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Beste leden van de onderhandelingsdelegatie BK en BMK,  

 

De huidige cao Kinderopvang heeft een looptijd tot 1 januari 2023. Binnenkort starten de onderhandelingen om 

te komen tot een nieuwe cao. Hiervoor delen wij in deze brief onze inzet die tot stand is gekomen na overleg met 

onze leden. Leden die zich iedere dag opnieuw vol overgave inzetten voor goede kinderopvang en daarmee een 

essentiële rol spelen voor de gehele samenleving. Met de werkgeversorganisaties willen wij afspraken maken 

over een structurele verbetering van de arbeidsvoorwaarden, waarbij een structurele salarisverhoging die de 

effecten van de hoge inflatie compenseert onze prioriteit heeft.   

 

Onze inzet hebben wij geformuleerd aan de hand van de onderstaande thema’s.  

 

Loonontwikkeling  

De inflatie leidt tot een stijging van de lasten en heeft een dempend effect op een loonstijging. CNV zet daarvoor 

in op een structurele salarisverhoging die de effecten van de hoge inflatie compenseert. We willen ons 

daarnaast inzetten op het verbeteren van de beloning van de medewerkers in het loongebouw tot en met 

salarisgroep 6.   

 

Werktijden en roosters 

De meeste roosters gaan in als de kinderen komen en eindigen als de kinderen weer gaan. Maar er zijn vele 

activiteiten die structureel voor en na de roostertijden plaatsvinden. Lange werkdagen dus en veel 

werkzaamheden die in eigen tijd plaatvinden. CNV vindt dat werken in de kinderopvang geen vrijwilligerswerk is 

en dat werkzaamheden in eigen tijd gewoon betaald moeten worden. 

 

VE 

Binnen de kinderopvang zien we steeds meer VE groepen. Ook zien we een groei van het aantal kinderen met 

een VE indicatie. Het werken met kinderen in een VE groep is zwaar en er wordt van een PM’er (te) veel 
verwacht. Wij zijn van mening dat hier extra onderscheid in gemaakt moet worden. Daar waar er te weinig 
PM’ers op een groep staan, geen sprake is van extra begeleiding of geen overname door bijvoorbeeld een 

pedagogisch coach dient er sprake te zijn van extra salariëring. 
 

Inzet groepshulp 

Wij wensen afspraken te maken over de inzet van groepshulpen. Zij kunnen werk uit handen nemen van 
pedagogisch medewerkers, waardoor zij zich kunnen bezighouden met de activiteiten die de reden waren om in 

de sector te gaan werken. Tevens is het een goede manier om de gewenste instroom in de kinderopvang te 
vergroten met lager opgeleiden. 
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Vergoedingen woon-werk 

Met de stijgende brandstofprijzen stellen wij voor de vergoedingen voor woon werk te verhogen. De maximale 
fiscale ruimte dient daarbij gebruikt te worden. 

 
Verlies van een dierbare en werk 

CNV wil in deze cao afspraken maken over rouwverwerking. Dit met als doel het proces dat de werknemer 
doormaakt te ondersteunen en ziekte en uitval te voorkomen. Uit CNV onderzoek blijkt dat driekwart van de 
werknemers de bestaande regelingen rond een sterfgeval onvoldoende vindt. We willen dat er een 

rouwprotocol wordt opgesteld met aandacht voor de begeleiding van medewerkers en verlof. Ook moet 
nagedacht worden over faciliteiten in de terminale fase.  

 
Overgang en werk 
CNV wil daarnaast ook afspraken maken over overgang en werk voor de vele vrouwen die in deze sector 

werkzaam zijn. Dit met als doel uitval te voorkomen en arbeidspotentieel te behouden voor de sector.   
 

5 mei 

Het vieren van vrijheid vinden wij belangrijk, juist in de huidige tijd waarin we worden geconfronteerd met de 

oorlog in Oekraïne. CNV wil dat 5 mei jaarlijks een terugkerende feestdag is waarop iedereen vrij heeft. Op dit 
moment is dit slechts eenmaal in de vijf jaar. 
 

 
Tot slot willen wij benadrukken dat wij altijd de vrijheid behouden aanvullende punten in te brengen of punten te 

wijzigen bij de onderhandelingen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de voltallige onderhandelingsdelegatie CNV 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Doeschot 

Bestuurder CNV Zorg & Welzijn  

 

 

 


