Dossier IKK:
wel uitstel, maar
geen afstel!
In de afgelopen maanden heeft het wetsvoorstel IKK onze
branche flink beziggehouden. De maanden juni en juli brachten
ons in een ‘rollercoaster’. Na alle recente ontwikkelingen is dit een
mooi moment om tussentijds de balans op te maken. Hoe staan
we ervoor? Wat komt er nu precies op ons af? En wat betekent dit
voor de branche en voor u als ondernemer of manager? Jaap
Tulp, van organisatieadviesbureau Helder & van Pas, maakte een
reconstructie, een overzicht en aanbevelingen voor het vervolg.
Jaap Tulp, Helder & van Pas

AdobeStock

V

Voor een volledig beeld van de stormachtige gebeurtenissen van de laatste maanden gaan we even terug naar het

Uitgestelde
maatregelen

begin. De uitwerking van het wetsvoorstel IKK neemt een

Uitgestelde maatregelen tot 1 januari 2019:

rustige aanloop (zie kader). Na aankondiging van een her-

• De nieuwe beroepskracht-kindratio’s voor 0- tot 1-jarigen

ijking van de kwaliteitseisen, volgt eind 2015 een gezamenlijk advies vanuit de partijen uit de kinderopvang-

en de verschillende bso-leeftijden.
• Inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers voor

branche. Een breed gedragen en samenhangend akkoord

beleidsontwikkeling en coaching on the job.

op de beoogde maatregelen is bovendien een mooi resul-

• Verduidelijking eisen ten aanzien van gedeelde

taat. Dit vormt de input voor het wetsvoorstel; een voorstel tot wijziging van de huidige Wet kinderopvang en

buitenruimte.
• Pilots voor innovatieve opvang.

kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Hoe rustig en overzichtelijk de tijdlijn rondom het wets-

Maatregelen met nog geen bekende datum van invoering:

voorstel IKK ook mag lijken, de concrete uitwerking ervan

• Verruiming kwalificerende diploma’s voor bso.

in het onderliggende besluit en de regeling geeft een an-

• Wijzigingen kwalificaties en vakmanschap, zoals

dere indruk. Zoals gebruikelijk wordt het wetsvoorstel uitgewerkt in een besluit en een ministeriële regeling: duide-

Permanente scholing en Babyspecialisatie.
• Onderzoek naar de impact van de Wet IKK.

lijke, uitvoerbare én toetsbare eisen. Bij de uitwerking
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hiervan gaat het echter mis: er ontstaat discussie over de

van het IKK zelf kan bekostigen. Tot slot komt er ook een

exacte formulering, uitvoering en impact van enkele

monitor IKK die de financiële toegankelijkheid van de

maatregelen. De beoogde planning van juli 2017 kan ver-

kinderopvang voor lagere inkomensgroepen in beeld

volgens niet langer gehaald worden. Omdat de implemen-

brengt. Geheel onverwacht volgden de ‘donderslagen’ el-

tatieperiode (de termijn tussen formele vaststelling en in-

kaar eind juni dus in snel tempo op. In twee stappen

voering) nu korter dan zes maanden is, wordt besloten
niet alle maatregelen per 1 januari 2018 door te voeren.

Donderslag
Het verslag van het algemeen overleg van de vaste
Kamercommissie SZW op 21 juni jl. geeft een aardig inkijkje in de gang van zaken. Daaruit blijkt namelijk dat de
eerste aankondiging van demissionair minister Asscher
om een aantal maatregelen uit te stellen (kamerbrief d.d.
16 juni jl.) ‘boze en kritische’ reacties oproept bij grote delen van de sector. Er wordt ‘een breed scala aan brieven’
ontvangen en er is ‘weinig eensluidendheid’, zo wordt op-

Tijdslijn
wetsvoorstel IKK
• Juli 2015: De minister presenteert het voornemen tot het
herijken van de kwaliteitseisen aan de Tweede Kamer.
• Oktober 2015: Kinderopvangpartijen presenteren een advies als reactie op dit voornemen en spreken de wens uit
dit om te zetten in concrete maatregelen.
• Mei 2016: Presentatie akkoord ‘Innovatie en Kwaliteit Kin-

gemerkt door een van de Kamerleden. Dit doet afbreuk

deropvang’ door het Ministerie van SZW, BOinK, de Bran-

aan het eerdere beeld van inhoudelijke overeenstemming,

cheorganisatie Kinderopvang, CNV Zorg en Welzijn, FNV

gezamenlijkheid en geborgd draagvlak bij alle betrokkenen. Met name het ontbreken van dit draagvlak en tijdige
communicatie lijken zwaar mee te hebben gewogen bij
het besluit nog meer maatregelen uit te stellen.
Als klap op de vuurpijl laat demissionair minister Asscher
weten dat hij zelf een gericht onderzoek uit wil laten voeren naar de financiële impact die de invoering van de Wet
IKK heeft op organisaties en locaties van verschillende

Zorg en Welzijn en MOgroep.
• Oktober 2016: het wetsvoorstel IKK wordt door minister
Asscher ingediend bij de Tweede Kamer.
• Februari 2017: het wetsvoorstel wordt na stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Het gewijzigde wetsvoorstel wordt ingediend bij de Eerste Kamer.
• Mei 2017: De Eerste Kamer doet het wetsvoorstel als hamerstuk af; het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

omvang. Hiermee moet duidelijk worden welke organisa-

• Juni 2017: Publicatie van de Wet IKK in het Staatsblad.

ties en locaties bij de invoering van de IKK-maatregelen

• Juli 2017: Besluit en publicatie van inwerkingtreding van de

mogelijk onevenredig hard worden getroffen. Uitgangs-

gewijzigde artikelen.

