Zomer 2022
Wat hebben we staan genieten tijdens ons BMK-festival in
juni! Samen met heel veel leden lieten we ons inspireren en
vierden we de start van een zonnige zomer. Tijd voor een
terugblik op de hoogtepunten die aan dit feest vooraf
gingen. Wat realiseerden we samen met onze leden dit
eerste half jaar?
Het lijkt een eeuwigheid geleden maar in
januari 2022 hield corona ons nog stevig
in de greep. De Bso’s gaan op 10 januari
weer open na sluiting als gevolg van de
lockdown. Corona-protocollen (we zijn
het woord bijna vergeten) zijn aan de
orde van de dag en ook quarantaineregels en beslisbomen beheersen nog ons
leven.

De discussie over de voor- en nadelen van
gratis kinderopvang wordt stevig
gevoerd. Wij vinden dat de nieuwe
plannen van het kabinet moeten zorgen
voor gelijke kansen voor alle kinderen! En
dus zorgen wij ervoor dat dit geluid wordt
gehoord in de landelijke media. En
gelukkig wordt die boodschap, verwoordt
door voorzitter Loes, goed opgepikt. Wij
gaan ervoor!
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Terugblik op het eerste half jaar van 2022
Ondertussen geven we onze leden een
stoomcursus lokaal lobby-en want de
gemeenteraadsverkiezingen zijn in
aantocht. We organiseren 2
masterclasses en maken een brochure
die uitlegt dat kinderopvang dé oplossing
is voor de gemeentelijke uitdagingen.
Ook geeft nog-net-niet-ex-wethouder
Samir Bashara een kijkje in zijn
wethouderlijke keuken. Vol inspiratie en
ideeën slaan onze bestuurders aan het
lobby-en.
We continueren onze samenwerking met
Fontys Hogeschool. En in de loop van het
voorjaar delen studenten de opbrengsten
van hun onderzoek met ons, de leden en
de opleiding. Wij mooie nieuwe inzichten
en zij een geslaagd studiejaar.
Om de twee werelden onderwijs en
kinderopvang nog beter met elkaar te
verbinden, organiseren we in februari de
bijeenkomst Zicht op Kinderopvang
samen met de PO-raad e.a. onder het
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motto ‘Een kijkje in de keuken’. Dat
smaakt naar meer dus in mei gaan
kinderopvang en onderwijs opnieuw bij
elkaar smikkelen en noemen ze dat Zicht
op Onderwijs. Zo doe je dat.
En dan staat eind februari de wereld
ineens stil; Rusland valt Oekraïne binnen
en een paar weken later arriveren de
eerste Oekraïense vrouwen en kinderen
in Nederland. Leden zetten zich in en de
vindingrijkheid is groot zodat we deze
kinderen snel opvang en (emotionele)
veiligheid kunnen bieden. Het is een
nieuwe ervaring voor ons allemaal; wij
verzamelen alle kennis en opgedane
ervaring, organiseren ledensessies en
delen zoveel mogelijk. Opnieuw blijken
vindingrijkheid en flexibiliteit de kracht
van de kinderopvang.
We doen het samen, voor en met elkaar.

Tussen de bedrijven door organiseren we
online ledensessies over heel veel ‘hot’
onderwerpen als de arbeidsmarkt en de
grote personele uitdagingen,
ouderbetrokkenheid (met expert Peter
de Vries), VVE-sessies over
rekenontwikkeling, motorische
ontwikkeling en executieve functies
(met meer dan 300 deelnemers!) en
natuurlijk sessies over gastouderopvang.
In maart zitten we allemaal gezellig rond
de PPINK tafel met BMK, BK, en BOinK
tijdens de Kinderopvang TALKshow die
we maken voor alle pedagogisch
professionals, studenten en iedereen die
een carrièreswitch richting de
kinderopvang overweegt. In de talkshow
gaan tafelgasten met elkaar in gesprek
over het vak.
Met onze vooruitziende blik kochten we
jaren geleden al de URL
gratiskinderopvang.nl die we dit vroege
voorjaar natuurlijk snel vullen met
relevante informatie over ‘Gratis
kinderopvang’. Voor ouders,
medewerkers en iedereen die wil weten
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wat er gaat veranderen en wat je nu al
kan regelen met het oog op ‘2025’ en
daarna. Hou die website goed in de
gaten, want voor je het weet is het zover!
Wat kunnen we leren van het
buitenland? We nemen deel aan
bijeenkomsten van internationale
netwerken over diversiteit en inclusie en
leren zo hoe ‘Jonge-kind-professionals’
dit in het buitenland aanpakken. Ook
onderneemt voorzitter Loes inspirerende
studiereizen, naar Stockholm en Berlijn.
Vanwege de succesvolle samenwerking
breiden we ons partnerschap met
advocatenkantoor De Koning
Vergouwen (DKVA) uit. Onze leden
profiteren hiervan omdat DVKA nu nog
actiever participeert in de beantwoording
van vragen via de BMK-Helpdesk.
We maken ons hard voor de toekomst
van het toezicht en we organiseren
samen met de usual suspects in april een
symposium in Amsterdam. Dit wordt
goed bezocht door leden, gemeenten en
het Rijk. Het borrelt er van de nieuwe

ideeën over wat beter kan. Zoals een
Experttafel Toezicht die we meteen maar
dit voorjaar lanceren. En waar de BMK
natuurlijk een sterke inhoudelijke
bijdrage levert
De BMK heeft niet voor niets een
Pedagogenplatform opgericht, dus we
zetten hen ook aan het werk! In april
komt het platform met een visie op De
Maatschappelijke opdracht vertaald
naar de Pedagogiek. Dat klinkt
spannend! Hier is het laatste woord nog
niet over geschreven; een artikel volgt
deze zomer.
Ook leveren we waardevolle input voor
de Gezamenlijke Propositie Jeugd die we
samen met de VNG, sectororganisaties en
de kinderopvangbranche formuleren. En
organiseren samen bijeenkomsten; want
daar zijn we goed in!

