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Betreft  :  Nieuwe Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang 
Briefnummer :  20180003/AB 

Den Haag, 2 juli 2018 

 

 

Geachte mede-ondernemer in de Kinderopvang, 

 

Wij willen u erop attent maken dat er een nieuwe Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang is 

opgericht. Wij hopen dat u zich bij ons zult aansluiten. Met u erbij staan we immers sterker. 

 

Wie hebben de BVOK opgericht? 

De BVOK is opgericht door 6 ondernemers in de kinderopvang met ieder ruim 15 jaar ervaring.  

De kinderopvangsector gaat ons aan het hart, we koesteren onze bedrijven en we kunnen in alle 

bescheidenheid stellen: we hebben verstand van het vak. 

 

Waarom de BVOK 

Toen de branchevereniging vorig jaar instemde met de nieuwe BKR, zonder daarvoor enig onderzoek 

te hebben verricht naar de gevolgen voor kinderen/ouders/aanbieders, was voor ons de maat vol. 

Het is tijd voor een brancheorganisatie speciaal voor ondernemers in de kinderopvang. Voor 

directeuren/ondernemers die voor eigen rekening en risico kinderopvang aanbieden. 

Directeuren/ondernemers die in moeilijke tijden niet op zoek gaan naar een andere baan, maar die 

door blijven vechten om hun bedrijf weer uit de gevarenzone te halen.  

De nieuwe BKR kan de sector opnieuw in de gevarenzone brengen. Zeker wanneer ook de lonen 

sneller zullen stijgen dan de inflatie (thans voorgelegde cao). Wanneer het verlies aan productiviteit 

(1 leidster op 3 i.p.v. 4 baby’s) wordt meegenomen in een loonruimteberekening, dan kunnen de 

salarissen alleen al om die reden niet omhoog. 
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Wat wil de BVOK 

1. De BVOK wil optreden als gesprekspartner voor beleidsmakers in Den Haag. Beleidsmakers 

baseren zich immers op informatie uit het werkveld. Kennelijk wordt de ervaren ondernemer 

thans niet gehoord. 

 

2. Daarnaast wil de BVOK bij de volgende cao onderhandelingen een plaats aan de 

onderhandelingstafel. Niet om te snijden in de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers, 

maar om ervoor te zorgen dat salarisontwikkeling gebaseerd is op een 

loonruimteberekening. Iets dat in iedere andere sector als normaal wordt beschouwd. 

Daarnaast kan de cao worden vereenvoudigd zodat er beter mee te werken valt. 

 

Wat bieden wij u ? 

De BVOK zal u via de website www.BVOK.nl op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de 

kinderopvangsector. Daarnaast organiseert de BVOK bijeenkomsten voor haar leden waarbij we met 

elkaar van gedachten kunnen wisselen. En wij zullen, samen met u, actief lobbyen in Den Haag en 

deelnemen aan cao onderhandelingen. Immers, 70% van de alle pedagogisch medewerkers is 

werkzaam bij private kinderopvangbedrijven. Logisch dat wij daar over wensen mee te praten. 

 

Tot slot 

De kinderopvang is een geweldige sector. Wij hopen dat wij dit werk nog vele jaren kunnen blijven 

doen.  

Wij zouden het geweldig vinden als u zich bij ons aansluit. 

En hopen u maandag 3 september a.s. vanaf 20.00 uur t/m 22.00 uur welkom te heten.  

Locatie: Kinderspeelparadijs “Het Speelkasteel”, Hoofdweg 869, 2131 MB in Hoofddorp.  

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op nummer 085-1302646. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annemieke Blansjaar-van Santen 

Secretaris  

BVOK 
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