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Het is januari 2021 en hartje winter maar 
we hebben al bijna een jaar warmgelopen 
met corona. We spelen soepeler dan ooit 
in op alle veranderingen, nieuwe 
protocollen, handreikingen, beslisbomen 
en generieke kaders om het hoofd te 
bieden aan quarantaines, positieve 
testuitslagen en snottebellende kinderen. 
En met succes; een voorjaar zonder 
nieuwe FAQ’s want iedereen kent 
inmiddels het klappen van de corona-
zweep. 

 
Het is buiten nog donker en koud als we 
ineens worden verrast door een stralende 
en hartverwarmende nieuwe voorzitter; 
Loes Ypma. Met Loes begint de BMK aan 
een nieuwe fase in haar bestaan. We 
richten onze blik meer op de externe 
wereld en we werken samen met 
verrassende partners zoals Woman Inc., 
NOC/NSF en Jantje Beton aan ‘de 
kinderopvang van de toekomst’.  

Zomer 2021 

Het is zomer en tijd voor vakantie! Na een lange corona-
winter en een koud voorjaar willen we niets liever dan de 
zon opzoeken. Maar eerst laten we je meegenieten van al 
het moois dat we als BMK samen met onze enthousiaste 
leden hebben gerealiseerd! Enjoy the read!  
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Dit voorjaar van de tweede lockdown is 
het voorjaar van het locatie-specifieke 
plan voor heropening van de Bso, de 
cohortering en het zelf-testen. Ook 
organiseren we in deze maanden 22 
online sessies voor onze leden over 
uiteenlopende onderwerpen; diversiteit, 
gastouderopvang, nieuwe wet- en 
regelgeving of verdiepende sessies voor 
het Pedagogenplatform. Het hoogste 
aantal deelnemers halen we met de 95 
deelnemers die deelnemen aan de sessie 
over de ‘Civil Society’ met Micha de 
Winter. 
 
De opbrengst van deze laatste sessie 
verwerken we in het artikel ‘Civil-society 
en het vanzelfsprekende partnerschap 
met maatschappelijke kinderopvang’ ten 
behoeve van ouders, kinderen en 
samenleving. Dit gaat verder dan de 
samenwerkingen die we al hebben met 
SWN, Jeugdzorg en het onderwijs. En dat 
sluit weer naadloos aan op die leuke 
nieuwe partners en stakeholders waar we 

sinds de komst van Loes mee 
samenwerken. 
 
We organiseren in één adem door een 
debat op 1 maart, want de verkiezingen 
zijn in aantocht. Twee uur schermtijd, vier 
politieke partijen, jarenlange kennis en 
ervaring en de wens om samen het 
verschil te gaan maken volgen; met D66, 
de SP, GroenLinks en de PvdA debatteren 
we over de actualiteit en onze visie op de 
toekomst. Dankzij de overweldigende 
inzending van  42 fantastische filmpjes 
die leden maken en opsturen krijgen de 4 
politici een levendig beeld te zien van 
maatschappelijke kinderopvang. Dit alles 
onder leiding van onze kersverse 
voorzitter. 
 
Corona houdt aan; wij voeren gesprekken 
met leden, stakeholders en onderzoekers, 
en verwoorden een maatschappelijke 
visie op de toekomst van het GGD 
toezicht. 
 

2021 

Terugblik op het eerste half jaar! 
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We gaan in gesprek met GGD GHOR, 
VNG, Ministerie SZW en OCW, BK, BOinK, 
Voor werkende ouders en Nysa. En 
tegelijkertijd sturen we met  onze andere 
partners PO-Raad, Jeugdzorg Nederland, 
Sociaal Werk Nederland, VNG en 
Kindcentra 2020 een krachtige reactie op 
de Scenariostudie Vormgeving 
Kindvoorzieningen (SVK) aan de politiek 
en aan de SER. We zitten geen seconde 
stil! 
 
Samen met onze partners –  die we ook 
geen rust gunnen – schrijven we een 
verbeterplan voor de implementatie van 
de Meldcode. We blijven actief bezig in 
de strijd tegen kindermishandeling! Ook 
maken we deel uit van de redactieraad 
van Augeo magazine, een stichting die 
zich inzet  voor een veilig thuis voor ieder 
kind. 
 
