
Jaarverslag COC 2017

De Centrale OuderCommissie (COC) vergadert 4x per jaar. In dit jaarverslag een terugblik op de onderwerpen die in 2017 
zijn besproken.

Landelijke ontwikkelingen
Bij dit vaste agendapunt schetst directeur Bertus Koot de belangrijkste ontwikkelingen binnen de kinderopvangbranche. 
Bij voorbeeld de verkiezingen van maart 2017, gevolgd door een lange formatie en een regeerakkoord met minimale 
verwijzing naar de kinderopvang. Of het IKC (integraal kind centrum) dat de samenwerking en samenhang tussen 
onderwijs en opvang beoogt te versterken.

Na jaren van krimp werd eind 2016 duidelijk dat de sector het kantelpunt had bereikt en in het nieuwe jaar is het traject 
omhoog weer ingezet. Dit brengt met zich mee dat de vraag naar medewerkers groeit en de eerste signalen dat het een 
uitdaging gaat worden om gemotiveerde en deskundige medewerkers te vinden, duiken op.

IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang)
De wet IKK is in het voorjaar van 2017 aangenomen door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. IKK rust op 4 
pijlers:
• De ontwikkeling van het kind staat centraal
• Veiligheid en gezondheid
• Stabiliteit in de praktijk en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk
• Kinderopvang is een vak 
en gaat o.a. gevolgen hebben voor de beroepskracht-kindratio en de opleidingseisen voor pedagogisch medewerkers. Er 
komt meer ruimte voor maatwerk en het akkoord beoogt verder om de regeldruk te verminderen. IKK is per 01.01.18 
van kracht; onder druk van de sector worden enkele maatregelen vertraagd ingevoerd, zodat ruimte ontstaat om de 
(financiële) gevolgen zorgvuldig in kaart te brengen.
Kind & Co heeft een werkgroep IKK in het leven geroepen die de onderdelen van het akkoord bestudeert en de 
implementatie binnen de organisatie voorbereid. Bureaumanager Hans de Vries maakt deel uit van deze werkgroep; 
hij heeft in augustus de COC uitgebreid geïnformeerd over de plannen van Kind & Co om te (gaan) voldoen aan de 
vereisten.

Harmonisatie peuterspeelzalen
Het sluitstuk van de wet OKE (2010) is de volledige harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 

Na vier (het voelt als meer) krimpjaren klaart de lucht weer op.
Een hogere kinderopvangtoeslag en meer werkgelegenheid zorgen voor groei binnen de 
kinderopvang. Als voorzitter van de Centrale Ouder Commissie samen met de leden van deze 
commissie staan wij steeds met beide benen op de grond om te zorgen voor een positieve 
beleving van de kinderen en hun ouders.Harry Glas

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ging per 1 januari 2018 in. Deze wet verplicht tot het 
vastleggen en registreren van bepaalde zaken, onder andere over het volgen van de ontwikkeling van 
kinderen, het toekennen van een mentor aan elk kind. Maar ook de eisen aan het personeel (bijvoorbeeld het 
hebben van een EHBO diploma). Om te voldoen aan de wet moeten ook de pedagogische doelen concreet 
worden vastgelegd in het pedagogisch beleid. KMN Kind& Co had altijd al een heel helder pedagogisch beleid, 
maar dat is i.v.m. de invoering van de wet IKK weer eens goed tegen het licht gehouden, opgefrist en waar 
nodig aangepast om te voldoen aan de nieuwe normen.  Onze COC heeft dit aangepaste pedagogische plan 
ter beoordeling gekregen en we hebben hierover een positief advies gegeven. 

Judith Houben



01.01.18. De kwaliteitseisen en de financieringsstromen zijn hiermee gelijk getrokken. 
Alle locaties voor peuteropvang zijn nu in het LRKP (landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) geregistreerd 
als kinderdagverblijf; dit betekent dat ouders nu ook voor peuteropvang kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de 
belastingdienst. 

Kind & Co in 2017
Kind & Co is in 2017 verder gegroeid, enerzijds door autonome groei, anderzijds omdat er nog steeds organisaties zijn die 
zich aansluiten. Ook de ‘Groeilinglocaties’ dragen bij aan de groeicijfers, zowel in aantal locaties als in omvang. 

