
Kind & Co-evm-mei 2021  COC vergadering 19.05.21 1 

Verslag van de Centrale Oudercommissie-vergadering d.d. 19.05.21 
 

Aanwezig: Alex Griffioen, Misha van Hamersveld, Bertus Koot, Els van Muiswinkel (verslag), 
Louise Noest (vz), Jasper Noorlander, Yefke Patiwael 

 

1. Opening 
Louise opent de vergadering, die vanwege de coronamaatregelen opnieuw digitaal 

plaatsvindt. Misha is inmiddels officieel toegetreden tot de COC: welkom! 
 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd gevolgd. 
 

3. Verslag 10.02.21.20 
Er zijn geen aandachtspunten n.a.v. het verslag. 

 
4. Mededelingen en post 

2 OC’s hebben per mail de mening/aandacht gevraagd van de COC voor de volgende 

onderwerpen: 
- OC Cirkel: OClid was onaangenaam getroffen door het feit dat bij de 2e lockdown door 

Kind &Co opnieuw om een werkgeversverklaring werd gevraagd, terwijl dit afwijkend was 
van de berichtgeving door de landelijke overheid. Hij vraagt om heroverweging van het 

beleid. 

Bertus licht toe dat de vraag naar noodopvang tijdens de 2e lockdown veel groter was 
dan in maart/april 2020. K&C wilde de medewerkers op de locaties ondersteunen en 
discussies over wel/niet vitaal beroep zoveel mogelijk voorkomen. De 
werkgeversverklaring wordt hierbij als een zinvol/bruikbaar instrument ervaren.  
De COCleden hebben geen bezwaar tegen de gevolgde werkwijze van K&C en kunnen 
zich ook situaties voorstellen (bijvoorbeeld andere baan) die het herhaald verzoek 
rechtvaardigen. 
Tegelijkertijd willen ze het bericht van de OC serieus nemen, waarbij de vraag naar voren 
komt of er wellicht meer speelt, of een vraag-onder-de-vraag zit. 

- OC Klimboom: OC stelt ruildagen aan de orde, met name omdat de periode waarin 
ruildagen kunnen worden ingezet bij K&C gelimiteerd is tot 1 maand en er andere 

organisaties zijn, waar deze termijn ruimer is. Mede vanwege corona zijn kinderen nu 

regelmatig niet op de locatie. 
Bertus constateert dat ruildagen regelmatig gespreksonderwerp zijn maar stelt daarbij 
wel vast dat ruildagen geen recht zijn, maar een service. Hij herkent dat andere 
organisaties soms langere termijnen gebruiken, maar de ervaring leert dat er dan 
regelmatig een stuwmeer aan dagen ontstaat en de inzet van de dagen dus niet per 
definitie groter of eenvoudiger wordt.  
Els stipt aan dat er waar nodig aanvullende regelingen/termijnen zijn bij sluiting van een 
locatie/groep a.g.v. besmettingen op een locatie of in geval van quarantaine, en dat 
maatwerk daarbij centraal staat. 

 
Wanneer de COC post ontvangt via coc@kmnkindenco.nl stuurt Els deze door aan de 

voorzitter. Soms is een snelle beantwoording wenselijk, andere keren wachten we de 

bespreking in de vergadering af.  
De beantwoording van de post wordt voorbereid door de voorzitter, evt met ondersteuning 

door Els. Louise vult aan dat zij regelmatig de andere COC leden vraagt om mee te lezen en 
evt aan te vullen.  

(aanvulling: Het versturen van het antwoord gaat via Els, die het mailaccount 

coc@kmnkindenco.nl beheert; zo hoeven COC leden niet hun eigen mailaccount te gebruiken 
en wordt de privacy van de COCleden gewaarborgd.) 

 
Er zijn geen mededelingen. 
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5. Stand van zaken Covid-19 
Gelukkig zijn de landelijke besmettingscijfers aan het dalen, maar dat neemt niet weg dat er 

zo af en toe groepen gesloten moeten worden, zoals recent in Houten. 
 

De kinderopvang heeft inmiddels zelftesten ontvangen van de overheid, 25 stuks per 

medewerker, waarmee iedereen zich 1-2 x/week kan testen. Kind & Co gaat het gebruik niet 
verplichten maar wel promoten. Daarbij worden de medewerkers aangesproken op de 

verantwoordelijkheid die zij hebben tegenover de collega’s, de kinderen en de ouders. Er is 
geen controle op het testen, medewerkers kunnen dit thuis doen.  

 
Nog niet alle medewerkers zijn inzetbaar (o.a. door: klachten na ziekte, quarantaine, 

risicogroep of huisgenoot in risicogroep) en met de openstelling van alle locaties komt het 

aandachtspunt om over voldoende personeel te beschikken, weer volop in beeld.  
 

