
Jaarverslag COC 2020

Het jaar 2020 gaat ongetwijfeld de geschiedenisboeken in als het jaar van de corona-pandemie. Ook bij de Centrale 
Oudercommissie (COC) heeft dit onderwerp ruim aandacht gekregen, maar daarnaast zijn tijdens de 4 bijeenkomsten 
van dit jaar diverse andere agendapunten besproken. In dit jaarverslag 2020 vermelden wij de belangrijkste 
gespreksonderwerpen.

Corona
Kind & Co heeft sinds begin maart een ‘coronateam’, dat alle informatie, richtlijnen en maatregelen op de voet volgt 
en vertaalt naar de praktijk. Het is een multi-disciplinair team, waaraan management en verschillende betrokken 
stafafdelingen deelnemen en zij hebben in het afgelopen jaar enorm veel werk verzet. 
De COC heeft begin mei de vergadering exclusief aan het onderwerp corona besteed. De COC-leden hadden ter 
voorbereiding op de bijeenkomst een aantal vragen/aandachtspunten geformuleerd, die door het coronateam zijn 
beantwoord. Tijdens de bijeenkomst is de actualiteit van dat moment uitgebreid besproken en heeft directeur Bertus 
Koot een aantal aspecten en keuzes van Kind & Co nader toegelicht. Daarbij kwam naar voren dat er ondanks de centrale 
aanpak en voorbereiding, zo af en toe verschillen in de dagelijkse praktijk worden geconstateerd. Bertus heeft deze 
waardevolle feedback gedeeld met het management en het coronateam.
De COC heeft haar grote waardering voor de professionele aanpak door Kind & Co verwoord in een memo aan alle 
ouders, met daarin ook aanvullende informatie over de compensatieregeling.

Ook in de najaarsvergaderingen is de stand van zaken t.a.v. corona besproken, waarbij onder andere het protocol 
kinderopvang, de 1,5 meter maatregelen, testbeleid (inclusief sneltesten die door de sector zijn gerealiseerd) en sluiting 
van groepen en/of locaties aan de orde zijn geweest.
Kind & Co heeft zowel horizontale als verticale groepen en houdt dat ook zo, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar de 
leeftijdsopbouw in iedere groep. 

Landelijke ontwikkelingen
Een vast agendapunt in de COC-vergadering, waarbij Bertus Koot de aanwezigen informeert over wat er speelt binnen de 
sector en hoe Kind & Co zich verhoudt tot deze ontwikkelingen.

-> Manifest ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’
Vanuit een unieke samenwerking tussen de brancheorganisaties en ouderbelangenvereniging Boink is een manifest 
opgesteld, dat de meerwaarde van de kinderopvang helder verwoord. Bertus Koot heeft hieraan meegeschreven en is vol 
vertrouwen dat het gaat bijdragen aan de positie van de kinderopvang in de voortdurende discussie over expertise en 
taakverdeling met het onderwijs.

-> Financiering van de kinderopvang
In de aanloop naar de verkiezingen van 2021 krijgt de financiering van de kinderopvang ruim aandacht van de politiek, 
ongetwijfeld nog versterkt door affaire rondom de kinderopvangtoeslag. Steeds meer partijen zijn voorstander van een 
basisvoorziening.

‘Ondanks de crisis heeft Kind en Co zich afgelopen jaar goed staande weten te houden. Wij zien om ons heen 
niet veel kinderopvangorganisaties die voor uitbreidingen en nauwere samenwerkingen (o.a. met het onderwijs) 
zijn gegaan. Er is veel werk gaan zitten in het personeelsbeleid, er zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen, 
dit allemaal met het uiteindelijke doel om ondanks het toegenomen verzuim door Corona en het daarop 
toegepaste beleid, zo veel mogelijk vaste gezichten voor de kinderen (en ouders) op de groepen te houden. Ook 
wist Kind en Co zich verder te professionaliseren met het pedagogisch educatief huis en het verbeteren van het 
ouderportaal. Ontwikkelingen waar de COC erg blij mee is!’
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Kind & Co pleit voor behoud van maatschappelijk ondernemerschap binnen de sector: Bertus is van mening dat 
de creativiteit waar dit mee gepaard gaat, onmisbaar is voor de hoge kwaliteit die de Nederlandse kinderopvang 
tegenwoordig kenmerkt. 

-> Krapte op de arbeidsmarkt
Door de sterke groei in voorgaande jaren is een stevige krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Ook Kind & Co moest alle 
zeilen bijzetten om voldoende nieuwe medewerkers te vinden. 
Ook in de periode van de noodopvang (medio maart- begin mei en opnieuw vanaf medio december) en gedeeltelijke 
openstelling heeft Kind & Co de wervingsactiviteiten door laten gaan, vanuit de ambitie om het aantal openstaande 
vacatures zo ver mogelijk terug te dringen en zo min mogelijk uitzendkrachten in te hoeven huren.
onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’. Middels een train-de-trainer aanpak wordt een olievlek-werking 
gerealiseerd om informatie en ervaringen te verspreiden binnen de kinderopvang, rondom een groot aantal thema’s zoals 
voeding, bewegen, media-opvoeding, seksuele ontwikkeling, groen, fysieke veiligheid.