We zien dat stakeholders zoals ouders, gemeenten en onderwijskoepels de kwaliteit van onze dienstverlening herkennen 
en waarderen, getuige de voorzichtige wachtlijsten die zo hier en daar ontstaan en de successen die we behalen bij 
aanbestedingstrajecten. 
De groei van de organisatie brengt een belangrijk aandachtspunt voor het voetlicht: het vinden van voldoende 
enthousiaste en deskundige medewerkers. Om in de groeiende vraag te voldoen is het centraal project SterkWerk! aan 
de slag gegaan.

SterkWerk!
Regiomanager Willemijn Klop heeft in het najaar uiteengezet welke acties Kind & Co ingezet heeft om in de groeiende 
vraag naar professionals te voorzien en daarnaast een interessante werkgever te zijn en blijven. Oftewel: medewerkers 
vinden en binden. 
Hiertoe is de wervingsprocedure zorgvuldig bestudeerd en gemoderniseerd, zijn de contacten met de ROC’s en andere 
opleidingsinstituten versterkt en is de inzet van invalmedewerkers onder de loep genomen. Ook is onderzocht welke 
arbeidsvoorwaarden meer/minder motiverend zijn voor medewerkers.

Kwaliteits Management Systeem (KMS)
Het KMS: ook in 2017 een vast agendapunt bij iedere COCvergadering. Ter voorbereiding ontvangt de COC een 
memo over de belangrijkste onderwerpen uit het voorgaande kwartaal, aangevuld met een overzicht van de 
kwaliteitsdocumenten die zijn aangepast.

Tijdens de interne audit 2016 zijn de volgende onderwerpen bevraagd:
- Beleid zieke kinderen
- Brandveiligheid
- Hygiënisch werken
- Inwerken nieuwe medewerkers
- Activiteiten
- Omgaan met pestgedrag
Hoewel er altijd punten zijn die voor verbetering in aanmerking komen, was de COC positief over het resultaat van de 
audit.

Spraken we nog geen jaar geleden over krimp, nu spreken we over groei van de vraag van 
kinderopvang. Ik ben heel blij met het project SterkWerk, waarbij er op een hele creatieve 
manier wordt gezocht naar nieuwe medewerkers maar vooral ook gezorgd dat medewerkers 
blijven en het naar hun zin hebben bij KMN Kind & Co. Als IT’er juich ik de stap naar verdere 
digitalisering ook echt toe, dit leidt tot meer efficiëntie en daardoor er meer ruimte is voor tijd 
voor medewerkers.

Mark v/d Harst

Harmonisatie?? Ik kreeg het hele jaar door informatie zowel in mijn rol als ouder en als COC lid. 
Toen het zover was in november 2017 moest iedereen toch zijn weg vinden. Dit gold ook voor 
mij. Maar door de goede hulp van de medewerkers van Kind & Co zijn we er allemaal 
uitgekomen.

Ayse Akilli



Gezonde Kinderopvang
Dit onderwerp is door Kind & Co uitgeroepen tot centraal thema voor het jaar 2017. Verschillende medewerkers hebben 
een ‘train-de-trainer’ opleiding gevolgd en gaan collega’s coachen om een gezonde leefstijl, met aandacht voor meer 
beweging en gezonde voeding, in het programma van de locatie te verankeren.

Alle locaties zijn met het onderwerp aan de slag gegaan en hebben een bijdrage geleverd aan de activiteitenwaaier, die 
begin 2018 is verspreid onder alle locaties.

De COC heeft een themabijeenkomst georganiseerd over dit actuele thema, maar deze is vanwege te weinig 
belangstelling geannuleerd.

Dataveiligheid
In een tijdperk waarin de digitalisering steeds verder gaat, is het belangrijk om stil te staan bij de vraag welke 
informatie wordt verzameld, wie er toegang heeft tot die informatie en hoe de informatie wordt opgeslagen en 
bewaard. Vooruitlopend op wetgeving inzake privacy, die in mei 2018 van kracht zal zijn, draagt Kind & Co zorg om de 
dataveiligheid steeds verder te verhogen.

