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Verslag van de Centrale Oudercommissie-vergadering d.d. 06.10.21 
 

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

Gast bij agendapunt 2 en 3: Carlie Mulders  

 
1. Opening 

Louise opent de vergadering, die weer plaatsvindt op kantoor in Houten. Alex Griffioen is m.k. 
afwezig. 

 

2. Beleid seksuele ontwikkeling 
Carlie Mulders, manager van de afdeling Pedagogiek & Kwaliteit, licht toe dat het beleid 

seksuele ontwikkeling tot stand is gekomen met input van verschillende disciplines c.q. 
bronnen ((senior) pedagogisch medewerkers, beleidsmedewerkers, coaches, 

Clustermanagers, externe psycholoog/deskundige, module uit project Gezonde 
kinderopvang). Zij benadrukt dat het gaat om de reguliere ontwikkeling, zodra er sprake is 

van grensoverschrijdend gedrag treedt de Meldcode in werking. 

Er zijn documenten t.b.v het werkveld opgesteld alsmede een flyer voor ouders; Misha heeft 
feedback gegeven op het concept van de flyer. Deze wordt t.z.t. verspreid onder alle ouders 

en krijgt daarna een plaats bij de intake.  
Voorafgaand aan de implementatie (in 2022) worden de pedagogisch medewerkers 

uitgebreid geïnformeerd. Het onderwerp wordt gekoppeld  aan de 1e verdieping van het 

pedagogisch educatief huis: ik voel me veilig.  
 

De voorbereiding is zonder inbreng van Ludens geweest aangezien deze al een jaar geleden 
van start is gegaan, toen de fusieplannen nog niet zo ver gevorderd waren. Momenteel zijn 

gesprekken gaande met de pedagogen van Ludens over de inhoud en evt toepassing bij 

Ludens. 
 

N.a.v. vragen/opmerkingen van de COCleden: 
- De aanwezigen adviseren de flyer niet alleen bij de intake te verspreiden maar ook als er 

op een groep iets aan de orde is, dat past binnen het beleid. 
- Zonder twijfel gaat slechts een deel van de ouders het webinar volgen; het is aan te 

bevelen het onderwerp/de informatie regelmatig onder de aandacht te blijven brengen. 

- Louise heeft een alternatieve tekst geformuleerd voor de 2e bullit bij de kolom Wist je 
dat; zij stuurt deze toe aan Carlie. 

- Verzoek om op de flyer te verwijzen naar websites waar aanvullende informatie te vinden 
is. 

De COC is enthousiast en positief over het initiatief van Kind & Co om dit onderwerp uit te 

werken en er op de groepen aandacht aan te besteden. 
 

3. VE Coach 
Carlie informeert de COC over de nieuwe wetgeving, die voorschrijft dat vanaf 2022 op alle 

VE groepen aanvullende coaching wordt verzorgd, naast de reeds bestaande IKK coaching. 
De VE coaching (10 uur/jaar/VEpeuter) richt zich vooral op het verhogen van de educatieve 

kwaliteit binnen de groep (denk aan: de inbedding van de ontwikkelingsgerichte begeleiding 

van het individuele kind binnen het groepsprogramma) en omvat daarnaast een 
beleidsmatige component. 

 
De komst van de VE coaches wordt in nauwe samenwerking met Ludens en SAMEN 

Kinderopvang voorbereid. De vacatures zijn inmiddels uitgezet en we zien dat er veel 

belangstelling voor is. Richting de toekomst willen we de functie ook toegankelijk maken voor 
collega’s met veel werkervaring in de VE, die aanvullende scholing moeten gaan volgen t.a.v. 

het coachingsaspect inclusief de vereisten op dat vlak. 
 

Naar aanleiding van het agendapunt wordt geopperd dat het interessant voor de COC kan 

zijn om een keer inhoudelijk kennis te maken met het VE programma Uk & Puk. 
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4. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd gevolgd. 

 
5. Verslag 19.05.21 

N.a.v. het verslag komt de introductie van Konnect als nieuw ouder- en groepsportaal ter 

sprake. Bertus benoemt dat er binnen de sector slechts beperkte keus is als het gaat om 
Planningssystemen inclusief bijbehorende portalen en dat hij tijdens zijn werkende leven de 

ervaring heeft opgedaan dat de overgang van systemen altijd leidt tot aanloopproblemen en 
ruis. Hij betreurt het dat de pedagogisch medewerkers daar juist nu mee te maken hebben, 

maar is ervan overtuigd dat Konnect op de lange(re) termijn de beste keus is voor de ouders 
en voor de organisatie. 

