Meldpunt IKK – meld onwerkbare situaties!
Sinds 1 januari is de wet IKK van kracht en hebben we te maken met aangescherpte regels. Regels
bedoeld om de kwaliteit binnen de branche te vergroten en een gelijk speelveld te creëren. Het is
goed dat er duidelijke regels zijn over stabiliteit en veiligheid. Daar is iedereen het over eens. Maar
uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid zijn wel een voorwaarde.
In april volgt een technische evaluatie van de regels door het Ministerie van SZW. Om die reden
willen we alle knelpunten in kaart brengen waar kinderopvangondernemers tegen aanlopen, zodat
deze worden meegenomen in de evaluatie.
Als je ons vóór 1 maart laat weten waar jij concreet tegen aanloopt in bijvoorbeeld de implementatie
van de 3-uursregeling, het vaste gezichten-criterium of een andere consequentie, dan nemen we
jouw ‘case’ mee in onze bewijsvoering richting het Ministerie. Wij vinden dat de regelgeving ten
dienste zou moeten staan van de pedagogische kwaliteit en nooit mag leiden tot onwerkbare
situaties.
Ook ‘creatieve oplossingen’ die je ziet bij andere ondernemers horen we graag, want ook dit gaat ten
koste van de kwaliteit die we als branche nastreven. Daarnaast horen we graag hoe de interactie met
de GGD is en of maatwerkgesprekken mogelijk zijn in jouw regio? En hoe heeft de GGD geoordeeld
over jouw situatie? Want ook dit aspect nemen we mee in de technische evaluatie.
Loop je tegen een probleem aan in de implementatie? Meld het ons en stuur voor eind maart een
mail aan info@bmko.nl. Ook reeds opgeloste problemen horen we graag!
Wil je in je mail deze vragen beantwoorden?





Over welk onderwerp gaat het (bijv. 3 uursregeling)?
Omschrijf je probleem kort (bij voorkeur in enkele regels)?
Is de uitleg van de GGD inspecteur onderdeel van je probleem?
Overige informatie (graag ook zo kort mogelijk).

Terugbellen?
Als je wil dat we je terug bellen omdat je er niet uit komt; geef dat aan!
Dan nemen we contact met je op.