We frisse onze relatie met de landelijke 
media en pers op en geven interviews 
aan de Volkskrant, het NRC, Follow-the-
Money, KinderopvangTotaal, BBMP, het 
Financieel Dagblad en Algemeen Dagblad 
wat resulteert in veel mooie artikelen 

waarin Loes haar visie op 
maatschappelijke kinderopvang 
overtuigend deelt. De term ‘gratis 
kinderopvang’ duikt overal op; een 
contradictio in terminus vinden wij en 
leggen in een blog het verschil tussen 
waardevol en duur uit. 
 
En dan ineens zijn we op 16 april jarig! 
We delen cadeautjes uit aan onze leden; 
taart en een jubileumuitgave ‘Hoera, vijf 
jaar BMK!’ liggen op onze verjaardag ‘op 
de mat’ van onze leden. Hierin laten we 
de moedige oprichters van de BMK aan 
het woord en werpen we zelf ook een blik 
in de toekomst. Ontwapend zijn de 
uitspraken en foto’s van de kinderen die 
schitteren in deze uitgave. En omdat we 
jarig zijn delen we dit cadeautje ook uit 
aan Kamerleden! 
 
Stilletjes hadden we onze visie en ideeën 
over de toekomst al online gebundeld ter 
ere van ons eerste lustrum. Vol trots 
lanceren we op onze verjaardag de 
website kinderopvangvandetoekomst.nl 
die we speciaal maakten voor de politiek 
en samenwerkingspartners. Deze site 

staat bol van positions papers die we 
schreven over onderwerpen die ons aan 
het hart gaan. 
Dan start het Nationaal Programma 
Onderwijs waaraan maatschappelijke 
kinderopvang een wezenlijke bijdrage 
levert. We helpen de menukaart vullen 
en geven de inzet van Bso-medewerkers 
in het NPO vaste vorm. Mooie 
maatschappelijke initiatieven verrijken 
inmiddels het plan. 
 
Het Pedagogenplatform komt met haar 
visie Kwaliteit. Een belangrijk thema dat 
verweven is in alles wát we doen, hóe we 
het doen en waartóe we het doen. Een 
expertgroep gaat dit thema inhoudelijk 
én strategisch uitwerken. 
 
De formatie mag dan niet opschieten, de 
lente is gelukkig wel gearriveerd en ook 
wij houden de vaart er in!  
 
Loes lobby-iet wat af in Den Haag, 
spreekt Kamerleden en een immens 
aantal maatschappelijke organisaties, 
bezoekt iedere week minimaal één BMK-
lid en is onvermoeibaar in haar pleidooi 

https://www.augeomagazine.nl/
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wet-regelgeving/financiering/gratis-kinderopvang-het-verschil-tussen-waardevol-en-duur/
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wet-regelgeving/financiering/gratis-kinderopvang-het-verschil-tussen-waardevol-en-duur/
http://www.kinderopvangvandetoekomst.nl/
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richting stakeholders, politiek en media 
dat het het huidige stelsel op de schop 
moet. 
 
De BMK pleit voor publiek gefinancierde 
kinderopvang in een stelsel met private 
organisaties want onze innovatiekracht 
en ondernemerschap zijn ons veel waard. 
Die willen we, net als gemaakte winsten, 
behouden voor de sector! En de 
Kinderopvangtoeslag? Daar willen we zo 
snel mogelijk vanaf! 
 
Inmiddels zijn we goed op weg in het 
voorjaar en hebben we al 8 
expertgroepen geïnitieerd;  allemaal up 
and running. We hechten waarde aan het 
inzetten van de kennis, ervaring en 
expertise die medewerkers van leden 
hebben over uiteenlopende 
onderwerpen. Door deze mensen samen 
aan een vraagstuk te laten werken, 
scherpen we onze visie en koers aan op 
basis van de waardevolle input die deze 
expertgroepen leveren. We zijn heel blij 
met deze mooie, nieuwe verbinding die 
dit geeft met leden. 
 

Eindelijk beweging in de 
compensatieregeling voor de ouders 
zonder KOT; we overleggen wekelijks met 
de SVB en de Belastingdienst.  
 