 

6. Mededelingen en post 
Naar aanleiding van de postlijst stelt Louise voor om het onderwerp Ruildagen te agenderen 

op de volgende COC vergadering. 
 

Er zijn geen mededelingen. 

 
7. Stand van zaken Covid-19 

Sinds 25 september zijn de beperkende maatregelen weer verder versoepeld maar in de 
praktijk blijken er toch verschillen voor te komen tussen de manier waarop de locaties 

omgaan met de mogelijkheden om weer ouders (fysiek) te ontvangen.  
 

N.a.v. de meest recente persconferentie is de beslisboom opnieuw aangepast. Kind & Co 

heeft als uitgangspunt dat de richtlijnen van de overheid wordt gevolgd, maar Bertus kan zich 
de situatie voorstellen dat er wordt aangehaakt bij de keuzes die een samenwerkingspartner 

(bijvoorbeeld: school waarvan lokaal wordt gehuurd). 
Bertus en Els gaan verkennen hoe de stand van zaken is en koppelen dit in de volgende 

vergadering terug.   

 
Vanuit de COC wordt gevraagd hoe de communicatie met ouders in geval van afwijking van 

de landelijke richtlijn wordt gecommuniceerd en door wie dit wordt gedan. Bertus en Els 
nemen ook dit aspect mee. 

  

8. Landelijke Ontwikkelingen in de kinderopvang 
Binnen de sector kinderopvang is het personeelstekort op dit moment het belangrijkste 

onderwerp. Bertus schetst hoe dit onderwerp binnen een paar maanden topprioriteit heeft 
gekregen, waarbij Kind & Co een belangrijke rol als aanjager heeft gespeeld. 

 
De prognose is dat in de komende jaren het tekort nog verder gaat oplopen. We hebben 

daarbij te maken met onwetendheid m.b.t. de ernst van de situatie bij 

samenwerkingspartners als onderwijs en lokale politiek en in combinatie met de strenge wet-
en regelgeving (waar ook strak op gehandhaafd wordt) groeit bij Bertus en een aantal 

collega-bestuurders van andere organisaties, de frustratie over de manier waarop de 
kinderopvang behandeld wordt. 

 

Bij de politieke partijen en de ministeries is inmiddels wel erkenning van de meerwaarde van 
kinderopvang (naast arbeidsmarktinstrument wordt ook de toegevoegde waarde bij de 

ontwikkeling van kinderen onderkend), met als gevolg dat er in verschillende 
partijprogramma’s wordt gepleit voor ‘gratis’ kinderopvang. De sector is blij met de 

waardering, maar voorziet dat 2 dagen opvang per week voor alle kinderen op dit moment in 
de praktijk niet te realiseren zal zijn als gevolg van de huidige personele tekorten.  

 

Volgende week wordt een brief aan de minister verstuurd namens een grote groep 
kinderopvangorganisaties, waarin de noodklok wordt geluid en eveneens een aantal 

pragmatische oplossingen wordt aangedragen. Bertus is hiervan één van de initiatiefnemers. 
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Kind & Co heeft in samenhang met de collega’s van Ludens een crisisteam in het leven 
geroepen, dat zich inzet voor de werving (voorbeelden: het team recruiters is opnieuw 

uitgebreid en daarnaast is de doorlooptijd bij sollicitaties aanzienlijk verkort) en het binden 
van huidige personeel. VERWIJDERD 

Bertus stipt aanvullend aan dat wanneer de situatie niet wijzigt, dit kan leiden tot sluiten van 

groepen en/of het vertragen van geplande uitbreidingen. Beide voorbeelden classificeert hij 
als onwenselijk. 

 
De COCleden geven aan dat zij van harte bereid zijn om evt toekomstige acties van de 

kinderopvang te ondersteunen. 
  

9. Tarieven 2022 – adviesaanvraag 

De adviesaanvraag tarieven 2022 borduurt voort op de systematiek, die al jarenlang wordt bij 
K&C gehanteerd, namelijk dat de tarieven uitsluitend de kostenstijging compenseren. Ten 

behoeve van de kostenstijging wordt de prognose van AYIT gevolgd, om hiervoor een 
onafhankelijke en deskundige bron te hebben. 

