
Kind & Co-pvdw-november 2018  COC vergadering 14.11.18 1 

Verslag van de Centrale Oudercommissie-vergadering d.d. 14.11.18 
 

Aanwezig: Ayse Akilli, Louise Bakkenes, Alex Griffioen, Bertus Koot, Petra van der Wilt 
(verslag) 
Afwezig: Harry Glas (vz), Mark van der Harst, Els van Muiswinkel 

 
1. Opening 

Louise opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Petra van der Wilt zal vandaag Els van Muiswinkel vervangen, die zoals zij zelf heeft 
toegelicht bij het versturen van de agenda en de stukken, als gevolg van een ongeval niet in 

staat is om aanwezig te zijn. Petra is sinds juli in dienst als stafmedewerker en houdt zich 
vanuit deze rol o.a. bezig met het opleidingsbeleid. Tot 1 juli was Petra directeur-bestuurder 
van de SKOO. Deze stichting is opgegaan in Kind & Co.  

 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Verslag 29.08.18 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. Het verslag wordt vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag: 
Bertus geeft aan dat er in de eerste week een beperkt aantal reacties is gekomen van ouders 
op de brief over de tariefstelling voor 2019. Daarvan was één reactie waarbij de ouder 

aangeeft de opvang te duur te vinden, twee ouders die vragen hadden over de reguliere 
indexering, die daarop aan hen nader is toegelicht en één ouder die aangeeft de uitleg te 

uitgebreid te vinden.   
 
4. Mededelingen en post 

De postlijst heeft 2 items, te weten een verslag van OC BSO Weesp en een verzoek tot 
toesturen voorstel tarieven 2019 van de OC Piet Mondriaan. De OC Piet Mondriaan heeft het 
advies m.b.t. de tariefstelling van de COC incl. de reactie daarop van Kind & Co ontvangen.  

 
5. Landelijke ontwikkelingen in de kinderopvang  

1. Het ongeval in Oss en als gevolg daarvan de schorsing van de Stint heeft de sector 

de afgelopen maanden erg bezig gehouden. De impact is groot. Kind & Co heeft 54 
Stints, welke ook nog voor een groot deel op de balans staan. Op dit moment zijn er 
andere oplossingen gevonden. Dit brengt behoorlijke extra kosten met zich mee 

(inhuur van taxi’s en extra personeel). De Brancheorganisatie heeft samen met de TU 
en de leverancier een voorstel ontwikkeld voor aanpassingen. In dat geval zou een 
Stint voor circa € 800,- kunnen worden aangepast (de aanschafwaarde van een Stint 

is ± € 9000,-).  
2. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de IKK maatregelen zoals de aanpassing van 

de leidster Kind ratio, de babyscholing en de vormgeving van de pedagogisch coach 

en pedagogisch beleidsmedewerker. Bertus geeft aan er trots op te zijn hoe 
voortvarend en zorgvuldig alles wordt opgepakt. 

3. De branche kinderopvang kampt met een serieus personeelstekort. Dit tekort wordt 
ook in de diverse regio’s van Kind & Co waargenomen. 

 

6. Voortgang Kwaliteits ManagementSysteem 
In het gebruikelijke memo worden de ontwikkelingen op het gebied van IKK, interne audit 
2017, AVG (algemene verordening gegevensbescherming) en digitale formulieren 

kindgegevens gepresenteerd.  
Het laatstegnoemde onderwerp is getest in een pilot; tijdens de looptijd werd duidelijk dat 
softwareleverancier Flexkids in het najaar een nieuw product in de markt gaat brengen t.b.v. 

het digitaliseren van kindgegevens. Er is besloten om deze update niet af te wachten. Dit 
houdt in dat per 1 januari as. De kindgegevens en toestemming van nieuwe kinderen zoveel 
mogelijk digitaal zal worden verwerkt. 
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7. Babyopvang – beleid en scholing 

Petra ligt het nieuwe beleid toe en geeft informatie over te implementatie route en scholing 
(zie presentatie). 

 

8. Vergaderdata 2019 
De data 13.02.19 en 04.09.19 en 13.11.19 worden vastgesteld. Aangezien 29.05.19 de dag 
voor Hemelvaart is, vraagt Louise of het mogelijk is hiervoor een alternatief te zoeken. 

 
9. Mededelingen uit de organisatie 

Bertus is trots op de aanpak van het personeelstekort. Dit tekort houdt op dit moment de 
organisatie erg bezig. Onlangs is de afdeling recruitment uitgebreid met een derde recruiter 
(waar dit een jaar geleden nog 1 recruiter was). Er zijn in de eerste twee kwartalen 240 

nieuwe medewerkers aangetrokken. Er is wel een duidelijke analogie zichtbaar tussen het 
personeelsverloop en de krimp. Tijdens de krimp was er weinig arbeidsmobiliteit. Nu de 
markt aantrekt wordt hierin een inhaalslag gemaakt, met name ook binnen Kind & Co omdat 

wij tijdens de krimp geen gedwongen ontslagen hebben gehad. De huidige groei van de 
organisatie in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt geeft wel spanning. Er wordt uit 
dezelfde vijver gevist als de jeugdhulpverlening, onderwijs en gezondheidszorg. Louise merkt 

op dat zij de indruk heeft dat bij Kind & Co er wel meer werkplezier is dan dat zij ervaart in 
de jeugdhulpverlening. Zij neemt waar dat medewerkers bij Kind & Co waardering ervaren. 

 

10. Rondvraag en sluiting 
1. Louise geeft aan de BOINK een hele heldere folder heeft ontwikkeld over de vernieuwde 

Meldcode en adviseert deze te gebruiken. 

2. Ayse geeft aan dat de januari vergadering haar laatste is, omdat haar kind 4 wordt ene 
de opvang zal verlaten. 

3. Alex geeft aan dat zijn vrouw per december in dienst komt bij Kind & Co op de 

Boomgaard in Woerden. 
  

Hierna sluit Louise de vergadering. 
 
Actiepunten 

- Pilot digitalisering kindgegevens volgen en agenderen  Els 
- Wervingsflyer nogmaals verspreiden    Els 
- Alternatieve datum voor 29 mei zoeken    Els  

(afgerond: 15.05.19) 
- Datum prikken jaarlijkse etentje     Els 

 

Vergaderdata 2019 
13.02.19, 15.05.19, 04.09.19 en 13.11.19 


