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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),  
Louise Noest, Yefke Patiwael (voorzitter) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Yefke opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom; de agenda wordt ongewijzigd 

gevolgd. 
 

2. Naar aanleiding van verslag 05.10.22 

Bertus informeert de COC over de ontwikkelingen t.a.v. de tarieven 2023. Na de positieve 
adviezen van beide COC’s  en de feedback m.b.t. de brief aan de ouders, is begin november 

de mailing verstuurd. De kinderopvang was op dat moment veelvuldig in het nieuws (kranten, 
talkshows etc). Het aantal reacties van de ouders was zeer beperkt.  

Helaas heeft een kleine groep ouders per abuis een verkeerde brief ontvangen. Kind & Co 
heeft excuses aangeboden en per omgaande gerectificeerd. 

 

3. Mededelingen en post 
In de postlijst dit keer ook aandacht voor uitgaande post: alle OC’s zijn geinformeerd dat op 6 

december a.s. de mailaccounts iets gaan wijzigen. Dit is het gevolg van de gefaseerde 
integratie van Kind & Co en Ludens; de wachtwoorden blijven ongewijzigd. 

 

4. Ontwikkelingen Pedagogiek & Kwaliteit 
In het gebruikelijke memo worden onder meer de volgende punten aangestipt: 

- voortgang pedagogisch handelen; 
- implementatie beleid seksuele ontwikkeling; 

- interne audit najaar 2022. 

 
N.a.v. vragen/discussie: 

- de blogs van P&K worden o.a. gepubliceerd via LinkedIn. 
 

5. Stand van zaken Personeelstekort 
Het personeelstekort is niet uniek probleem voor de sector kinderopvang, maar is 

(percentueel) wel groter dan bijvoorbeeld het tekort in het onderwijs. De aantallen gaan van 

7.000 medewerkers tekort in 2022, in de komende jaren nog verder oplopen naar ruim 
30.000 wanneer het regeerakkoord ongewijzigd wordt uitgevoerd. Kind & Co Ludens blijft 

zich op dit dossier actief inzetten, zowel intern als extern. 
 

We zien dat het ministerie, na de brandbrieven (najaar 2021, juli 2022) en de voortdurende 

gesprekken met de Brancheorganisaties (waarvoor wij regelmatig input geven), doordrongen 
raakt van de urgentie om bij te dragen aan oplossingen. Tegelijkertijd is de insteek om vast 

te houden aan het regeerakkoord; onder andere de nieuwe financieringsstructuur staat 
hierbij hoog op de agenda vanwege het toeslagenschandaal. Deze transitie staat onder 

behoorlijke tijdsdruk, waarbij opvallend is dat verschillende mogelijke uitvoeringsorganisaties 
terughoudend zijn om zich eraan te verbinden. 

 

De verruiming van de mogelijkheden om gebruik te maken van de kinderopvang (met 
gefaseerde introductie vanaf 2025) onderschrijven we inhoudelijk, maar zien we in de praktijk 

niet als realistisch qua planning. Daarbij speelt naast het personeelstekort nog een ander 
probleem, namelijk voldoende huisvesting. 

 

Intern zijn bij K&C L verschillende werkgroepen actief (o.a. retentie medewerkers, 
ziekteverzuim) en bepalen we beleid inzake de inzet van zzp-ers. Laatstgenoemd onderwerp 

staat ook landelijk in de schijnwerpers, met daarbij aandacht voor de vraag of het werk van 
pedagogisch medewerkers überhaupt past binnen de wet- en regelgeving m.b.t. zzp.  

Vanwege de huidige coulanceregeling lijkt dit in ieder geval tot/met 2024 niet te worden 

gehandhaafd. 
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We zien inmiddels dat de eerste zzp-ers weer terug gekeerd zijn in vaste dienst. Het lijkt erop 
dat het aanbod bij bemiddelingsbureaus inmiddels zo groot is, dat zij niet meer voor iedereen 

het gewenste aantal uren meer kunnen realiseren. 
K&C L probeert vooral langlopende afspraken te maken met deze bureaus, met meer 

continuïteit op de locaties tot gevolg. 

 
De organisatie heeft zich met succes kandidaat gesteld als pilotorganisatie voor het project 

Het Potentieel Pakken*. In de pilot gaat worden onderzocht of het mogelijk is om de 
deeltijdfactor te verhogen en wat daarvoor nodig is, waarbij ook de factor ‘berekenende 

burger’ een rol speelt. 
 

Andere mogelijke oplossingsrichtingen, die voor het personeelstekort genoemd worden, zijn: 

optimaal gebruik maken van opvangcapaciteit op woensdag/vrijdag en het stoppen van de 
opvang voor 0-1 jarigen. Voor dergelijke oplossingen is politiek draagvlak echter onmisbaar. 

 
6. Overige landelijke Ontwikkelingen in de kinderopvang 

Er wordt gewerkt aan de oprichting van een KinderOpvangRaad, die een bijdrage zou kunnen 

leveren aan de wetenschappelijke basis van de kinderopvang. Daarnaast is er behoefte aan 
een eenduidig geluid namens de sector, nu de verschillende Brancheorganisaties daar niet in 

lijken te slagen.  
 

7. Vergaderschema 2023 
Het voorstel wordt overgenomen, met de kanttekening dat we gaan toewerken naar contact 

met de COC Ludens en a.g.v. eventuele samenvoeging de data nog kunnen wijzigen. 

Voorlopig worden de volgende data vastgelegd: 
 

22.02.23 / 17.05.23 / 04.10.23 / 29.11.23 
 

8. Mededelingen uit de organisatie 

Bertus benoemt dat er voortdurend stappen gezet worden m.b.t. de integratie van  
systemen, maar dat dit een ingewikkeld proces blijft dat veel tijd en aandacht vraagt. De 

systemen voor personeelsroostering en kindplanning komen binnenkort aan bod. 
 

9. Rondvraag en sluiting 

- Wat doet K&C L aan duurzaamheid, mede vanwege de gestegen energieprijzen? Er zijn 
verschillende initiatieven die worden ingezet (denk aan: led-verlichting, energielabel 
wasmachines, pilot recyclen van luiers) en als het mogelijk is besteden we aandacht aan 
de duurzame locaties. Een recent opgeleverd pand voor KDV Nijntje Pluis in Harmelen is 
bijvoorbeeld energieneutraal gebouwd. 
Echter: als organisatie hebben we het beleid om zoveel mogelijk te huren, en een (groot) 
deel van de huurcontracten is inclusief verbruikskosten. Dan zijn we dus afhankelijk van 
de mate van verduurzaming die de verhuurder initieert. 
De gestegen energieprijzen zijn inderdaad een belangrijk aandachtspunt, waar we 
momenteel mee te maken hebben. Huurtarieven worden geïndexeerd op basis van de 
zogenaamde CPI (consumenten prijs index), waarbij afhankelijk van het type contract 
gekeken wordt naar de prijsindex van het afgelopen jaar, of de stand van zaken t.a.v. de 
index in januari, ofwel met een peilmoment 4 maanden eerder. In alle gevallen is de 
index momenteel hoog. 

- Louise neemt afscheid van de COC. Bertus bedankt haar met een attentie voor haar 
enorme inzet vanaf 2017. 

Hierna sluit Yefke de vergadering. 
 

Actiepunten 

 
 

Vergaderdata 2023 

 
* Home - Het Potentieel Pakken 

https://www.hetpotentieelpakken.nl/
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