punt hierbij blijft dat de branche de kwaliteitsverhoging
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Desalniettemin is het lastig om nu op alle onderdelen proactief te anticiperen. Niet op alle maatregelen zijn detailuitwerkingen beschikbaar. Daarbij komt de vraag hoe je de
maatregelen kunt interpreteren, en er zijn nogal wat ‘losse eindjes’ te constateren. (Zie kader.)
Naast onzekerheid is er ook duidelijkheid over een groot
aantal maatregelen die wel per 1 januari 2018 worden
ingevoerd. De exacte uitwerking en omgang bij GGDinspecties staat hiermee alleen nog niet vast. Ook voor de
inspecteurs van de GGD ontstaat een nieuw kader; een
nieuwe toetssteen voor de inspecties die zij dagelijks uitvoeren. Hoe gaan zij dit in praktijk toepassen? Welke afwegingen maakt je inspecteur tijdens een inspectiebezoek
en hoe wordt een en ander beoordeeld?

Wat komt er nog
aan?

Vervolg: wat komt er nog?
Wil je alles op tijd goed voor elkaar hebben, dan moet je
als ondernemer de komende maanden nog even flink aan
de bak. Welke verrassingen staan ons nog te wachten in

Wat verwachten we nog in de regeling en de cao? Op het

de ministeriële regeling en de nieuwe cao? En hoewel on-

moment van schrijven is de ministeriële regeling (het ‘laagste’,

duidelijkheid over kan gaan in onzekerheid, is het zaak

maar meest concrete niveau van wetgeving) nog niet beschik-

juist nu de kansen te zien en ruimte voor kwalitatief on-

baar. Toch is dit een document waarin we voor verschillende

dernemerschap te creëren.

maatregelen nog belangrijke details en uitwerkingen verwachten. In september moet er meer duidelijk worden over de af-

Zelf koers bepalen

wijkingsregeling en de EHBO-eis.

Het is duidelijk dat we met de vier centrale pijlers onder
de Wet IKK een echte kwaliteitsslag kunnen maken. Ver-

Daarnaast worden ook nog een aantal zaken in de nieuwe

schillende maatregelen zijn nieuw, maar in een heel aan-

cao geregeld. Afspraken die nog gemaakt moeten worden

tal volgt de wetswijziging eigenlijk de praktijk zoals we

hebben betrekking op:

die op heel veel locaties dagelijks al goed georganiseerd

• Formatieve inzet van beroepskrachten in opleiding en

hebben: mentoren, kinder-EHBO, opleidingsplannen, en-

stagiaires.

zovoorts. Nu hier wettelijke eisen aan worden gesteld is

• Beroepskwalificaties voor de bso.

het niet langer een ‘plus’ waar je zelf bewust voor kiest,

• Babyspecialisatie (beoogde invoeringstermijn 5 jaar).

maar wordt het een verplichting. Het is logisch dat het ge-

• Eis taalniveau 3F (beoogde invoeringstermijn 5 jaar).

voel hiermee verandert; iets wat ‘moet’ is vaak minder
leuk dan wanneer je er zelf voor kiest.
Stel jezelf de vraag: wat moet ik vanaf 1 januari 2018 nu

besluit demissionair minister Asscher om de invoering

echt anders organiseren? En daarna: hoe ga ik de echt

van een aantal cruciale onderdelen een jaar uit te stellen.

nieuwe maatregelen op mijn locatie organiseren en bor-

Dit besluit roept vele positieve, maar binnen de branche

gen? Bepaal koers en motiveer de keuzes die je maakt;

ook verdeelde reacties op. Opluchting bij velen, maar ook

richting je team, de ouders en, bij een inspectiebezoek,

frustratie en ongeloof bij anderen.

natuurlijk ook naar je GGD-inspecteur. Een gezamenlijk

Overzicht

belang blijft ook met de IKK heel duidelijk overeind. We
dragen allemaal zorg voor verantwoorde kinderopvang,

Waar staan we nu? Wat komt er nu wel per 1 januari 2018

opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikke-

en wat volgt er nog een jaar later? Waar moet ik precies

ling van het kind in een veilige en gezonde omgeving!

aan voldoen bij een GGD-inspectie na 1 januari? Hoe zorg
ik dat ik op tijd klaar ben?

JAAP TULP EN JESSIE VOGELSANGS HEBBEN SAMEN JARENLANGE

Allemaal vragen die wij dagelijks van ondernemers krij-

WERKERVARING IN KINDEROPVANG, WELZIJN EN PRIMAIR ONDERWIJS. BIJ ONZE

gen en waar we als branche momenteel onze handen vol

OPDRACHTEN WERKEN WE AAN EEN (PED)AGOGISCH GOEDE DIENSTVERLENING
OP HET SNIJVLAK VAN BEDRIJFSVOERING EN WET- EN REGELGEVING. VANDAAR

aan hebben. Het ministerie realiseert zich de impact en

ONS BEDRIJFSMOTTO: ‘MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID VOOR ONDERWIJS EN

het belang voor de branche. Met de website veranderin-

KINDEROPVANG’. WE HEBBEN ONZE KRACHTEN GEBUNDELD IN BUREAU HELDER

genkinderopvang.nl is er een duidelijk kanaal voor communicatie en informatie gelanceerd.
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& VAN PAS. DE MISSIE VAN HELDER & VAN PAS IS GELEGEN IN HAAR NAAM:
ONDERSTEUNING EN ADVIES OP BASIS VAN INFORMATIE DIE BEGRIJPELIJK,
EENDUIDIG, PRAKTISCH EN TO THE POINT IS. WWW.HELDERVANPAS.NL
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