 

De definitieve prognose voor de tarieven 2022 (+2,3%) komt lager uit dan in juli werd 
voorzien, maar laat onverlet dat het maximum uurtarief van de overheid slechts 0,51% stijgt.  

Kind & Co vindt deze keuze van het ministerie onbegrijpelijk en bijzonder jammer, maar ziet 
geen rol voor de organisatie om het overheidsbeleid te gaan compenseren. Richting de 

minister is hier vanuit de branchevereniging al eerder voor aan de bel getrokken. 
 

N.a.v. vragen/opmerkingen van de COCleden: 

- de omzet stijgt jaarlijks als gevolg van nieuwe locaties en het aanhaken van organisaties bij 
Kind & Co. Kind & Co heeft geen groei-doelstelling, maar ondernemerschap zit wel in de 

genen van de organisatie en kansen die zich aandienen worden enthousiast gegrepen. Zo 
neemt Kind & Co in de komende 3-5 jaar deel aan ca 30 nieuw/verbouwprojecten, waarvan 

een deel vernieuwing van bestaande locaties betreft maar die ook gaan leiden tot ca 15 

nieuwe locaties. 
- Bertus herkent en onderschrijft de zorg van de COC of de opvang volgend jaar voor alle 

inkomensgroepen nog betaalbaar blijft, omdat de eigen bijdrage stijgt a.g.v. de beperkte 
stijging van het maximum uurtarief. Hij herhaalt het uitgangspunt dat dit een aandachtspunt 

is voor de overheid. Kind & Co heeft geen winstoogmerk en heeft uitsluitend als doelstelling 

dat de organisatie financieel gezond wil zijn en blijven; hierop zijn de tarieven gebaseerd. 
- Het samengaan met Ludens heeft geen gevolgen voor de tarieven 2022; beide onderdelen 

volgen dit jaar hun eigen traject, waarbij de ontwikkeling van de tarieven verschillend is. 
Bertus benoemt dat afstemming van de tarieven op zijn vroegst bij de tarieven 2023 in beeld 

komt en dat de COC ook in dat geval natuurlijk meegenomen wordt bij dit traject.   
- Bertus zegt expliciet toe, nav een ervaring van één van de COCleden bij een andere 

kinderopvangorganisatie, dat de kosten voor een eventuele verhuizing naar een ander 

kantoorpand niet specifiek zullen leiden tot een hoger tarief. Hij geeft aan dat voor dergelijke 
operaties, indien dit zal leiden tot hogere kosten, de reserves van de organisatie voldoende 

zijn, zoals dat ook het geval was toen de ouders gecompenseerd moesten worden tijdens de 
corona-sluiting. Ook deze is, net als vorig jaar, niet verdisconteerd in de tarieven. 

 

De COC bevestigt dat het schriftelijk advies uiterlijk 13 oktober wordt toegestuurd.  
 

10. Mededelingen uit de organisatie 

 Op maandag 4 oktober was de jaarlijkse Clustermanagersdag. Dit jaar weer een ‘echte’ 
bijeenkomst en vooral gericht op ontmoeting en ontspanning. 

 Dinsdag 12 oktober ontmoeten MT en afdelingshoofden van Ludens en Kind & Co elkaar 

op de jaarlijkse Inspiratiedag, die dit jaar in het teken staat van gezamenlijke waarden 
(‘waar sta je voor?’). 

 

11. Rondvraag en sluiting 
Louise en Bertus hebben het voorzitterschap besproken en de mogelijkheden om de ervaring 

van Louise (voorlopig) te behouden voor de COC, ook gezien de kennismaking/integratie met 
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de COC van Ludens die waarschijnlijk in 2022 aan de orde zal komen. Louise is, ongeacht in 
welke rol, nog een tijdje beschikbaar voor de COC als er behoefte is aan continuïteit. Yefke is 
bereid om het voorzitterschap te overwegen. Het onderwerp ‘samenstelling COC’ wordt in 
november geagendeerd. 
 
Hierna sluit Louise de vergadering. 
 

Actiepunten 
Tekstvoorstel naar Carlie  Louise    z.s.m. 

Toegankelijkheid locatie voor ouders Bertus en Els   17.11.21 
   

 

Vergaderdata 2021 
17.11.21 