Hieraan gekoppeld komt ter tafel hoe kan worden voorkomen (of: verminderd) dat dezelfde informatie over ouders en/
of kinderen bij herhaling wordt uitgevraagd. Na afloop van de pilot Digitalisering kindgegevens en toestemmingsformulier, 
komt dit onderwerp terug op de agenda.

Rapportages 
Ook in 2017 heeft de COC weer een aantal regelmatig terugkerende rapportages besproken: het Klachtenjaarverslag 
2016 en de Exitrapportage 2016.
Ook heeft de COC zelf een Jaarverslag 2016 opgesteld en digitaal toegestuurd aan alle oudercommissies en locaties.

Tarieven 2018
Kind & Co heeft in augustus een voorstel gedaan voor de tarieven 2018. Hierbij is de gebruikelijke systematiek gevolgd, 
namelijk het compenseren van de ondergrens van de voorziene kostenstijging inclusief de kosten die IKK in 2018 met 
zich meebrengt. Aanvullend is de toezegging aan de COC uit 2016 gehonoreerd, en eenmalig een korting  van 0,8% 
verleend. De COC heeft positief geadviseerd op dit voorstel.

Rond Prinsjesdag werd de sector onaangenaam verrast door een onvoorziene verhoging van de werkgeverslasten; deze 
is alsnog verrekend in de tarieven wat uiteindelijk heeft geleid tot een stijging van 3,1%. Voor de gastouderopvang 

Door samen te werken aan een gezonde kinderopvang bouwen aan een vitale toekomst. 

Alex Griffioen

In het nieuws horen wij helaas maar al te vaak “dossiers liggen op straat”. Hoe zit dat bij KMN 
Kind & Co? Als lid van de COC heb ik het afgelopen jaar een aantal kritische vragen n.a.v mijn 
dagelijkse bevindingen over dataveiligheid binnen KMN Kind & Co mogen stellen. Het was super 
om te merken dat er met mijn kritiek wat werd gedaan en vragen werden beantwoord. Het is 
goed om te weten dat ook deze veiligheid van de kinderen een hoge prioriteit blijft houden.

Louise Bakkenes

De lokale oudercommissies hebben de centrale oudercommissie gemachtigd  voor het uitvoeren van het 
adviesrecht over zaken die belangrijk zijn voor de kwaliteit binnen de kinderopvang. In de vergaderingen 
met de directie worden locatie overstijgende  onderwerpen aan ons voorgelegd. Om de kwaliteit van de 
dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij onze verwachtingen worden wijzigingen in onder 
andere  het voedingsbeleid, het personeelsbeleid en het pedagogisch beleid aan ons gepresenteerd, daarop 
geven wij advies. Judith Houben
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bedraagt de stijging 2,5% aangezien deze sector geen gevolgen ondervindt van IKK.
 

Samenstelling COC
De COC heeft 2 nieuwe leden mogen verwelkomen, te weten Louise Bakkenes en Ayse Akilli. Medio 2017 heeft Damaris 
Roodhart het COClidmaatschap beëindigd. 

Tot slot
De COC kijkt terug op een boeiend jaar, waarin belangrijke onderwerpen op de agenda hebben gestaan. is geweest. De 
discussies dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en zijn daarmee in het belang van zowel de ouders, als de kinderen, 
als de organisatie. Daar zetten wij ons van harte voor in!

De samenstelling van de Centrale Ouder Commissie is een van diversiteit, soms komen en gaan mensen maar steeds 
hebben deze mensen diepe inhoud en zetten zij hun expertise op verscheidene vlakken in. Daarnaast nodigen wij als 
Centrale Ouder Commissie vaak oudercommissies uit om aan te zitten bij de vergaderingen zodat onze achterban direct 
ziet wat wij doen en betrokken raakt bij onze gezamenlijke besluitvorming. 

Ayse Akilli

Wij hebben als COC heel goed gesproken over de tarieven en waren trots dat we uit waren 
gekomen op een geringe stijging van 1,8%. Helaas gooide de prognose van de stijging van de 
sociale lasten gesteld door UWV roet in het eten waardoor de tarieven stijgen met 3,1%. Gelukkig 
blijft dit percentage lager dan het maximum uurtarief. Daarnaast stijgt de maandelijkse teruggaaf 
van de kinderopvangtoeslag in 2018.Mark v/d Harst


