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Verslag van de Centrale Oudercommissie-vergadering d.d. 17.11.21 
 

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

Gast bij agendapunt 2: Anne Noordzij (Teams) 

 
1. Opening 

Louise opent de eerste hybride vergadering van de COC; de agenda wordt ongewijzigd 
gevolgd. Anne Noordzij is hoofd van de afdeling Planning bij Kind & Co. 

 

2. Ruildagen 
Anne introduceert het onderwerp en licht de situatie bij Kind & Co toe: 

kinderopvangorganisaties hanteren t.a.v. ruildagen verschillend beleid en uitvoeringsvormen, 
maar de grote overeenkomst lijkt dat het onderwerp overal periodiek opduikt en tot vragen 

leidt. Uitgangspunt is dat ruildagen geen recht zijn, maar een service aan de ouders. Kind & 
Co hanteert hierbij dat ruildagen binnen een maand moeten worden ingezet. 

 

Sinds de overgang naar ouderportaal Konnect is beter inzichtelijk of een ouder nog beschikt 
over in te zetten ruildagen en de geldigheid van de dagen. Dit heet ‘tegoed’ in de app, een 

term die feitelijk de lading niet dekt en mogelijk bijdraagt aan wat verwarring. Anne bevestigt 
dat het inzetten van ruildagen momenteel beperkt mogelijk is a.g.v. het personeelstekort. 

Vanaf 2022 zijn de nog in te zetten vakantiedagen ook zichtbaar in de app voor ouders met 

een 6 en 9 vakantie-weken BSO pakket. 
 

N.a.v. vragen van de COC leden: 
- het beleid ruildagen staat vermeld in de aanvullende voorwaarden van het contract en de 

uitgave ‘welkom bij Kind & Co’; 

- Anne onderschrijft dat de communicatie over het inzetten van ruildagen duidelijker 
verwoord had kunnen worden in de mailing m.b.t. personeelstekort. Zij neemt dit 

aandachtspunt mee naar het crisisteam; 
- het afstemmen van het beleid ruildagen door Kind & Co en Ludens volgt; waarschijnlijk in 

2022. 
 

In de praktijk heeft men ervaren dat er door het gebruik van de app meer eenduidigheid is in 

de besluitvorming of een ruildag wel/niet mogelijk is. Ook is er meer inzicht in de status van 
combi-aanvragen voor kinderen uit 1 gezin. 

 
Bertus benoemt dat ruilen sinds kort niet mogelijk is in clusters waar het personeelstekort het 

meest schrijnend is. Hij stipt daarbij aan dat de organisatie zo klantvriendelijk mogelijk wil 

zijn en daarom bewust de keuze heeft gemaakt om dit niet als generieke maatregel in te 
voeren voor àlle locaties. 

 
De COC leden zijn blij met de uitgebreide toelichting en onderstrepen nogmaals het belang 

van duidelijke communicatie inclusief de vindbaarheid van het beleid. 
 

3. Verslag 06.10.21 

Pag 1 
De introductie van het beleid seksuele ontwikkeling wordt uitgesteld naar 2e helft 2022. Dit 

heeft te maken met de enorme werkdruk bij clustermanagers en senior-pedagogisch 
medewerkers en de opgelopen achterstand bij het verankeren van het pedagogisch educatief 

huis a.g.v. corona en het personeelstekort. Aanvullend moeten er vanwege de fusie 

verschillende beleidsplannen worden aangepast en in de nieuwe versie geïmplementeerd. Om 
te voorkomen dat het onderwerp ‘ondersneeuwt’ en/of bijdraagt aan nog grotere belasting 

van de medewerkers, is besloten om de invoering te verschuiven. 
Pag 2 

De navraag over richtlijnen t.a.v. ouders op de groep inclusief lokale verschillen, is uitgezet 

bij het coronateam. De opvolging van de vraag is echter per abuis uit beeld verdwenen. 
Inmiddels is de vraag achterhaald door de gewijzigde actualiteit.  
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4. Mededelingen en post 

Els merkt op dat het agendapunt ‘voortgang kwaliteitsmanagementsysteem’ ongemerkt van 
de agenda is verdwenen en licht de aandachtspunten uit het ontvangen memo van 

Pedagogiek & Kwaliteit kort toe. 

 
Ten aanzien van de postlijst stipt zij aan dat per mail het eerste contact met de COC Ludens 

is gelegd. Ook is er een mail ontvangen van een OC uit Utrecht, waar de ouders worstelen 
met de gevolgen en aanpak van het personeelstekort. Louise heeft beide beantwoord. 

 
Bertus signaleert dat de zichtbaarheid en de bereikbaarheid van de COC in de afgelopen jaren 

gegroeid lijken. Hij ziet dit als een compliment aan de COC en de inzet van alle betrokkenen, 

waarbij ook de daling van het aantal OC’s dat geen machtiging verleent, hem sterkt in deze 
overtuiging. 