We spelen een rol in de ondersteuning 
van VE beleid bij gemeenten en maken 
een handreiking over de VE 
beleidsmedewerker/coach en produceren 
twee succesvolle online seminars. 
 
Niets leuker dan ruimte geven aan het 
talent van de toekomst! Vandaar dat we 
zo blij zijn met onze nieuwe 
samenwerking met Fontys Hogeschool. 
Met studenten van deze hogeschool 
houden we inhoudelijke onderwerpen 
tegen het licht om te komen tot 
oplossingen die nu en in de nabije 
toekomst bijdragen aan 
kwaliteitsverbetering. Dit doen we als 
enige branchevereniging! #trots 
 
In juni verschijnt het langverwachte SER-
rapport dat helaas niet zo lekker doorpakt 
als we hoopten. Het feit dat we niet aan 
tafel zaten toen het advies vorm kreeg, is 
hier debet aan. Samen met de PO-Raad 

reageren we op het rapport waarvan we 
vinden dat het een kans voor een 
toekomstbestendig stelsel laat liggen. In 
het rapport ontbreekt de urgentie die wij 
voelen; kinderen waar we nu niet in 
investeren kunnen hun jeugd nooit meer 
overdoen! Zij missen voor altijd de boot.   
 
In het grote ‘all inclusive-nummer’ van 
Kindcentrum BBMP interviewen we twee 
leden die inspirerende voorbeelden 
bieden in inclusief beleid. Ook wijden we 
een tweede online sessie aan dit 
onderwerp met de sprekers Anke van 
Keulen en Ana del Barrio. 
 
En dan is het eindelijk zomer. Na een 
slopende Cao-onderhandeling die 
maanden duurt, lijken we af te stevenen 
op een Cao-loze periode. Maar dan, op 
de online ALV van 24 juni (opnieuw vanuit 
onze studio in de Creative Valley) kunnen 
we ineens het nieuws brengen dat we als 
werkgevers samen met de CNV een 
mooie Cao Kinderopvang hebben 
afgesloten; wat zijn we blij! 
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Het wordt een vrolijke en 
onderhoudende ALV waar De Speld 
hilarische speldenprikjes uitdeelt en een 
nieuws update geeft over actualiteiten in 
de kinderopvang waarin o.a. peuters 
leren fiscale brievenbusfirma’s te bouwen 
met blokken! 
 
Okay, hij lag al op de plank want we zijn 
graag goed voorbereid; de BMK-Checklist 
Stakingen die we een jaar geleden voor 
onze leden samenstelden. Nu bleek onze 
voorzienigheid heel goed van pas te 
komen want plotsklaps was daar na 20 
jaar weer een staking in de kinderopvang! 
We delen onze kennis met BK-leden die 
inmiddels ook dankbaar gebruik maken 
van de Checklist. 
 
We bloggen ons een slag in de rondte, 
plaatsen 182 nieuwsberichten, schrijven 
17 persberichten en 8 opiniestukken, 
worden 86 keer gebeld door de pers, 
houden 47 online team-overleggen, staan 
2 keer bij het koffiezetapparaat van 
SociaalWerk, delen 5 plantenbakken uit 
aan medewerkers met groene vingers, 
pakken onze bureaus en stoelen in voor 

de opslag en ‘verhuizen’ na de zomer 
naar ons nieuwe mobile office in De 
Creative Valley; we worden een 
branchevereniging van de toekomst.  
 
Inmiddels genieten we volop van de 
zomer. We bedanken al onze leden voor 
de inspirerende, leuke en leerzame 
samenwerking. Eindelijk versoepelingen 
en eindelijk mogen we weer op reis! We 
wensen iedereen een zonnige en 
gezonde zomer en hopen jullie allemaal 
vanaf eind augustus weer (live) te zien, 
dag! 
 
Loes, Yasmine, Ellen, Maryse, Hélène & 
Richard – Team BMK 
_________________________________ 
 
Branchevereniging Maatschappelijke 
Kinderopvang (BMK) 
Orteliuslaan 11 
3528 BA Utrecht 
 
085-0218500 
info@bmko.nl  
www.maatschappelijkekinderopvang.nl 
www.kinderopvangvandetoekomst.nl  

 

http://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/
http://www.kinderopvangvandetoekomst.nl/

