
Kind & Co-evm-februari 2022  COC vergadering 16.02.22 1 

Verslag van de Centrale Oudercommissie-vergadering d.d. 16.02.22 
 

Aanwezig: Alex Griffioen (Teams), Misha van Hamersveld, Bertus Koot, Els van Muiswinkel 
(verslag), Yefke Patiwael (voorzitter) 

Afwezig: Louise Noest (m.k.) 

Gast bij agendapunt 2 en 3: Carlie Mulders (Teams) 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Yefke opent de vergadering en heet iedereen – fysiek of digitaal aanwezig- welkom. 

Carlie Mulders is manager van de afdeling Pedagogiek & Kwaliteit. 

 
2. Adviesaanvraag pedagogische beleidsdocumenten 

De COC heeft een adviesaanvraag ontvangen m.b.t. een drietal beleidsdocumenten, die 
vanwege de fusie van Ludens en Kind & Co moeten worden geharmoniseerd. Carlie Mulders, 

manager van de afdeling Pedagogiek & Kwaliteit, geeft een toelichting op de route die is 
gevolgd bij het opstellen/samenvoegen van het beleid en gaat in op inhoudelijke aspecten. 

Daarbij reageert zij ook op de vragen/opmerkingen die de COC voorafgaand aan de 

vergadering al had gestuurd. De belangrijkste inhoudelijke punten: 
- Kind & Co blijft voorlopig werken met het Pedagogisch Educatief Huis terwijl Ludens de 

Groeimeter hanteert. Dit blijft voorlopig zo omdat we ruim de tijd willen nemen om 
uitvoeringsverschillen te harmoniseren. Dit voorkomt dat de organisatie overvraagt 

wordt; de GGD is hiermee akkoord. 

- Voor VE locaties bestaat een wettelijke eis om met een door het NJi goedgekeurd VE 
programma te werken. Organisaties bepalen zelf welk programma de voorkeur heeft, 

waarbij bijvoorbeeld afstemming met het basisonderwijs (ter bevordering van de 
doorgaande lijn) de keuze kan beïnvloeden. 

- Het beleid Veiligheid en Gezondheid wordt op termijn verder vervlochten maar ook hier 

geldt: integreren kost tijd en we willen dit gedoseerd en zorgvuldig doen. Tot die tijd 
voldoet het gepresenteerde beleid, waarin wel verschillen bestaan t.a.v. 

uitvoeringsprotocollen maar de basis een gezamenlijk beleid/visie is.  
- Het vier-ogen-principe is van toepassing bij locaties 0-4 jaar, dus wordt al gebruikt bij VE. 

We streven naar een open aanspreekcultuur bij alle opvangvormen en werken daarnaast 
met de beroepscode voor pedagogisch medewerkers. 

- De functiebenamingen t.a.v. de Meldcode worden op termijn gelijk getrokken. Inhoudelijk 

gezien is de Aandachtsfunctionaris van groot belang voor de locatie. Om te voorkomen 
dat voor het werkveld onduidelijkheid zou ontstaan m.b.t. de terminologie, is voor alle 

labels de bekende aanduiding van de functie behouden. Dit is in het beleidsdocument 
verwerkt en wordt hierin zichtbaar d.m.v. de toegepaste kleuren in de tekst. 

- Der vertrouwenspersoon is inmiddels aangevuld. 

 
De COC kan zich vinden in de toelichting op de vragen en is positief over de documenten. De 

aanwezigen vragen expliciet om een toegankelijke versie voor ouders met een aantrekkelijke 
lay-out. Deze wordt inmiddels voorbereid door de afdeling MarCom. 

Hiermee heeft de COC voldoende informatie om het schriftelijke advies binnen de 
afgesproken termijn te realiseren.  

 

De COCleden en Bertus complimenteren de afdeling Pedagogiek & Kwaliteit met de gedegen 
wijze waarop de documenten zijn voorbereid. Bertus en Els spreken daarnaast hun 

waardering uit naar de COC vanwege de bereidheid om voortvarend te werk te gaan; dit is 
van groot belang vanwege het tijdpad m.b.t. de implementatie binnen de organisatie. 

 
3. Voortgang Pedagogiek & Kwaliteit 

Carlie licht het gebruikelijke memo persoonlijk toe, nu haar aanwezigheid bij de vergadering 
die mogelijkheid biedt. Zij stipt aan dat de implementatie van het beleid seksuele 

ontwikkeling gemotiveerd is verschoven naar de periode na de zomervakantie en dat ook dan 
pas de bijbehorende flyer zal worden verspreid. 

De COC vraagt of het mogelijk is om meer beleid middels een flyer bekend te maken en pleit 

ervoor om beleidsdocumenten ook voor pm-ers zo toegankelijk mogelijk te maken. 
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4. Adviesaanvraag Klachtenregeling 

Els is al jaren klachtenfunctionaris van Kind & Co en heeft samen met een stafmedewerker 
van Ludens het samengevoegde reglement voorbereid. Zij geeft aan dat er voor Kind & Co 

weinig verandert, m.u.v. het gebruik van het klachtenformulier in geval van een telefonische 

melding. Zij schetst waar de tekst afwijkt van het modelreglement van de 
Brancheorganisaties en Boink (signaal van ongenoegen, niet communiceren richting ouders 

van oordeel m.b.t. klacht) en motiveert deze keuze. 
 

