Optimale
groei en bloei
van ieder kind

Samen maken wij de samenleving als
geheel nóg mooier. Met hart voor
mens en natuur. Wij zouden niet anders
willen, want wij zijn Humankind.

Wij zijn Humankind
Humankind is toonaangevend in Nederland op het gebied van
kindontwikkeling. Wat in 1983 begon als kinderopvang, reikt
inmiddels veel verder. Zo’n 2900 medewerkers zetten hun
pedagogische expertise in met hart, hoofd en handen voor de
optimale groei en bloei van ieder kind. Humankind is klein, dichtbij, warm en teder en tegelijkertijd groots en ambitieus. Zo leveren
wij een bijdrage aan een mooiere samenleving. Want ieder kind dat
opgroeit tot een krachtige volwassene maakt onze wereld mooier.

Uit het leven van Noor:
Ervaren dat vrijheid je ruimte geeft,
en de wereld voor je open ligt.

Kinderopvang? Kindontwikkeling!

Daarom Humankind

De kracht van samen

De kracht van ieder kind

Fijne kinderjaren gaan een leven lang mee. De lokale leefomgeving
waarin een kind opgroeit vormt de basis voor zijn of haar verdere
leven, voor geluk, gezondheid, gedrag en (talent)ontwikkeling.
Onze bijdrage is het versterken van de cirkel rondom het kind.
Wij geloven dat als alle betrokken partijen rondom het kind samenwerken, we een ecosysteem creëren voor de optimale ontwikkeling
van ieder kind: It takes a village to raise a child!

Opgroeien gaat meestal vanzelf, maar om werkelijk tot bloei te
komen is meer nodig. Elk contact met Humankind is winst voor
ieder opgroeiend kind en heeft een blijvende positieve impact.
Wie je bent, wat je behoeften en talenten zijn: bij Humankind
ontdekt een kind zichzelf, vrienden, vriendinnen en stap voor stap
ook de rest van de wereld.

Ook op landelijk niveau leveren wij - samen met andere spelers in
het veld - een krachtige en invloedrijke bijdrage aan het van groei
tot bloei komen van kinderen.
Iedereen is welkom.

Ieder mens, ieder kind is uniek en volwaardig, met oog voor
zichzelf en de ander, voor mens en natuur.

Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Van jongs af aan
nieuwgierig naar nieuw of anders. Wij stimuleren
ieder kind om zichzelf te zijn en het beste uit zichzelf
te halen, in het eigen tempo en de eigen richting.
Jezelf blijven, óók of misschien wel juist in de groep.

#zijnwiejebent

Een kind dat zelfstandig kan zitten, wil zelf eten. En
knoeien. Een kind dat kan lopen, wil niks liever dan
springen, klimmen, klauteren en ravotten. Spelen,
ontdekken en zelf leren. Wat kan én wat niet zo handig
is. Vanzelfsprekend binnen grenzen van veiligheid.

#opeigenbenen

Wij brengen kinderen in beweging, letterlijk en figuurlijk.
Zo integreren wij bewegend leren op onze locaties en zijn
onze kinderen minimaal 25% van de tijd buiten. Slecht
weer bestaat niet; er is altijd iets te beleven. De kleinsten
mogen buiten slapen. En tussendoor gaan we samen
naar de bakker. Of de kinderboerderij.

#bewegeninzonenregen

Kinderen mogen meedoen, meedenken en meebeslissen. In de regel weten kinderen heel goed
zelf waar ze behoefte aan hebben. Of wat een
situatie nodig heeft. Met hun unieke kwaliteiten,
onbegrensde, creatieve denkvermogen en frisse
blik op zaken die wij als volwassenen soms onnodig gecompliceerd maken, verrassen zij ons
voortdurend.

#kindkracht

Ons hart voor mens en natuur vind je terug in onze
-tot in detail doorgevoerde- duurzame werkwijze.
Van meubilair tot bedrijfskleding. Van speelgoed tot
toiletpapier. Wij geven de kinderen graag liefde voor
onze wereld mee.

#lievewereld

Uit het leven van Memphis:
Geloven dat respect voor de ander
jou tot een mooier mens maakt.

Uit het leven van Mila:
Merken dat je ertoe doet,
en jij er zo blij van wordt.

Contact
Of je nu op zoek bent naar kinderopvang, werkt in het
onderwijs, voor de overheid, je inzet voor duurzaamheid,
innoveert in kindontwikkeling of misschien wel onze toekomstige collega bent, we gaan graag met je in gesprek!
Check www.humankind.nl voor meer informatie. Of maak
een afspraak en kom gewoon langs.

Helvoirtseweg 9 5261 ca Vught
Meezenbroekerweg 1a 6412 vk Heerlen
Correspondentie
Postbus 591 6400 an Heerlen
t 045 561 53 53
e info@humankind.nl
i www.humankind.nl

Humankind (1983) is de grootste niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en -ontwikkeling in Nederland. Onze
pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden.
Wij geloven in optimale groei en bloei van ieder kind. In een
samenleving waarin zorg en respect voor de leefomgeving
belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en
voor elkaar. Nu en in de toekomst. Wij innoveren, stimuleren, faciliteren en brengen betrokken partijen samen om de
cirkel rondom kind en ouders te versterken. Dat doen we zowel lokaal als landelijk. Onze meer dan 450 locaties worden

hkdw-3017-0519

dagelijks bezocht door duizenden kinderen.

