
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief juli 2021 
 

 
OVERLEG MET MINISTERIE SZW 

Op 16 juli jl. heeft BVOK haar tweede overleg gevoerd met SZW. Inzet van het overleg was 
tweeërlei: bijpraten over actualiteiten en zorgpunten. In september 2021 is een vervolg-
overleg gepland.  
 
Covid-19 BVOK vraagt aandacht voor een mogelijk verband tussen branche-verschillen in 
beleid (bij de ene locatie mogen ouders weer op de groep bij de andere niet) en de toename van 
(dreigende) sluiting van groepen door snelle opmars van besmettingen met Covid-19 Delta-
variant. Ook BSO’s blijven een zorgpunt: door Corona-sluiting zijn er klanten kwijtgeraakt die 
elders een oplossing vonden en BVOK heeft geen signalen van een toestroom van klanten 
vanwege de zomervakantie.  
Personeel Het personeelstekort blijft groeien. Dat raakt kleine ondernemers extra hard: als 
2 van 10 medewerkers ontbreken (quarantaine, vacature) mis je al 20%. Door hogere 
kwalificatie-eisen zoals de 3-F taaltoets dreigen wij nog meer mensen kwijt te raken. Moet je een 
medewerker ontslaan als die niet slaagt? SZW gaat dit uitzoeken.  
Werkdruk BVOK heeft SZW gevraagd voorzichtig te zijn met voorbarige conclusies over 
werkdruk zoals door BK/BMK/CNV in hun brief aan Koolmees voorgelegd. Degelijke cijfermatige 
onderbouwing ontbreekt. BVOK legt de nadruk liever op werkplezier. Daarover is een vruchtbare 
discussie gevoerd met SZW.  
 

ONZE MKMB-CAO! 
Onze CAO heeft een definitieve naam gekregen: Micro-Klein-Midden-Bedrijf, dus MKMB-
CAO Kinderopvang. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het in bepalingen uitwerken en 
formaliseren van het cao-akkoord. Ook de bij wet vereiste documenten en data (van de 
leden: loonsom, aantal werknemers en fte’s) zijn nog niet allemaal binnen.  
De loonsverhoging kan in augustus, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli, worden verwerkt 
in de loonadministratie.  
 

BVOK: WERKDRUK OF WERKPLEZIER? 
Je hebt het vast al gelezen in de kranten: FNV blijft roepen dat de werkdruk in de 
kinderopvang te hoog is en dat ze daarom blijft staken.  
In de kinderopvang is nog te weinig wetenschappelijk onderzoek geweest over (beleving 
van) werkdruk. We weten niet eens hoeveel werknemers zeggen werkdruk te ervaren. Het 
aantal dat staakt is minimaal, nog geen 0,5% van alle medewerkers in de kinderopvang. En 
individueel noemen die dan ook nog allerlei verschillende dingen, te veel administratie, 
vervelende klussen (kinder-wc’s), te weinig tijd, de beschikbaarheid dag enz.  
 
Werkdruk wisselt en is wisselvallig  Er is geen allesomvattende factor voor het ontstaan 
van de ervaring van werkdruk. Werkdruk wisselt juist sterk, er is nauwelijks een constante te 
vinden die generaal voor iedereen geldt, als een kant-en-klaar vaccin voor alle werkenden 
onder alle omstandigheden.  



per persoon: wat de één ervaart als druk (te moeilijk, niet leuk) ziet de ander als een prettige 
uitdaging.  
per moment en situatie: wat het op ene moment goed hanteerbaar is, wordt door (privé) 
omstandigheden op een ander moment onoverkomelijk. 
per leeftijdscategorie: na 20 jaar ervaring aan allerlei nieuwe eisen moeten voldoen valt zwaarder 
dan als nieuweling meteen met die eisen van start gaan. Terwijl juist die ruime ervaring helpt om 
moeilijke situaties in de opvang het hoofd te bieden, waar een nieuweling met de handen in het 
haar zit. 
per werksetting: in een kleinschalige opvang met ontspannen onderlinge relaties en veel onderling 
overleg voelt alles heel anders dan in een groot en anoniem concern waar top-down wordt 
aangestuurd.  
Het zou dus best kunnen dat de ervaring van werkdruk zich vaker voordoet bij de midden en 
grote bedrijven dan bij de micro en kleine. Maar niemand die het weet, want betrouwbare 
cijfers ontbreken.  
 
Werkplezier: voor iedereen hetzelfde Mede daarom kiest BVOK voor een positieve en 
wetenschappelijk betrouwbaarder insteek: werkplezier. Over factoren die werkplezier geven 
is wel veel bekend, en het mooie is: daarvan profiteert iedereen! Als meer bewust wordt 
gewerkt aan factoren die er toe doen zal werkplezier toenemen, ook als er geen beleefde 
werkdruk is. Dat hoeft bovendien niet heel veel geld te kosten.  
 
BVOK heeft samen met LBV het werkplezier in het cao-akkoord bewust tot speerpunt 
gemaakt en daartoe alvast een aantal kernfactoren benoemd. Zoals:  
 
o geeft het werk voldoening (zinvolheid: het doet er toe) en is het intrinsiek uitdagend (ja, zegt 

90%!) 
o zijn er werkvoorschriften voor de uitvoering die strijd geven met die voldoening/uitdaging 

omdat ze daar afbreuk aan doen? 
o zijn gedragingen op de werkplek voorspelbaar, dus met duidelijke en constante 

verwachtingen en afspraken, zowel tussen collega’s onderling als tussen leiding en 
medewerker, en houdt iedereen zich daar aan?  

o past de handelingsvrijheid van een werknemer voldoende bij de rol van beroepskracht of is er 
meer professionele ruimte nodig? 

o en is er in een team voldoende veiligheid en onderling vertrouwen?  
 
In de looptijd van onze CAO zal BVOK zich samen met jullie inspannen om het werkplezier te 
vergroten. En feit is: hoe meer werkplezier hoe minder werkdruk!  
 
 

BEGROTINGSMODEL 
Het jaar is al weer voor de helft voorbij en dus is het tijd om alvast een start te maken met 
het doorberekenen van je begroting en tarieven. Het waarborgfonds geeft regelmatig 
workshops voor het berekenen van tarieven en heeft nu ook een begrotingsmodel voor de 
kinderopvang gemaakt. Dit helpt je echt om een goed financieel en zakelijk inzicht te krijgen 
over je kinderopvang-onderneming en hoe je ervoor staat. In het model wordt in vijf stappen 
uitgelegd hoe je de begroting invult. Het model is nu te bestellen voor € 75,- excl. BTW. 
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/ik-ontvang-graag-het-begrotingsmodel  

 
 


