
 
 
De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is een jonge en sterke organisatie. 
Opgericht in april 2016 vanuit een gedeelde visie op kinderopvang, bestaat de BMK uit 
kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een maatschappelijke opdracht, waarin het welzijn en 
de ontwikkeling van kinderen centraal staan. De BMK wil dat kinderopvang een basisvoorziening wordt 
voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Er is veel draagvlak voor de ideeën van de BMK. De 
vereniging groeit en is volop in beweging.  
 

Beleidsmedewerker  
Contract mogelijk van 24 uur tot 36 uur  

 
Verantwoordelijkheden: 

 Je bent een professionele gesprekspartner en weet verbinding te leggen tussen maatschappelijke 
ontwikkelingen, de politieke context en de kinderopvangbranche. Je bent je daarbij bewust van 
de impact op kinderen, ouders, de branche, alsmede de invloed op de bedrijfsvoering van elk 
aangesloten lid.  

 Je neemt deel aan (bestuurlijke) overleggen op het gebied van de kinderopvang en draagt bij aan 
een verdere verhoging van de kwaliteit van kinderopvang. 

 Je levert een belangrijke bijdrage aan het verder uitbouwen en realiseren van de visie van de BMK 
en weet dit goed mondeling en schriftelijk te verwoorden. 

 Je levert eveneens een belangrijke bijdrage aan de standpunten die de BMK op actuele dossiers in 
zal nemen.  

 Je verzamelt informatie die van belang is voor leden en draagt zorg voor een juiste, volledige en 
snelle informatiestroom naar de leden. 

 Je werkt samen met een klein team professionals aan concrete resultaten en adviseert het 
bestuur m.b.t. inhoudelijke vraagstukken. 

 
Voor de functie vragen wij: 

 HBO werk- en denkniveau. 
 Werkervaring in een soortgelijke functie is vereist. 
 Kennis van en ervaring met inhoudelijke vraagstukken in het sociale domein (ervaring in de 

kinderopvang is een pré). 
 Een goed gevoel voor (politieke) verhoudingen en bent diplomatiek waar dat gewenst is. 
 Ben je goed op de hoogte van het nieuws en volg je alles rondom kinderopvang op . 
 Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
 Je past in een flexibele en moderne werkomgeving. 

 
Verder ben jij een zelfstandige, slagvaardige, kritische, creatieve en verbindende persoonlijkheid met een 
proactieve werkhouding en deel jij jouw maatschappelijke betrokkenheid vol enthousiasme met ons. 
 
Arbeidsvoorwaarden en informatie 
Meer informatie over de BMK kun je vinden op www.maatschappelijkekinderopvang.nl. 
De BMK is gevestigd in Utrecht. Je rapporteert aan de voorzitter van het bestuur van de BMK. Je krijgt een 
marktconform salaris, mede afhankelijk van kennis en ervaring, binnen de CAO Kinderopvang. 
 
Inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij Richard van Dam, bestuurssecretaris. Hij is telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer 085-0218500. Schriftelijke reacties, voorzien van curriculum vitae én 
korte motivatiebrief, kun je tot 27 december a.s. mailen naar Richard van Dam op vandam@bmko.nl  
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