
INTERVIEW

TEKST EDOUARD VAN AREM 
FOTOGRAFIE STUDIO OOSTRUM 

Kinderen opvangen 
op de Plukkebol-manier

Een echt Delfts  
familiebedrijf

Nederland telt meer dan 270.000 familiebedrijven. Bedrijven die overgaan van 
generatie op generatie. Van vader op zoon, of, zoals bij kinderopvang Plukkebol in 
Delft, van moeder en tante op zoon en zijn partner. Zo zijn Mark Siep en Rob Vullings 
sinds 2008 eigenaar van Plukkebol. We gingen bij ze langs in de vestiging Raamstraat 
om een kijkje bij dit Delftse familiebedrijf te nemen.
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INTERVIEW

H et is 1987 als Anja Siep en haar 
zus Maria Arsenie elkaar aankij-
ken. Samen waren ze eerder be-

gonnen om thuis kinderen op te vangen. 
Ze zochten werk en de keuze voor het 
werken met kinderen was voor hen een 
hele logische. Anja kwam uit een groot 
gezin en was gek op kinderen. Maria had 
jarenlang in de recreatiebranche veel 
met kinderen gewerkt, onder andere als 
zweminstructrice. Particuliere kinder-
opvang bestond nog niet. Er was alleen 
nog door de overheid gesubsidieerde 
kinderopvang. Dat wilden ze niet. Ze 
wilden het helemaal op hun eigen manier 
en op eigen kracht doen. Een idee om 
een groot bedrijf op te zetten, was er 
niet. Ze begonnen gewoon thuis, klein, 
met maximaal vier kinderen. En dat werd 
een groot succes. Er was zo veel vraag 
dat ze tegen elkaar zeiden: ‘thuis kan het 
niet meer, we moeten een andere plek 
gaan zoeken.’ 

Die plek, dat werd de aula in een school 
aan de Kloosterkade. De school liep wat 
minder goed, er was een aula die leeg 
stond en het bestuur van de school en 
Anja en Maria dachten dat de kinderop-
vang binnen de school ook wel een boost 
voor de school zou betekenen. Dat bleek 
helaas niet waar. Waar de school bleef 
krimpen, daar groeide de kinderopvang. 
Anja en Maria hadden hun handen er 
vol aan. Hans, de man van Anja, deed 
al het kluswerk. Hij verbouwde het ene 
lokaal na het andere. Veertien in totaal. 
De school hield op te bestaan, Plukkebol 
was geboren en groeide uit zijn jasje.

EEN EIGEN VISIE
Het bedrijf was echt een familiebedrijf. 
Pluk en Bolletje, zoals Anja en Maria altijd 
liefkozend genoemd werden, runden met 
een groep medewerkers de kinderop-
vang. Hans deed al het onderhoud en oma 
kwam voorlezen en zorgde voor het naai-
werk. Opa deed de was. Plukkebol was in 
de jaren 90 als particuliere kinderopvang 
tussen alle gesubsidieerde stichtingen 
een vreemde eend in de bijt. En niet al-
leen omdat zij geen subsidie ontvingen. 

Anja en Maria hadden ook een hele eigen 
visie op opvoeding en kinderopvang. Ze 
hadden geen gerichte opleiding, maar 

wel veel ervaring en hadden zich verdiept 
in allerlei opvoedmethoden. Ze haalden 
overal het beste vandaan. Het kind én 
zijn ouders stonden daarbij centraal. 
Kinderopvang en thuis lagen in elkaars 
verlengde. Ze kozen voor veel ruimte in 
en buiten het gebouw, zodat kinderen 
letterlijk en figuurlijk de ruimte hadden 
om zich te ontwikkelen. Mark Siep: “Er 
hadden best meer kinderen op de locatie 
bij gekund, maar dat wilden ze niet. Ze 
wilden een plek zoals ze die ook voor 
hun eigen kinderen wensten. Huiselijk, 
veilig, een prettige omgeving met veel 
ruimte om te bewegen. Een omgeving 
waarin de kinderen hun talenten kunnen 
ontwikkelen. Het lukte mijn moeder en 
tante een kinderopvang op te zetten 
waar de kinderen én de ouders echt blij 
van werden.”

Plukkebol werd een succes. Het verhaal 
van Plukkebol ging in Delft snel rond. 
Binnen de kortste tijd was er een wacht-
lijst. Mark Siep zag het allemaal gebeu-
ren. Hij was elf jaar toen zijn moeder en 
tante met de kinderopvang begonnen. 
Tien jaar later kwam het moment waarop 
Anja en Maria na gingen denken over 
opvolging. Mark: “Wat je wel meer ziet 
bij familiebedrijven, is dat de vraag van 
de opvolging een lastige is. Neemt de 
oudste van de kinderen het bedrijf over? 