 
Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Stand van zaken Covid-19 
In de zomermaanden leek de corona-epidemie uit te gaan doven, maar inmiddels weten we 

beter en zijn verschillende maatregelen weer terug. Het coronateam is nog altijd actief en 
besteedt veel aandacht aan de communicatie naar ouders en de medewerkers. 

 
Bij de medewerkers groeit de indruk dat de besmettingen regelmatig via kinderen verlopen 

en zij worden op de locaties geconfronteerd met een ruime range aan interpretaties van de 

regels rond quarantaine door de ouders. 
Yefke sluit hierbij aan en signaleert dat sommige ouders denken dat de BSO normaal 

toegankelijk is wanneer een hele klas naar huis moet. Bertus benadrukt dat Kind & Co altijd 
de richtlijnen van het RIVM volgt en de daarvan afgeleide beslisbomen voor de kinderopvang. 

  

6. Landelijke Ontwikkelingen in de kinderopvang 
Het personeelstekort, waarover Bertus de COC in oktober al uitgebreid heeft geïnformeerd, is 

in hoog tempo opgelopen. De brief aan het ministerie heeft behoorlijk aandacht in de 
landelijke media gekregen en er zijn inmiddels verschillende contactmomenten geweest met 

beleidsmakers van SZW. 

 
Kind & Co en Ludens hebben hun krachten gebundeld in een gezamenlijk crisisteam, dat met 

een ervaren externe ondersteuner alle aspecten van het personeelstekort aanpakt. Er is 
communicatie verzorgd aan alle stakeholders (ouders, medewerkers, OC’s en COC, 

samenwerkingspartners), recruitment krijgt extra impulsen en er worden afwegingskaders 
voorbereid.  

 

Bertus benoemt dat er daarnaast intensieve gesprekken gaande zijn met de GGD en lokale 
bestuurders, waarbij coulance op verschillende IKKmaatregelen tot de gespreksonderwerpen 

behoort. Het gaat hierbij overigens nooit om punten waarbij de veiligheid of de 
hygiënevoorschriften in het geding zijn, maar met name om administratieve verplichtingen. 

De GGD beroept zich op haar taak (controleren op uitvoering wet- en regelgeving) dus lijken 

de gemeenten aan zet om vervolgens wel/niet een advies tot handhaven op te volgen. Heel 
langzaam zien we in de grote steden op dit vlak wat beweging. 

 
Bertus heeft bij verschillende gemeenten al aangekondigd dat ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ 

van organisaties op de loer ligt als de situatie ongewijzigd blijft.  
Louise vraagt of er een overzicht is van onderwerpen die Kind & Co zou willen laten vallen en 

of ouders hier een stem bij hebben? Deze lijst bestaat niet, maar er is n.a.v. overleg met het 

ministerie wel een uitvraag gedaan onder de medewerkers welke maatregelen als het meest 
knellend/irritant worden ervaren. De respons was zeer enthousiast en er is door het 

crisisteam per opvangsoort een top 3 opgesteld; deze gaat naar SZW. 
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De COC onderschrijft het uitgangspunt dat er niet getornd wordt aan veiligheid of hygiëne en 
is bereid om evt acties van Kind & Co te ondersteunen.   

 
Afrondend benoemt Bertus dat er momenteel ter ondersteuning van het management Flex-

clustermanagers  en –senior pedagogisch medewerkers worden aangetrokken en dat naast 

de aandacht voor recruitment ook het voorkomen van de uitstroom van personeel prioriteit 
krijgt. 

 
7. Samenstelling COC 

Yefke is bereid om het voorzitterschap van Louise over te nemen. Zij is blij dat Louise nog als 
adviseur bij de COC betrokken blijft. Bertus, Louise en Yefke stemmen binnenkort de 

overdracht en de onderlinge taakverdeling af. 

 
Jasper neemt afscheid nu zijn zoon is gestopt bij de BSO; hij benoemt dat hij met veel plezier 

actief is geweest in de OC IJsselstein en vervolgens in de COC. Bertus bedankt hem met een 
attentie voor de plezierige samenwerking in de COC en zijn inbreng bij de fusie met 

IJsselstein.  

 
8. Vergaderdata 2022 

De COC vergadert in 2022 op 16.02.22 / 18.05.22 / 05.10.22 / 16.11.22. 
Het jaarlijkse etentje staat, onder voorbehoud van corona-maatregelen, gepland op 07.04.22 

 
9. Mededelingen uit de organisatie 

Geen. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

1. Els kondigt aan dat de COC in januari een adviesaanvraag t.a.v. het geharmoniseerde 
klachtenreglement tegemoet kan zien. De route zal lijken op de adviesaanvraag tarieven, 

met een bespreking ter vergadering in het midden van de adviestermijn. 

 
Hierna sluit Louise de vergadering. 

 
Actiepunten 

Voortgang KMS agenderen    Els   periodiek 

Gesprek overdracht vz schap    Bertus, Yefke, Louise z.s.m. 
   

 
Vergaderdata 2022 

16.02.22 / 18.05.22 / 05.10.22 / 16.11.22 