Zoals de live bijeenkomst in mei voor
aandachtsfunctionarissen huiselijk
geweld & kindermishandeling met
brainstorm-wandelingen door de
boomgaard van Fruittuin West bij
Amsterdam. Pluk je eigen lunch bij elkaar
met behulp van low-hanging-fruit.
De Rijke Schooldag sluit helemaal aan bij
onze BMK-overtuigingen; wij juichen
altijd als er sprake is van een toenadering
tussen kinderopvang en onderwijs, liefst
samen met andere betrokken sectoren!
En staan dus vooraan om het ministerie
van OCW te steunen in de uitwerking en
uitvoering van de plannen. Veel BMK
leden melden zich aan voor dit traject
met een coalitie van samenwerkingspartners. Op naar een rijk gevarieerd
aanbod voor álle kinderen.
De zon stijgt hoger en hoger aan de
hemel, maar wij bikkelen door want dan
ineens ligt daar eind mei het SERbriefadvies ‘Arbeidsproblematiek
maatschappelijke sectoren’. Klip en klaar
stelt de SER dat iedereen die meer uren
wil werken, daartoe in staat moet worden
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gesteld, want Nederland is kampioen
deeltijdwerken. En dat kinderopvang een
heel belangrijk instrument is om meer te
kúnnen werken. Dat schrijft de SER!
#DeSpijkerOpZijnKop
Samen met een gedreven groep experts
– onze leden – ontwikkelen we een visie
op de toekomst van de VVE. En we
zouden de BMK niet zijn als we er ook
niet meteen een mooi artikel over
schrijven. Deze keer in BBMP.

Hals reikend kijken we er naar uit; het
Sectorplan lange termijn strategie
Covid-19 dat we in samenwerking met
het ministerie van SZW en
branchepartijen opstellen. Want als er
één ding is wat we geleerd hebben de
afgelopen jaren, is het dat een crisis nooit
alleen komt. Eindelijk is het plan er in
juni!

Eind mei vindt de Landelijke
Inspiratiebijeenkomst van de 6 Partijen
plaats. Dit organiseren we samen met de
andere brancheorganisatie kinderopvang,
onderwijs, welzijnswerk, jeugdzorg en
gemeenten. Idee is; hoe worden we
samen sterker? En welke goede
voorbeelden kunnen we delen?

We stevenen gestaag af op ‘gratis
kinderopvang’ voor alle kinderen van
werkende ouders. Nog maar 2,5 jaar en
dan is het zover: 2025 = de eerste stap.
De media roeren zich want al die
veranderingen houden de gemoederen
dit voorjaar natuurlijk bezig. Private
equity, opkopen van organisaties,
stofzuigers en cowboys; de BMK gaat er
onvermoeibaar over in gesprek met de
media!

Als er één sector is die strijd moet voeren
tegen kinderarbeid én die ernaar streeft
dat de bedrijfsketen kinderarbeidvrij is,
is het de kinderopvang natuurlijk! BMK
initieert en inspireert met berichten, tips,
ideeën en een online ledensessie.

Goede vraag; wanneer ben je een 100%
maatschappelijke
kinderopvangorganisatie? Als je hoort bij
de club van de Maatschappelijke
Kinderopvang. Een goed start voor
iedere toekomst!

Tijdens het festival lanceren met een film
onze nieuwe aanpak. Meer nieuws volgt
deze zomer!
En dan als uitsmijter van een knetterend
voorjaar; ons flitsende, intense en
zinderende BMK-festival! Was je er niet
bij? Bekijk de aftermovie en meld je
meteen aan voor volgende jaar!
Wie schrijft die blijft is ons op het lijf
geschreven. We plaatsen 174
nieuwsberichten, schrijven 14
persberichten en 6 opiniestukken,
worden non-stop gebeld door de pers,
houden 52 online team-overleggen en
houden we er weer (als vanouds) een
aantal live op kantoor. We zijn iedere
dinsdag te vinden in het geweldige pand
van de Creative Valley in Utrecht; ons
nieuwe, hippe kantoor. Daar lunchen we
in de brasserie met alleen maar leuke
mensen; leden, nog niet leden,
journalisten en redacteuren, en heel veel
stakeholders en partners. En omdat wij
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de kinderopvang van de toekomst
vertegenwoordigen, zijn we
de branchevereniging van de toekomst.
Daar wil iedereen mee aan tafel!

Branchevereniging Maatschappelijke
Kinderopvang (BMK)
Orteliuslaan 11
3528 BA Utrecht

Het kwik stijgt met de dag en dwingt ons
ons razende tempo bij te stellen en
langzaamaan te gaan genieten van de
zomer. We bedanken al onze leden voor
de inspirerende, leuke en leerzame
samenwerking. We gaan op reis en onze
accu’s opladen en nieuwe indrukken en
inspiratie opdoen die weer zullen leiden
tot geweldige initiatieven en nieuwe
oplossingen!

085-0218500
info@bmko.nl
www.maatschappelijkekinderopvang.nl
www.kinderopvangvandetoekomst.nl
www.gratiskinderopvang.nl

We wensen iedereen een zonnige en
gezonde zomer en hopen jullie allemaal
vanaf eind augustus weer (live) te zien,
dag!
Loes, Yasmine, Ellen, Reinier, Maryse,
Hélène & Richard – Team BMK

