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Z O R G

Grote spelers in de kinderopvang fuseren
onder vleugels van Canadese investeerder

Twee grote spelers in de Nederlandse kinderopvang komen onder hetzelfde dak.

KidsFoundation en Partou hebben donderdag aangekondigd hun krachten te

bundelen, waardoor er een grote landelijke speler ontstaat met circa 8000

medewerkers.

De nieuwe combinatie verzorgt dagelijks de opvang voor 60.000 kinderen op 650

locaties, verspreid over heel Nederland. Het fusiebedrijf zegt een 'sterke nationale

kinderopvangorganisatie' te vormen die bovendien financieel gezond is. Het

combinatiebedrijf claimt circa 8% van de markt voor kinderdagverblijven,

peuteropvang en buitenschoolse opvang in handen te krijgen.

Investeerder Waterland
In feite neemt KidsFoundation-eigenaar Onex Partou over. De Canadese

investeerder, die vorig jaar KidsFoundation kocht, krijgt samen met de

Nederlandse participatiemaatschappij Waterland de aandelen Partou in handen.

Verkopende partij is de Nederlandse investeringsmaatschappij Navitas Capital.

Een overnameprijs is niet bekendgemaakt, maar die zal vermoedelijk enkele

honderden miljoenen euro's bedragen. Partou boekte vorig jaar een omzet van

€158,5 mln, behaalde een winst van €10,2 mln, terwijl het bedrijfsresultaat op

€13,7 mln uitkwam. In het laatst gedeponeerde jaarverslag over 2017 boekte

KidsFoundation verlies en behaalde het een negatief bedrijfsresultaat.

Controversiële doorstart
KidsFoundation is de holding boven kinderopvangbedrijf Smallsteps, de

voortzetting van het in 2014 failliet verklaarde Estro. De destijds grootste

exploitant van kinderdagverblijven in Nederland ging toen met veel tumult ter
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ziele, maar maakte onder de naam Smallsteps een controversiële doorstart.

Naast het bekendste merk Smallsteps maken ook de merken en

kinderopvangcentra Zus en Zo, Kits, SKS Alles. Kindercentrum en De Speelbrug

deel uit van Kids Foundation, dat de afgelopen jaren sterk groeide door

overnames. Vorig jaar had KidsFoundation circa 300 vestigingen.

Opmerkelijk is dat investeerder Waterland nu mede-eigenaar wordt van het

nieuwe combinatiebedrijf. De Gooise investeringsmaatschappij was vorig jaar ook

in de race voor KidsFoundation, maar moest het toen afleggen tegen Onex.

Waterland was tot 2006 ook al eigenaar van de keten, die toen nog Catalpa heette.

KidsFoundation en zijn voorgangers zijn de afgelopen vijftien jaar zeker vijf keer

van eigenaar verwisseld.

KidsFoundation en Partou, dat ook enkele honderden vestigingen heeft, zeggen

samen gemakkelijker te kunnen inspelen op wijzigingen in wet-en regelgeving en

veranderende economische omstandigheden.

Aantrekkelijke werkgever
Ook willen ze meer investeren in de locaties, in pedagogische kwaliteit en in de

opleiding en training van medewerkers. 'Samen kunnen we ouders in heel

Nederland de bestgewaardeerde kinderopvang bieden', laat ceo Jeanine Lemmens

van KidsFoundation weten. Het combinatiebedrijf wordt bovendien ook als

werkgever aantrekkelijker door meer doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, stelt

haar collega Katinka Reuling van Partou.

Beide ceo's zeggen dat het vestigingsnetwerk in stand blijft. Ze spreken de

verwachting uit dat het aantal pedagogisch medewerkers op de 650 locaties verder

zal toenemen, vanwege de groeiende vraag naar kinderopvang.

Toezichthouders
De ondernemingsraden van beide organisaties zijn op de hoogte gebracht en om

advies gevraagd. De voorgenomen samenvoeging is onder voorbehoud van de

gebruikelijke goedkeuring van de betreffende toezichthouders. Na afronding van

de voorgenomen samenvoeging zal een gezamenlijke commissie een plan

opstellen om de samensmelting verder vorm te geven.
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