Ik was toen 20 jaar en was daar nog 
helemaal niet aan toe. Ik wilde eerst 
zelf aan de slag, iets anders en niet bij 
mijn familie in het bedrijf. Ik ging Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening studeren en 
daarna werken in de jeugdhulpverlening 
en bij de Kindertelefoon. Maar na zo’n 
tien jaar vond ik dat wel genoeg. Ik kon 
steeds minder mijn eigen ideeën kwijt, 
er was nooit geld om goede kwaliteit te 
leveren, het ging niet vooruit. Toen weer 
de vraag over de opvolging speelde heb 
ik ja gezegd.”

ALLEEN IS MAAR ALLEEN
Mark ging bij Plukkebol aan de slag, maar 
hij kwam er al gauw achter dat alleen aan 
de leiding staan, wel erg veel was. Hij 
sprak daar uitvoerig over met zijn partner 
Rob. Rob: “Ik werkte in de hotellerie. We 
spraken af dat ik een aantal dagen per 
week mee zou draaien in het bedrijf. Als 
medewerker, verantwoordelijk voor de 
financiën, de inkoop, de marketing en de 
planning. Mark zou de inhoud doen. Maar 
die paar dagen werden al gauw de hele 
week. Ik dacht in eerste instantie dat ik 
er nog wel iets naast zou kunnen doen, 
een hotelletje runnen of zo, maar dat was 
niet te doen. En zo zijn we samen fulltime 
Plukkebol gaan leiden.”

LOSLATEN IS NIET MAKKELIJK
Anja en Maria deden het bedrijf over aan 
Mark en Rob. Mark: “Voor mijn moeder 
was dat best wel even moeilijk. Ze wilde 
niet stoppen, maar moest dit vanwege 
haar gezondheid. Voor mijn tante was 
het iets gemakkelijker. Die is nog een tijd 
gymlessen en workshops blijven geven 
en mijn vader bleef klusjes doen. Zo gaat 
dat nou eenmaal in een familiebedrijf.” 

Bij grote beslissingen worden Anja, Maria 
en Hans nog steeds geconsulteerd als ad-
viseurs. Rob: “Fijn, dat wij altijd een beroep 
op hun kennis en ervaring kunnen doen.”

DRIE VESTIGINGEN
Mark en Rob borduurden verder op het 
concept van Anja en Maria, die in 2002 in 
de Raamstraat een nieuw pand hadden 
laten bouwen, waar zij een kinderdag-
verblijf en een buitenschoolse opvang 
(bso) vestigden. Mark en Rob breidden 
Plukkebol uit met een vestiging in de 
van Embdenstraat voor dagopvang en 
aan de Rotterdamseweg voor buiten-
schoolse opvang. Rob: “We hebben bij de 
kinderdagverblijfvestigingen een mooie 
natuurtuin aangelegd, waar de kinderen 
heerlijk kunnen spelen. Bij elkaar geven 
we ruimte aan zo’n 450 kinderen en 60 
medewerkers. We zoeken geen groei, 
maar koesteren vooral wat we hebben. 

Daarin zoeken we verdieping. Zo geven 
we cursussen aan ouders, bieden we in 
het weekend onze ruimte aan bijvoor-
beeld het Mama Café en werken we 
aan de Rotterdamseweg samen met de 
hockeyclub Hudito.”

Mark: “We geven cursussen over opvoe-
ding en onze muziek-op-schoot-docent 
leert ouders de liedjes zingen die wij 
met de kinderen zingen, zodat ze thuis 
samen muziek kunnen maken. Dat, en zo 
zijn er meer voorbeelden, zien wij als een 
meerwaarde voor de ouders. We maken 
geen geschreven verslagen, maar de pe-
dagogisch medewerkers spreken met de 
ouders en vertellen hoe het met hun kin-

“Ze wilden een plek 
zoals ze die ook voor 
hun eigen kinderen 
wensten”

“We zoeken geen 
groei, maar 
koesteren vooral wat 
we hebben”

deren gaat. Diezelfde pedagogisch mede-
werkers geven aan waar zij zich in willen 
ontwikkelen in hun werk. Op die punten 
krijgen ze video-interactiebegeleiding. 
Het is alles bij elkaar de Plukkebol-manier. 
Ooit begonnen door Anja en Maria.”

EN NU VERDER…?
Plukkebol bestaat dit jaar 30 jaar. Het 
gaat goed met het familiebedrijf. Mark: 
“Als je hoge kwaliteit levert, betaalt zich 
dat terug. Ouders willen het beste voor 
hun kind en dat vinden zij bij Plukkebol. 
En al zijn mijn moeder en tante niet meer 
de eigenaar en niet meer actief in het 
bedrijf, ik weet wel dat ze heel trots zijn 
op Rob en mij.”  
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