Kind & Co in 2020
Kind & Co heeft in dit jaar een tweetal witte vlekken op de kaart ingekleurd door het aanhaken van de locaties uit 
IJsselstein en de voorschoolse educatie in Weesp. Daarnaast is onze aanwezigheid in de stad Utrecht uitgebreid door in 
nauwe samenwerking met Ludens Kinderopvang, de peutercentra van Spelenderwijs over te nemen.

De gevolgen van corona op de bezettingsgraad worden nauwlettend gevolgd, maar hebben tot nu toe geen 
consequenties voor de openstelling van de locaties.

Gedurende het jaar heeft de organisatie stappen gezet om de pedagogische en educatieve kwaliteit van de 
dienstverlening verder uit te bouwen, door het ontwikkelen van het ‘pedagogisch educatief huis’. Ook ten aanzien van 
de automatisering zijn ontwikkelingen in de steigers gezet, die onder meer het ouderportaal en de digitalisering van de 
kindgegevens gaan verbeteren.

Het onderwijs is een belangrijke samenwerkingspartner voor Kind & Co. Om dit partnership te versterken, zijn vanuit 
project O5 (Opvang Onderwijs Ontwikkeling Ontmoeting Ontspanning) instrumenten ontwikkeld om de genoemde 
samenwerking vanuit gelijkwaardigheid nog intensiever aan te kunnen gaan.

Gezonde Kinderopvang
Het onderwerp gezonde kinderopvang krijgt permanent aandacht bij Kind & Co, ook nadat de projectgroep eind 
2020 haar taken heeft beëindigd en de coaches gezonde kinderopvang de lijnorganisatie blijven motiveren om de 
uitgangspunten te verankeren in de dagelijkse praktijk. Twee aspecten zijn dit jaar geagendeerd en besproken door de 
COC:

-> Evaluatie Voedingsbeleid 
Mede door de discussie in de COC bij de introductie van het voedingsbeleid in 2019, zijn begin 2020 medewerkers en 
OC’s door middel van digitale enquêtes bevraagd op hun ervaringen. 
Over het algemeen zijn zowel de ouders als de medewerkers redelijk positief. Er zijn door het MT stappen gezet om 
medewerkers verder te ondersteunen bij het uitvoeren van het voedingsbeleid en de conclusie is dan ook dat het deels 
ook een kwestie van omschakelen en wennen was.
De COC onderschrijft de resultaten en vindt het positief dat ook de OC’s hun input hebben gegeven.

-> Beweegbeleid
In 2020 heeft Kind & Co de ambitie om bewegen als een vast onderdeel van het programma dagelijks te laten 
terugkeren, vastgelegd in een nieuw Beweegbeleid. 
De COC is enthousiast over de uitgangspunten van Kind & Co. 

Tarieven 2021 
Zoals gebruikelijk zijn de tarieven voor het volgend jaar in de COC aan de orde geweest. 
Naar aanleiding van de informatie van Kind & Co en de toelichting ter vergadering door Bertus Koot, waarbij ook de 
mogelijkheid bestond voor verdiepingsvragen, heeft de COC positief geadviseerd op het voorstel om de tarieven in 2021 
met 3,3% te verhogen.



Rapportages 
Jaarlijks stelt de COC een verslag op, waarin wordt teruggekeken op de onderwerpen die ter tafel zijn geweest. Ook in 
2020 is dit jaarverslag digitaal aan alle OC’s toegestuurd en op de website van Kind & Co gepubliceerd.

Daarnaast heeft de COC ook dit jaar de Klachtenrapportage van Kind & Co besproken. 

Kwaliteits Management Systeem (KMS)
De afdeling Pedagogiek & Kwaliteit is dit jaar uitgebreid met 2 medewerkers en heeft een meer pro-actieve rol gekregen. 
Ook de inhoudelijke aansturing en ondersteuning van de pedagogisch coaches hoort nu bij deze afdeling.

Kind & Co heeft in 2020 stappen gezet om het KMS te moderniseren, onder andere zijn alle kwaliteitsdocumenten 
herschreven in een toegankelijke stijl en hebben zij een uitnodigende lay-out gekregen.

Samenstelling COC
De COC heeft afscheid genomen van voorzitter Harry Glas en van Mark van der Harst. Beiden hebben zich gedurende 
een lange periode ingezet voor de COC. De voorzittershamer is overgenomen door Louise Noest. Daarnaast is 
Jasper Noorlander, afkomstig uit IJsselstein, toegetreden tot de COC naar aanleiding van het aanhaken van de 
kinderopvanglocaties uit deze plaats. Misha van Hamersveld heeft in november kennis gemaakt met de COC en is 
inmiddels (voorjaar 2021) toegetreden tot de COC. Gedurende het gehele jaar waren er 2 vacatures.

Tot slot
2020 was voor iedereen een pittig jaar. De COC heeft haar rol als gesprekspartner van de directie van Kind & Co met veel 
enthousiasme en inzet uitgevoerd en kijkt met tevredenheid terug naar wat we samen hebben bereikt.
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