Verslag 17.11.21 
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. de onderwerpen uit het verslag. 

 

5. Mededelingen en post 
De COC heeft verschillende mails ontvangen, gerelateerd aan de gevolgen van de 

personeelstekorten. Omdat de locatiespecifieke aandachtspunten of de privé situatie van een 
ouder buiten het mandaat van de COC vallen, kan de COC weinig bijdragen aan het 

realiseren van oplossingen. Maar we hebben wel de indruk dat transparant en vlot reageren 

door de afzenders gewaardeerd wordt.  
 

Er zijn geen mededelingen. 
 

6. Stand van zaken Covid-19 
De wereld verandert voortdurend: nog elke dag hebben we door ziekte en quarantaine hoge 

uitval onder medewerkers en de regels (wat mag/moet wel of juist niet) blijven veranderen. 

We houden goede hoop dat binnenkort het medewerkers dat beschikbaar is om te werken 
weer zal toenemen. 

 
Er wordt volop nagedacht over hoe we de verruiming van het werken op kantoor gaan 

invullen. Sinds de fusie zijn er 2 kantoren en als iedereen weer 100% naar kantoor zou 

komen, krijgen we te maken met serieus ruimtetekort. Zover zal het a.g.v. hybride werken 
waarschijnlijk niet komen. 

 
We sluiten niet uit dat het Corornateam op termijn gaat worden opgeheven, maar dat zal ook 

afhangen van de eventuele verschijning van nieuwe varianten. 

 
7. Stand van zaken Personeelstekort 

Het personeelstekort wordt alleen nog maar spannender: met de aantrekkende economie 
groeit de werkgelegenheid – en daarmee de vraag naar kinderopvang- terwijl in verschillende 

sectoren waaronder de kinderopvang, het tekort aan gekwalificeerde medewerkers oploopt. 
Onderwijs- en zorgorganisaties werven ook onder pedagogisch medewerkers en we zien 

daarnaast steeds vaker dat andere kinderopvangorganisaties proberen medewerkers te 

motiveren om naar hen over te stappen. 
 

In de grote steden en bijbehorende satelliet-plaatsen zijn de tekorten het grootst en 
assertieve ouders beginnen van scholen te ‘eisen’ dat zij gaan samenwerken met een 

kinderopvangaanbieder die voldoende capaciteit toezegt. 

 
Kind & Co ziet de wachtlijsten groeien en heeft het recruitment-team verder uitgebreid. We 

blijven proberen om generieke maatregelen te vermijden, maar moeten nu wel harde keuzes 
maken waar we groepen/locaties (tijdelijk) moeten sluiten. 

 
Bertus schetst dat hij het heel zuur vindt dat nu de kinderopvang in het regeerakkoord 

eindelijk de waardering krijgt waar al jaren voor gestreden wordt, we als sector door 

onvoldoende personeel niet de gewenste stap vooruit kunnen maken. Ook de huisvesting 
gaat in de toekomst een factor worden. 
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8. Jaarverslag 2021 – concept 
Het COC jaarverslag wordt op de gebruikelijke wijze voorbereid maar het concept is nog niet 

gereed. De COC leden zeggen toe de bekende quotes tijdig aan te leveren. Doelstelling is om 
het jaarverslag rond de meivakantie gereed te hebben. 

 

9. Landelijke Ontwikkelingen in de kinderopvang 
Er komt een evaluatie van de IKK wetgeving aan en de huidige coulanceregeling i.v.m. 

Werkdruk en personeelstekort neemt daar een voorschot op. 
 

We zien de druk op de kinderopvang toenemen als gevolg van coronabesmettingen en 
personeelstekorten en ook de relatie met het onderwijs komt hierdoor verder onder druk. Op 

veel plekken wordt samen naar oplossingen gezocht maar we merken regelmatig dat scholen 

uiteindelijk toch de eigen belangen primair stellen. 
 

10. Mededelingen uit de organisatie 
Het proces van integratie van de organisaties van Kind & Co en Ludens verloopt soepel. Het 

omvat het samenbrengen en afstemmen van systemen, structuren en processen maar  

vooral: van mensen. Alles wordt kritisch onder de loep genomen, er volgen geen gedwongen 
ontslagen. 

 
Voor het in elkaar schuiven van de MT’s is een externe ondersteuner aangetrokken. In de 

komende 6 maanden worden hier stappen gezet om te komen naar een nieuwe overleg- en 
organisatie structuur. 

 

11. Rondvraag en sluiting 
Bertus overhandigt de jaarlijkse (kerst)attentie aan de aanwezige COC leden als blijk van 

waardering voor de inzet waarmee de COC zijn werk doet. Alex en Louise ontvangen deze  
per eerste gelegenheid.  

 

Hierna sluit Yefke de vergadering. 
 

Actiepunten 
    

 

Vergaderdata 2022 
18.05.22 / 05.10.22 / 16.11.22 


