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Verslag van de Centrale Oudercommissie-vergadering d.d. 05.10.22 
 

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

Gast: Nancy van Thiel, directeur Bedrijfsvoering 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Yefke opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom; Louise is vanwege ziekte. 
afwezig. 

Het agendapunt 6. Adviesaanvraag Tarieven 2023 wordt na punt 3 besproken. 

 
2. Verslag 18.05.22 

N.a.v. het verslag merkt Misha op dat haar OC recent is benaderd door de GGD vanwege de 
periodieke inspectie. De OC heeft in de uitvraag benoemd dat zij bijzonder tevreden zijn over 

de werkwijze van K&C bij het personeelstekort. Daarnaast hebben zij de GGD expliciet 
opgeroepen soepeler te zijn en de coulanceregeling ruimhartig toe te passen. 

Bertus waardeert de stellingname van de OC en ervaart het als ondersteuning voor de inzet 

van de medewerkers van de locatie. 
 

3. Mededelingen en post 
Els deelt mede dat op aanwijzing van de GGD de tekst van het klachtenreglement is 

aangescherpt: er wordt bij 7. klachtenjaarverslag geëxpliciteerd dat niet alleen de aard en de 

frequentie maar ook de aanpak van de klachten in het verslag worden benoemd, alsmede 
een analyse van en reflectie op de klachten. 

 
N.a.v. de post: 

- Yefke doet verslag van een informatief kennismakingsgesprek dat zij en Els deze zomer 

hebben gevoerd met een delegatie van COC leden van Kinderopvang de Bilt; er bleek 
later bij deze ouders geen belangstelling voor instromen in de COC van Kind & Co. 

Bertus haakt hierop in dat de kennismaking van de KOdB-locaties en -medewerkers met 
onze organisatie in volle gang is. De OndernemingsRaad is inmiddels uitgebreid met 2 

nieuwe leden vanuit De Bilt. 
- Zoals wel vaker in de zomermaanden heeft de COC vragen over de vakantiepakketten 

gekregen. 

 
4. Tarieven 2023- adviesaanvraag 

Na een korte voorstelronde vanwege het aanschuiven van directeur Bedrijfsvoering Nancy 
van Thiel, schetst Bertus de omstandigheden waaronder de adviesaanvraag tot stand is 

gekomen. De forse personeelstekorten in combinatie met de nog steeds oplopende vraag 

naar opvang, betekenen een enorme worsteling voor de sector. De sterk stijgende inflatie en 
de onzekerheid rond de cao-onderhandelingen completeren de uitdagingen waar we 

momenteel te maken hebben. 
 

In die dynamiek hebben we de jaarlijkse exercitie rond de tarieven doorlopen. Externe 
adviezen – zoals de prognose van Ayit – spelen daarbij een belangrijke rol, maar we kijken 

ook zorgvuldig naar de eigen kengetallen en de informatie uit andere gezaghebbende 

bronnen. 
 

Nancy Van Thiel geeft vervolgens een inhoudelijke toelichting op de cijfers en de keuzes uit 
de aanvraag.  

- De inflatie is in de afgelopen jaren rond de ± 2% geweest, maar was in september tot 

14% gestegen. De prognose voor 2023 is nog onzeker maar de drie grote banken en De 
Nederlandse Bank verwachten een aanzienlijk hoger percentage dan het CBS, waar Ayit 

zich op baseert. Wij volgen de banken en rekenen met 4,1%. 
- De cao kinderopvang loopt op 31 december 2022 af. De onderhandelingen voor de 

nieuwe cao zijn gestart maar sinds de doorbraak bij de cao van de NS heeft de vakbond 

compensatie van de inflatie (14%-17%) tot inzet van alle nieuwe onderhandelingen 
gemaakt. 
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- Het maximum fiscaal uurtarief gaat 5,58% omhoog. Er is door de cao-onderhandelaars 
(BK, BMK en vakbonden gezamenlijk) een brief aan het ministerie gestuurd waarin met 

klem wordt verzocht om dit te herzien c.q. realistisch te verhogen, waarbij is 
geëxpliciteerd dat een verhoging uitsluitend zal worden aangewend ten behoeve van de 

loonkostenontwikkeling.  

Nancy onderschrijft dat we als sector stappen moeten zetten binnen de cao om de sector 
interessanter te maken voor de medewerkers, maar de eisen van de vakbond zijn buiten 

proporties. 
- Er wordt een groeiend aantal zzp-ers ingezet om de locaties draaiend te houden. De 

uurtarieven die zij in rekening brengen, worden daarnaast snel hoger. 
- Huurcontracten zijn vaak gebaseerd op de prijsindex en de huurverhogingen lopen 

inmiddels op tot +9,5% of hoger. 

- Net als de huishoudens worden wij geconfronteerd met sterk stijgende energietarieven. 
Ons gunstige vaste energiecontract loopt eind december af en wij voorzien dat de 

variabele energiekosten daardoor minimaal met een factor 4 gaan stijgen. 
 

