Cao-onderhandelingen in kinderopvang lopen onverwacht stuk
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De cao-onderhandelingen in de kinderopvangbranche zijn vastgelopen. Vakbonden en
werkgevers kunnen het niet eens worden over de mate waarin medewerkers van
kinderdagverblijven ook buiten hun vaste contracturen beschikbaar moeten zijn. Dat zeggen
betrokkenen tegen het FD.
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FNV-bestuurder Zorg & Welzijn Ilse van der Weiden zegt het vastlopen van de
onderhandelingen ‘totaal niet’ te hebben voorzien. 'Dit hadden gemakkelijke gesprekken
kunnen worden, want de economie groeit en bloeit als nooit tevoren en de slechte tijden in de
kinderopvang liggen ver achter ons.'
Voorzitter Sharon Gesthuizen van de brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang ziet
ruimte om verder te praten. Gesthuizen gaat in overleg met haar achterban. Over de inhoud
van de onderhandelingen wil ze niets kwijt.
De FNV gaat met de leden praten over acties. ‘Dit gaan eerst ludieke acties worden en dan
bijvoorbeeld een prikactie’, zegt Van der Weiden.

Beschikbaarheidseis
Een van de struikelblokken was de zogeheten ‘beschikbaarheidseis’. De 80.000 werknemers
in de kinderopvang hebben vaak een relatief kleine contracten, waarin is vastgelegd dat zij de
rest van de week ook beschikbaar moeten zijn. Daardoor kunnen ze hun baan niet combineren
met ander werk.
De werkgevers waren bereid om de eis van beschikbaarheid gedurende de hele week te
beperken tot vier dagen bij contracten tot en met achttien uur. Bij contracten van meer dan
achttien uur wilden ze volgens de FNV vasthouden aan vijf dagen beschikbaarheid per week.
De FNV wilde twee dagen beschikbaarheid voor een dag werken volgens het rooster.

Ludieke acties

Het lukte de onderhandelende partijen – vakbonden FNV, CNV, de Unie, brancheorganisaties
Kinderopvang en Maatschappelijke Kinderopvang – ook niet om tot overeenstemming te
komen over het verminderen van de werkdruk. ‘En aan het onderwerp loonsverhoging zijn we
niet eens toegekomen’, zegt FNV-bestuurder Van der Weiden.
Om de werkdruk te verminderen wil de FNV een half uur per dag per groep kinderen aan
extra tijd voor taken zoals administratie. De brancheverenigingen wilden daar volgens Van
der Weiden vijf kwartier per week per groep voor uittrekken.
De partijen hebben vier dagen onderhandeld, om maandag te concluderen dat een akkoord
niet haalbaar was. De brancheorganisaties willen na 1 januari verder praten, maar de
vakbonden willen dat niet zolang er geen nieuwe voorstellen op tafel liggen.

