
 

 

BVOK KOERST OP EIGEN CAO-AKKOORD EN MEER TRANSPARANTIE OVERLEG-CULTUUR 

 

Cao onderhandelingen:  

BVOK maakt al vanaf februari 2021 deel uit van de onderhandelingstafel met BK, BMK, FNV en 

CNV. Partijen zijn verdeeld: de bonden zijn het onderling niet eens en ook de werkgevers niet. Er is 

geen zicht op een cao-akkoord. FNV dreigt met acties maar mist voldoende steun daarvoor bij de 

leden, terwijl haar kleine achterban te gering in aantal is voor landelijke stakingen. Het is slechts 

de opmaat voor een verlenging van de huidige cao die afloopt op 1 juli.  

BVOK blijft koersvast. Haar cao-bod biedt naast een realistisch kostenplaatje voor de kleinere 

ondernemers ook oog voor werkdruk van beroepskrachten. 

 

Niet democratisch: handvol leden beslist in de kinderopvang 

BVOK zal in de komende tijd ook meer aandacht vragen voor de zeer lage organisatiegraad in de 

branche: 90% van de werknemers en 60% van de ondernemers is niet georganiseerd. En toch 

bepaalt de kleine minderheid van BK en BMK (30% van de ondernemers) en van FNV en CNV (10% 

van de werknemers) al jaren de cao, waarbij tijdens de ledenraadplegingen slechts 3% 

werknemers en hooguit 9% ondernemers hun stem uitbrengen.  

 

Niet transparant: nieuwe overleg-en bestuurscultuur nodig 

Net als de Tweede Kamer eist voor het landsbestuur, wil BVOK voor de kinderopvang vernieuwing 

van de overleg-en bestuurscultuur. Te veel gebeurt achter de schermen en te vaak is onduidelijk 

wie met wie welke afspraken maakt. De vakbonden bemoeien zich niet alleen met de 

arbeidsvoorwaarden, de cao, maar beslissen mee over wetgeving voor de kwaliteit van de opvang, 

zoals IKK of over daarvan afwijkende regels die GGD GHOR graag wil. Samen met BK, BMK, GGD 

GHOR, VNG, belastingdienst en ambtenaren van het ministerie SZW vormen zij buiten het zicht 

van ondernemers een schaduwkabinet in de kinderopvang. De toeslagenaffaire is daar geboren.   

 

BVOK maakt zich hard voor vernieuwing: meer democratie en meer bestuurlijke 

transparantie! 

 

BVOK POSITIEF VERRAST DOOR SER ADVIES: KERN-ROL VOOR DE KINDEROPVANG! 

 

De SER (Sociaal Economische Raad) kwam 10 juni met een advies: geef alle kinderen van 0 tot 4 

jaar recht op twee dagen kinderopvang, ongeacht of de ouders werken. In de toekomst wil zij dit 

uitbreiden voor kinderen tot 13 jaar. In haar rapport Een Kansrijke start voor alle kinderen richt de 

SER haar advies aan de formerende partijen waarmee informateur Mariëtte Hamer (kroonlid en 

voorzitter van de SER) in gesprek is.  

De twee dagen recht op kinderopvang spelen in op onderzoek waarin 16 uur als de minimaal 

noodzakelijke periode wordt gesteld wil opvang effect sorteren bij achterstanden, een eis die sinds 

2020 wordt gesteld aan VVE-peuteropvang.  

In het rapport staan ook nog andere voorstellen, zoals: het verhogen van het maximum uurtarief 

voor de kinderopvang en het periodiek herijken daarvan, in plaats van elk jaar een procentje meer 

of minder. Ook voor de bso-opvang ziet de SER een belangrijke rol weggelegd: niet als het 

verlengstuk van het onderwijs maar juist met een heel eigen ontwikkelingsaanbod gericht op een 

bredere ontwikkeling. Het toeslagensysteem vraagt vereenvoudiging zo stelt de SER bovendien. 

Maar over het wat en hoe daarvan spreekt zij zich niet uit.  

 

BVOK zal de kennis en ervaring van de ondernemers in de kinderopvang inbrengen, 

zodat een goedwerkend systeem wordt ontwikkeld voor zowel ouders als ondernemers! 

 

Wil je meer weten van BVOK? Kijk op onze site of mail naar info@BVOK.nl. 


