
 
 
Kinderopvangorganisatie breidt uit 

HappyKids Kinderopvang  
neemt kindercentrum de Wildenhorst over 
 
HOOFDDORP/BADHOEVEDORP– Kinderopvangorganisatie HappyKids 
uit Hoofddorp kondigt overname Kindercentrum de Wildenhorst uit 
Badhoevedorp aan. 
 
Onlangs hebben de directies van HappyKids en de Wildenhorst de laatste puntjes op de i 
gezet, waarmee het licht voor de overname definitief op groen kwam te staan. “Vanuit 
strategisch oogpunt is dit een logische stap”, licht Arco Koot, directeur van HappyKids toe. 
“de Wildenhorst richt zich met name op Badhoevedorp, HappyKids plaatst vooral kinderen 
uit Nieuw Vennep en Hoofddorp. De overname verstevigt onze marktpositie in 
Haarlemmermeer.” De directies van HappyKids en de Wildenhorst werken al jaren succesvol 
samen.  
 
Wildenhorst 
Na bijna 25 jaar is de tijd gekomen voor Karin en Peter van Essen, huidige eigenaren van de 
Wildenhorst om het bedrijf per 1 april aanstaande over te dragen. “De pedagogische visie van 
de Wildenhorst en HappyKids lijken heel sterk op elkaar. Door de visie, werkwijze en de 
jarenlange samenwerking met HappyKids weten wij dat “onze” kinderen en medewerkers bij 
HappyKids in goede handen zijn”, aldus Karin van Essen. “HappyKids beschikt over ruime 
ervaring, houdt zich bezig met de doorvertaling van de visie in alle facetten van de 
kinderopvang. Heldere communicatie tussen medewerkers vormt de rode draad in hun 
aanpak. Daarnaast onderscheiden ze zich door de uitdagende ruim opgezette accommodaties 
en door volop te investeren in medewerkers door middel van coaching en training. Hiermee 
waarborgen ze de beste zorg voor de kinderen, vult Peter aan”. Hoewel de juridische 
overdracht dus per 1 april plaats zal vinden, zal Karin de periode na 1 april gewoon 
beschikbaar zijn voor vragen en ondersteuning met betrekking tot de overname. 
 
HappyKids Kinderopvang 
Door de overname komen de circa 35 medewerkers in dienst bij HappyKids en daarmee 
groeit HappyKids naar een organisatie, waarbij circa 250 medewerkers actief zijn. HappyKids 
geeft aan dat ondanks de overname weinig zal veranderen voor ouders en kinderen. Het is de 
bedoeling dat het team hetzelfde blijft dus voor ouders en kinderen blijven de vertrouwde 
gezichten aanwezig. “Dat is ook heel belangrijk, wij realiseren ons heel goed dat wij 
zorgdragen voor iemands dierbaarste bezit. En we doen er dus alles aan om het kind én ouder 
zo goed mogelijk naar de zin te maken. Betrouwbaarheid is essentieel. Ouders moeten hun 
zoon of dochter met een gerust hart bij ons kunnen achterlaten, dat is overigens bij beide 
organisaties één van de belangrijkste kernwaarden. 
Wij bieden een combinatie van zorg en activiteiten, waarbij onze visie – gemak voor de 
ouders, stimulans voor het kind – steeds centraal staat. Wij willen stimuleren het kind om deel 
te nemen aan culturele, sportieve en educatieve bezigheden. Dan leert het om plezier te 
maken, samen te werken enzovoorts. In dat opzicht zijn we het verlengstukje van thuis. 
Behalve dat willen we ouders zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen. Hoewel het lijkt dat 



men nu te maken krijgt men een “grote” organisatie is het van belang te realiseren dat de 
opvang gewoon op de gebruikelijke wijze blijft plaatsvinden, daarom zal het huidige 
succesvolle beleid van de Wildenhorst niet noemenswaardig wijzigen, aldus Arco Koot. 
Gevraagd naar wat er in de toekomst mogelijk aangepast gaat worden antwoordt Koot: “We 
hebben de ambitie om de “wachtlijst” kinderen zo snel mogelijk te plaatsen en we proberen 
ondanks de vele overeenkomsten nog verder te professionaliseren. We kijken er enorm naar 
uit het team, ouders en kinderen te verwelkomen”, zegt Arco Koot. 
 
Over HappyKids 
HappyKids Kinderopvang is een overkoepelende organisatie, waaronder ook 
Kinderspeelparadijs Het Speelkasteel, Trampolinepark JumpKids en Zwemschool 
Haarlemmermeer vallen. Met deze overname groeit de kinderopvangorganisatie naar circa 
400 plaatsen kinderdagopvang en ongeveer 850 plaatsen BSO, hiermee is het de grootste 
aanbieder qua BSO plaatsen geworden in Haarlemmermeer. 
 
Wie meer informatie wil over de activiteiten van HappyKids Kinderopvang kan terecht op 
www.happykids.nl 
  