6. Landelijke Ontwikkelingen in de kinderopvang 
Nu de Covid-maatregelen iets naar de achtergrond verdwijnen, komt er weer ruimte voor 

inhoudelijke ontwikkelingen: 

- De BSO Bus (vernieuwde, verbeterde versie van de stint) kan bijna in gebruik genomen 
worden. Er was een incident met een accu, maar dit is opgelost en de komende tijd 

worden de volgende stappen gezet: 

 Medewerkers krijgen een nieuwe versie rijvaardigheidstraining; 

 Veilige routes worden bepaald en vastgelegd; controle door overheid op basis 
van steekproeven. 

 Informatie/communicatie naar ouders; Bertus krijgt hierbij ook graag de input 

van de COC. 
 

Kind & Co had ca 50 stints in gebruik en is blij dat de mogelijkheden voor een veilige 

verplaatsing van de kinderen binnenkort weer worden verruimd; zo ontstaan er ook weer 
mogelijkheden voor uitstapjes etc. 

- Er worden momenteel cao-onderhandelingen gevoerd, waarbij over de jaaruren-
systematiek en een salarisverhoging van +5% nog behoorlijke meningsverschillen 

bestaan. De FNV bereidt acties voor. 

- In Den Haag zijn de Brancheorganisaties in gesprek met de politiek en bijvoorbeeld de 
SER over de toekomstige financiering van de kinderopvang met o.a. de toeslagregeling. 

- Bertus is betrokken bij gesprekken van kinderopvangorganisaties, BOINK en de 
brancheorganisaties over de wetenschappelijke onderbouwing van de positie en 

meerwaarde van de kinderopvang. Doel is om minder afhankelijk te worden van de 
politieke waan-van-de-dag, maar de kinderopvang vanuit de eigen kracht te positioneren. 

 

7. Voortgang Kwaliteit Management Systeem 
Els licht een aantal onderwerpen uit het memo nader toe.  

- Voor de verwerking van de observaties a.d.h.v. pedagogisch educatief huis wordt een 
dashboard ontwikkeld m.b.v. powerBI; 

- Het beleid ‘werken met baby’s’ is in 2018 in de COC besproken. Nu steeds meer 

medewerkers de training Baby in zicht hebben gevolgd, wordt het beleid steeds breder 
uitgerold.  

 
8. Klachtenjaarverslag 2020 

Zoals gebruikelijk heeft K&C een klachtenjaarverslag opgesteld. Klachten worden altijd 

serieus behandeld en bij voorkeur gezien als spiegel die de ouder ons voorhoudt. Openheid 
en zorgvuldige communicatie blijken steeds weer de sleutels om de onvrede te beperken en 

daarmee het aantal klachten laag te houden. 
 

We waren blij te mogen constateren dat het aantal klachten is gedaald in een jaar met zoveel 
onvoorziene gebeurtenissen als 2020. Dit is een groot compliment waard aan de 

clustermanagers, die er in geslaagd zijn om de lijntjes met de ouders ondanks alles in stand 

te houden. 
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9. Samenstelling COC 
Louise beëindigt vanwege een verhuizing haar COClidmaatschap in februari 2022. 

Jasper blijft dit jaar nog betrokken bij de COC, maar stopt daarna. 
Yefke, Alex en Misha blijven voorlopig actief voor de COC. 

 

10. Mededelingen uit de organisatie 
- Om het ouderportaal te verbeteren is Kind & Co aan het overstappen naar Konnect. De 

eerste pilotlocaties worden in juni aangesloten, daarna volgt een implementatietraject 
voor de rest van de organisatie. 

- Het MT maakt steeds intensiever gebruik van powerBI om bedrijfsmatige en strategische 
vraagstukken te combineren. 

 

11. Rondvraag en sluiting 
1. Misha vraagt of bekend is wanneer de groepssamenstelling weer buiten de (school) 

cohorten zijn toegestaan? Bertus geeft aan dat de cohorten worden toegepast mits 
mogelijk, en dat er in sommige situaties (bijvoorbeeld: kleine BSO die kinderen opvang 
van meerdere scholen) uitzonderingen worden gemaakt. Dit is ook toegestaan. 
Hij heeft nog geen berichtgeving ontvangen, of via de wandelgangen gehoord, over het 
opheffen van deze maatregel. 

2. Louise vraagt nogmaals aandacht voor het invullen van formulieren bij de overgang van 
de ene locatie naar de andere en vergelijkbare momenten, waarbij de indruk blijft dat 

ouders heel veel reeds bekende informatie opnieuw moeten invullen. Bertus deelt haar 
mening dat dit onwenselijk is en zegt toe hier opnieuw intern mee aan de slag te gaan. 

 

Hierna sluit Louise de vergadering. 
 

Actiepunten 
Els datum etentje plannen    z.s.m. 

 

Vergaderdata 2021 
06.10.21 / 17.11.21 


