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STERKE LEIDERS, STERKE ORGANISATIES

Sterke 
leiders, sterke 
organisaties
Investeren in leiderschap levert Junis heel veel op

Nu de economische crisis weer achter ons ligt, zijn bedrijven 
 geneigd voort te jakkeren en meters te maken. De toekomst 
gloort, dus voorwaarts! “Toch vraagt juist deze tijd om bezinning 
en bewustzijn”, stelt Marie-Louise van Mourik, directeur-bestuurder  
van Junis Kinderopvang. “Wie nu een pas op de plaats maakt om 
te investeren in persoonlijk leiderschap, komt daar sterker uit.”

Daadkracht voor 
resultaten
Het is een opvallend pleidooi 
voor een organisatie die 
acteert op de scheidslijn van 
privaat en publiek domein. 
Termen als leiderschap en 
doelenrealisatie associeer  
je toch eerder met een 
 commerciële onderneming 
dan met kinderopvang.  
“Die vermeende  tegen stelling 
is niet meer van deze tijd”, 
 oordeelt van Mourik. “Of 
je nu met kinderen werkt, 
reclame aan de man brengt 
of voor mijn part motor-
onderdelen verkoopt, álle 
bedrijven hebben baat 

bij mede werkers die zich 
 ontwikkelen. Mensen die 
zichzelf goed kennen, die 
weten wat de  organisatie 
 nodig heeft en die ver-
volgens die competenties 
ook bij zichzelf en bij hun 
collega’s weten aan te 
boren. Door te investeren 
in persoonlijk leiderschap 
ontwikkelen wij daadkracht 
om onze resultaten te halen. 
Dat moet ieder bedrijf  
toch aanspreken.”

De sleutel is 
verbinding
Twee jaar geleden 
 ont wikkelde Junis in 

samen werking met 
TOT2020 haar eigen 
 leiderschapsprogramma. 
Van Mourik: “Persoonlijk 
leiderschap geldt nadrukke-
lijk niet alleen voor onze 
leidinggevenden, maar voor 
iedereen. Het sleutelwoord 
is verbinding: met jezelf, met 
de ander en op de inhoud. 
Wanneer je je bewust bent 
van wat je wel en niet kunt, 
voelt en wilt, sta je steviger 
in je schoenen. Dan kun je 
de ander ook beter bij jouw 
werk betrekken en draag-
kracht creëren. Verbinden 
op inhoud betekent dat je 
duidelijkheid schept over 

de doelen die je nastreeft. 
We maken afspraken over 
onze  manier van werken 
die niet alleen voor mede-
werkers helder zijn, maar 
ook voor kinderen, ouders 
en samenwerkings partners. 
Wanneer je allemaal 
 dezelfde taal spreekt,  
wint de samenwerking 
enorm aan kracht.” 

Hollen én stilstaan
Het leiderschapstraject krijgt vorm in een periode van groei. 
Na de overname van De Drie Ballonnen in Zoetermeer telt 
Junis Kinderopvang in totaal zo’n 850 medewerkers op 
maar liefst 88 locaties. Van Mourik: “In die hectiek is het van 
belang om ook stil te staan bij de strategische koers en de 
langetermijnvisie. Dat hebben wij gestructureerd ingebed 
in onze organisaties. We hebben onze visie op leiderschap 
vervlochten met het kindbeeld, het  pedagogisch beleid en 
de visie op samenwerking. De verbinding - ‘jij en ik’ - staat 
centraal in al ons denken, kijken en handelen. Dat resoneert 
door de hele organisatie en daar leren we ontzettend veel 
van, iedere dag weer.” 

Stefan Baars (26)  
en Marciano (11) 


