijd de crisis  
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aankomen en dat gaf Corine juist extra energie en motivatie. Het besturen van een organisatie in crisis vindt 
Corine een enorme uitdaging!  

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
De voorbereiding is kort geweest. “Ik ben gestart”, vervolgt Corine. “SKOP is een hybride organisatie die tussen 
de markt en de overheid in staat. We moeten altijd rekening houden met de invloed vanuit de overheid. Wij 
zijn een stichting zonder winstoogmerk en hebben een grote maatschappelijke betrokkenheid. De uitdaging 
zoek ik in economische groei ondanks de crisis. Dit lukt door een balans te vinden tussen de menselijke 
belangen en zakelijk ondernemend zijn.”   

5. Levert u een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heeft u hierover?  

Corine levert zeker een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio. Zij is o.a. bestuurslid van 
PurmerValley (een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en ICT (bedrijven) met als doel 
opleidingen op het gebied van digitalisering te bevorderen. Zij levert hiermee een persoonlijke bijdrage om 
kinderen van 2 tot 12 (ook meisjes) kennis te laten maken met techniek en ICT.  
“Daarnaast stellen wij onze locatie De Zuidpool in de Purmer Zuid beschikbaar voor maatschappelijke en 
sociale activiteiten. In deze locatie worden voor bewoners uit de wijk allerlei activiteiten verzorgd zoals jeu de 
boules, kaarten, dansen, koken e.d. 
Op het gebied van sport werken wij samen met FC Purmerend. Wij kiezen bij voorkeur altijd voor de lokale 
ondernemers”, vertelt Corine. “Denk hierbij aan notaris, bank, schoonmaakbedrijf, aannemer e.d.” Corine 
toont een SKOP-pas, die korting geeft bij bepaalde lokale ondernemers. “Dit is ons eigen initiatief en werkt 
heel stimulerend”, zegt Corine trots.   
“Verder sponsoren wij ook een aantal lokale initiatieven die passen bij onze visie en doelstelling zoals bij 
voorbeeld het culturele festival Reuring in Purmerend.” 

6. Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

Corine start met het benoemen van de voordelen. “Als bestuurder kun je heel goed je visie delen met de 
mensen in je organisatie.” Zij is de inspirator van de strategische plannen en werkt dit graag uit samen met 
haar Raad van Toezicht en Managementteam. “Ondernemen doe je samen, nooit alleen! Vanuit die visie 
opereer ik, ook al voelt het soms eenzaam in de bestuurskamer. En dat is dan meteen het enige nadeel”, vindt 
Corine.  

7. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer 
deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als ondernemer? 

Hier hoeft Corine niet lang over na te denken: “Motivatie, lef, moed, onafhankelijkheid, hard willen werken, 
focus, passie, ondernemersinstinct, kostenbewust en verstand van financiële zaken.” 
Corine hoort van collega’s, stakeholders of andere ondernemers, dat men haar gedreven, bevlogen,  
onafhankelijk, innovatief, doel- en resultaatgericht, netwerker, toegankelijk en betrouwbaar vindt. “En”, voegt 
Corine zelf toe, “vooral niet te vergeten de humor! Wij hebben als collega’s onderling veel plezier met elkaar. 
Lachen werkt letterlijk. Als je dat uitstraalt, breng je het over op je omgeving”, aldus Corine. 
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8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 

“Goede kwaliteit in combinatie met aandacht voor de menselijk kant van de organisatie. Wij willen graag een 
betrouwbare partner en dienstverlenend zijn. Niet alleen in de opvang van kinderen maar ook in de bijdrage 
aan de ontwikkeling van kinderen. Wij werken daarom samen met het onderwijs en omliggende gemeenten 
en hebben het eerste “Kindcentrum” in 2017 in Purmerend geopend. Wij zijn zeer klantgericht en 
klantvriendelijk. Onderscheid willen wij maken in prijs-kwaliteitverhouding. Wij investeren bij voorbeeld in 
opleiding en in gezonde warme maaltijden. Tenslotte bieden wij een grote diversiteit aan in activiteiten voor 
m.n. de kinderen maar ook voor de ouders. Wij willen de kinderen meenemen in een brede maatschappelijk 
betrokken omgeving.”  

9. Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

Corine volgt vooral haar eigen koers maar wordt zeker geïnspireerd door o.a. Johan Cruijff, Linda de Mol en 
Barack Obama. Als ik haar vraag waarom, dan is haar antwoord: “Omdat ik mij kan identificeren met deze 
personen. Zij zijn authentiek, ondernemend en een beetje eigenwijs. Hieruit trek ik zelf de voor mij belangrijke 
wijze lessen”, aldus Corine.  

10. Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

5 Jaar vooruit kijken kan Corine niet. “Dit is onmogelijk door de regelmatige wijzigingen in de Wet- en 
regelgeving. Ik bekijk iedere 2 tot 3 jaar de strategie van de SKOP om te kunnen blijven zorgen voor een solide 
en toekomstbestendige organisatie.” 

11. Wat is de belangrijkste ondernemers les  die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

“Veel netwerken”, zegt Corine als eerste. “Zorg dat je goed op de kaart staat als betrouwbare partner. Leer te 
incasseren en om te gaan met teleurstellingen. Niet iedere klant past bij jouw bedrijf. Zorg ook dat je op de 
hoogte bent van actuele ontwikkelingen, weet wie je concurrenten zijn en investeer realistisch. Tenslotte: 
wees doelgericht en focus!” 

12. Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

“Een leuk, positief en waardevol initiatief”, vindt Corine! “Een compliment voor de inzet van PRO!”  

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview?  

Corine geeft het estafettestokje graag door aan José van den Hurk van Cultuurhuis Wherelant.   

Ik dank Corine voor haar enthousiaste verhaal en de gastvrijheid! 

Jeannette Zwaan 
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