De uitdaging is dus om te midden van alle ontwikkelingen een realistisch beeld te vormen van 

de verwachte structurele componenten van de kostenontwikkeling. Om een gezonde 
organisatie te blijven, zijn wij genoodzaakt die te verdisconteren in het tarief.  

Na verwerking van alle factoren, komen wij – met nog steeds een aantal onzekerheden - uit 
op een stijging van 9,15%.  

 
Naar aanleiding van vragen van de COC: 

• Eventuele incidentele ontwikkelingen vangen we net als in eerdere jaren op vanuit het 

eigen vermogen. Bertus zegt toe dat de organisatie niet voornemens is om in 2023 de 

tarieven tussentijds verder te verhogen ondanks mogelijke tegenvallers. 

• De tarieven zijn eveneens met de COC van Ludens besproken. 

• Er worden nog geen stappen gezet om de tarieven van Kind & Co en van Ludens te 
harmoniseren. We hebben onszelf een aantal jaar gegeven voor de uitwerking van de 

fusie en willen daar op dit moment nog niet op vooruitlopen. De reden hiervoor is ook dat 
er in 2025 landelijk grote veranderingen aan komen, waarbij prijsregulering vanuit de 

overheid een optie lijkt te worden. 

Voorlopig zijn de tarieven van beide organisaties dus nog verschillend, met name omdat 
de herkomst van beide verschilt; grotere toekomstige stappen richting harmonisatie, 

gaan we zeker ook relateren aan de plannen van de regering. 
We werken wel aan inhoudelijke ontwikkelingen, zoals de afstemming van het kindplan-

pakket en het vergelijken en samenbrengen van een aantal randvoorwaarden. 

• Door transparant en open al onze keuzes toe te lichten, beogen we duidelijk te maken 
waarom we dit jaar afwijken van de eerdere werkwijze en de rol die we toekennen aan 

prognose van Ayit. Ook voor deze organisatie zijn er dit jaar meer en andere 

onzekerheden, getuige de bandbreedte die veel groter is dan in voorgaande jaren.  

• We maken graag gebruik van het aanbod van de COC om het concept van de 
berichtgeving aan de ouders m.b.t. de tarieven mee te lezen. 

• Er is bij beide COC’s belangstelling voor onderlinge kennismaking; hier werken we 

richting 2023 graag aan mee. 

 
Bertus bedankt de aanwezigen voor de constructieve discussie. Hij wenst de COC veel 
wijsheid en ziet het schriftelijk advies graag uiterlijk 12 oktober tegemoet. Mochten er in de 

komende dagen nog vragen zijn, dan zijn die uiteraard welkom en worden deze zo spoedig 

mogelijk beantwoord. 
  

5. Ontwikkelingen Pedagogiek & Kwaliteit 
Het gebruikelijke memo is duidelijk en geen aanleiding voor vragen of discussie. 

 
6. Stand van zaken Personeelstekort 

De COC vraagt zich af hoe de beoogde groei van de kinderopvang a.g.v. het regeerakkoord 

zich verhoudt tot het huidige personeelstekort. Bertus onderschrijft dat dit gecompliceerd is 
en benoemt dat de sector intensief in gesprek is met het ministerie en met de politiek. 
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Daarbij wordt op verschillende manieren voor het voetlicht gebracht dat er keuzes gemaakt 
moeten worden, want de tekorten zijn al hoog (ca 7.000 medewerkers tekort)  en 

verschillende scenario-analyses laten zien dat deze gaan oplopen tot 50.000 medewerkers in 
2030 bij ongewijzigd beleid en omstandigheden. 

 

Het crisisteam Personeelstekort ondersteunt de organisatie momenteel bij het toewerken 
naar een nieuwe werkelijkheid. Er zijn op een aantal locaties met structurele – langdurige – 

disbalans tussen opvangplaatsen en inzetbare medewerkers, aanvullende acties in gang 
gezet, zoals een plaatsingsstop en in het ultieme geval: beëindiging van contracten. 

Wij realiseren ons dat de onzekerheden over de continuïteit en dagelijkse beschikbaarheid 
van de opvang ook voor ouders belastend zijn en doen ons uiterste best om zoveel mogelijk 

duidelijkheid te verschaffen. 

 
7. Landelijke Ontwikkelingen in de kinderopvang 

Alle relevante onderwerpen zijn de revue al gepasseerd: het personeelstekort en de plannen 
uit het regeerakkoord hebben de sector in de afgelopen maanden volop bezig gehouden. 

 

8. Mededelingen uit de organisatie 
Het onderdeel ‘Ludens’ van de organisatie werkt sinds kort ook ook met een indeling in 

regio’s en clusters. Een groot deel van de Teamleiders en Gebiedsmanagers is aangesteld 
als clustermanager respectievelijk regiomanager. De stad Utrecht kent nu 4 regio’s.  

 
9. Rondvraag en sluiting 

De volgende COC vergadering wordt gehouden op 30 november i.p.v. 16 november. 

 
Hierna sluit Yefke de vergadering. 

 
Actiepunten 

    

 
Vergaderdata 2022 

30.11.22 Let op: datum gewijzigd 


