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The Nanny Management Informatie 
 

 

Inleiding  
In The Nanny registreert en verwerkt u alle gegevens van de opvang van de kinderen en verzorgt u de 
omzetkant van uw financiële administratie. Om snel over informatie te beschikken en een beeld te krijgen over 
hoe uw organisatie ervoor staat, hebben we deze informatie voor u in kaart gebracht. 
 
‘The Nanny Management Informatie’ is een Excel-tool met diverse tabbladen, waarbij informatie van al uw 
Nanny-administraties overzichtelijk wordt weergegeven. Informatie wordt gecombineerd en de gegevens 
worden eenvoudig en snel met elkaar vergeleken, bijvoorbeeld verschillende perioden of perioden in jaren. 
 
Wij hebben de tabbladen voorzien van een basis inrichting met draaitabellen, grafieken en filters. Het tabblad 
‘dashboard’ biedt een totaal overzicht van uw kinderopvangorganisatie. De andere tabbladen geven een meer 
gedetailleerder beeld. 
 
Door gebruik te maken van Excel kunt u de informatie zelf aanpassen. Nanny kennis en inloggen in The Nanny 
is hiervoor niet nodig. 
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1. Dashboard 

Het dashboard biedt u een overzicht van de belangrijkste gegevens van uw kinderopvang organisatie. In één 

oogopslag ziet u onder andere: 

 

 Bezettingspercentages, is het aantal dagdelen geplaatst in relatie tot capaciteit. 

 Omzetgegevens, betreft het bedrag dat gefactureerd is per groep, locatie, soort opvang.  

 Het aantal kindplaatsen per maand, is een gemiddelde capaciteit. 

 De omzet per kindplaats per maand, is de omzet in relatie tot het aantal berekende kindplaatsen. 

 Uren, betreffen de uren zoals de kinderen zijn ingepland.  

 Omzet per uur, is de omzet in relatie tot het aantal berekende uren opvang. 

 Dagdelen, laat het aantal geplande dagdelen zien. 

 Omzet per dagdeel, is de omzet  in relatie tot het aantal berekende dagdelen opvang. 
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2. Tabbladen Uren en Uren detail, Dagdelen en Dagdeel detail 

Op de tabbladen met uren ziet u het aantal ingeplande opvanguren voor de door u te selecteren administratie(s), 

soort(en) opvang, locatie(s) en groep(en). Bij tabbladen met dagdelen betreft dit het aantal ingeplande 

dagdelen.  

 

De tool bevat een vergelijking van de geplande uren / dagdelen voor een aantal jaren welke eveneens te 

selecteren zijn. Daarnaast kunt u in een aparte grafiek het verloop zien voor de door u gekozen soort(en) 

opvang. U kunt zelf selecteren van welke jaren u uren / dagdelen wilt vergelijken.  

 
 

 
 

Natuurlijk kunt u op diverse niveaus, zoals locaties of jaren, gegevens in- en uitklappen. 
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3. Tabblad Bezetting 

Het tabblad bezetting toont een vergelijking van de bezettingspercentages over een aantal jaren, waarbij u een 

selectie kunt maken in administratie(s), jaren en soort(en) opvang. U kunt het verloop van de bezetting van de 

geplaatste dagdelen zien en de bezetting inclusief de wachtlijst.  

 

 
 

3.1 Tabblad Bezetting details 

Op het tabblad ‘Bezetting details’ ziet u een uitsplitsing in bezettingspercentages per type opvang, locatie en 

groep. We maken een onderscheid in het bezettingspercentage van uren en dagdelen. Dit is interessant als u 

bij de kinderen werkt met (afwijkende) tijden. 

3.2 Tabblad Bezetting incl. wachtlijst 

Het tabblad ‘Bezetting incl. wachtlijst’ is gelijk aan het tabblad ‘Bezetting details’ (paragraaf 3.1). Nu zijn de 

aantallen en percentages echter gebaseerd op geplaatste dagdelen én dagdelen op de wachtlijst. 

4. Tabblad Bezetting (vergunning) en tabblad Leegstand 

In The Nanny is het mogelijk om bij een opvanggroep twee waarden op te geven voor het maximaal aantal 

kinderen per dagdeel (capaciteit): 

 

 De door u gewenste capaciteit (‘max’). 

 De capaciteit zoals die door de GGD wordt aangegeven, ook wel maximaal vergunning (‘max 2’). 

 

Het tabblad ‘Bezetting (vergunning)’ laat de bezettingscijfers zien op basis van geplaatste kinderen ten opzichte 

van de GGD norm.  

 

Het tabblad ‘Leegstand’ laat het verschil zien in aantallen en percentages tussen de gewenste capaciteit en de 

GGD normering. De term ‘Leegstand’ is gekozen omdat wij in de praktijk vaak zien dat de gewenste capaciteit 

vaak lager ligt dan het aantal kinderen wat volgende de GGD opgevangen zou mogen worden.  
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5. Tabblad lnUitstroom 

Op dit tabblad wordt het aantal dagdelen getoond, welke erbij zijn gekomen, eraf zijn gegaan en het totaal 

hiervan. Dit wordt getoond per type opvang, per jaar en maand. U kunt hierbij totaliseren. 

6. Tabblad Leeftijdsopbouw 

Dit tabblad geeft per type opvang, locatie, groep het aantal kinderen aan per leeftijd: aantal 0-jarigen, 1-jarigen, 

12-jarigen, etc. Hier kunt een selectie maken in administratie(s), jaar en maand(en). U kunt dit overzicht voor 

maximaal 1 jaar terug en 1 jaar vooruit opvragen, vanuit de huidige datum bezien.  
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7. Tabblad Omzet 

Op het tabblad omzet ziet u de omzet voor de door u te selecteren administratie(s) en soort(en) opvang. Er 

wordt een vergelijking getoond van de omzet voor een aantal jaren, welke eveneens te selecteren zijn. 

Daarnaast kunt u in een aparte grafiek het verloop zien van de omzet per soort opvang voor een gekozen 

periode en administratie(s). De tabel ernaast laat de details zien met gefactureerde omzet. 

 

 
 

7.1 Tabblad ‘Omzet detail’ 

Op het tabblad ‘Omzet detail’ ziet u een uitsplitsing per type opvang, locatie, groep. De omzet wordt per maand 

aangegeven voor de door u te selecteren jaren. 
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8. Maatwerk 

Doordat ‘The Nanny Management Informatie’ een Excel tool is kunt u bovendien ook uw eigen overzichten 

maken. Uiteraard is het ook mogelijk dat wij overzichten voor u aanpassen en / of nieuwe overzichten maken 

op basis van uw specifieke wensen. Denkt u bijvoorbeeld aan het ophalen van zelf aangemaakte flexibele 

velden.  

 

Voor meer informatie en / of het bespreken van de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via: 

0416-538 444 of verkoop@tecsoft.nl. 
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