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verkennende gesprekken met welzijnsorganisaties gestart 
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IJsterk is voornemens zich voortaan volledig te richten op het bieden van kwalitatieve, 
buurtgerichte kinderopvang. Om voor de welzijnsstichtingen (IJsterk Speeltuinen, IJsterk Het 
Pedagogium, IJsterk Actief Burgerschap & Participatie, Wijkgericht Werken en IJdockzz) een 
mogelijke bestuurlijke overdracht te realiseren, worden verkennende gesprekken gevoerd 
met welzijnsorganisatie stichting DOCK Amstel & Zaan. Voor IJsterk Peuterspeelzalen zijn 
verkennende gesprekken gestart met stichting Dynamo Amsterdam. Een intentieverklaring is 
vandaag door de betrokken partijen ondertekend. Medewerkers van IJsterk zijn afgelopen 
dinsdagavond op de hoogte gebracht. 

Versnipperd aanbod 
“IJsterk biedt Amsterdammers ‘van nul tot honderd’ veel, maar ons aanbod is ook erg 
versnipperd”, aldus Ronald van Rooden, bestuurder IJsterk. In een sterk veranderend 
sociaal domein en een veranderende gemeentelijke organisatie, is het als relatief kleine 
welzijnspartij noodzakelijk keuzes te maken en een duidelijk gezicht naar buiten toe te 
hebben. “Liever iets heel goed doen voor één duidelijke doelgroep, dan veel voor iedereen”, 
meent Van Rooden. “Goed zijn in alles, met zoveel verschillende Amsterdammers en zulke 
uiteenlopende sociale vraagstukken, kan bijna niet. Daarom hebben wij het voornemen ons 
te richten op de kinderopvang. 

Werkgelegenheid behouden 
Naast het kiezen voor focus op de kinderopvang, is voor IJsterk bepalend dat de 
dienstverlening zo goed mogelijk kan worden voortgezet en dat de werkgelegenheid van de 
vierhonderd werknemers behouden blijft. Van Rooden: “Beide partijen waarmee wij in 
gesprek zijn, zijn bekenden van IJsterk: met DOCK heeft IJsterk sinds 2012 een joint 
venture: IJdockzz, een jongerenwerk organisatie, actief in stadsdeel West. Met Dynamo zijn 
al jaren goede samenwerkingsrelaties in het sociaal domein van Amsterdam. Van Rooden: 
“Het gaat om solide partijen, met een duidelijke visie en een sterke basis. Wij zijn verheugd 
dat wij met deze organisaties aan tafel zitten.” Nu de intentieverklaringen zijn ondertekend, 
wordt de komende weken onderzocht of partijen tot een bestuurlijke overdracht kunnen 
komen en zullen de betrokken ondernemingsraden hun advies uitbrengen over de 
voorgenomen veranderingen. 

 


