
Handreiking - Aan de slag met uw personeelsbeleid!
Checklist om naast het personeelsbeleid te leggen.  Om zo te controleren of er nog aanvullingen zijn om het 

beleid compleet te maken en hierdoor meer personeel te vinden, binden, boeien, bloeien & laten groeien.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een optimale personeelsbezetting is de tijd die u stopt in de binding met uw  

personeel. Personeel dat zich goed verbonden voelt met uw organisatie, vertrekt minder snel en dit voorkomt personeels-

tekort en vacatures. Focus op binding van personeel! Zijn de vacatures die u heeft wel echt vacatures? Heeft u al gesproken 

met uw huidige medewerkers of daar nog wensen liggen voor een (tijdelijke) urenuitbreiding? 

Stem de vacature ook af met de planner, soms is een groep (tijdelijk) sluiten een betere optie dan een groep met  

onvoldoende personeel. Heeft u zelf in beeld hoe uw organisatie zich profileert? Wat zijn uw sterke kanten, wat is het  

imago en waar kunt u nog verbeteren? Toon de ‘kwetsbaarheid’ van uw organisatie en stel u open op. Wat is uw  

onderscheidende vermogen? Laat iemand van buiten de organisatie u een spiegel voorhouden. En eerlijk is eerlijk: het 

doel van iedereen is toch om de functie van pedagogisch medewerker naar een hoger niveau te tillen?
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- VINDEN - Hoe vindt u de juiste medewerkers

Omschrijf helder en beeldend waarom mensen juist bij uw 
organisatie willen werken. Vraag dit eens aan uw eigen  
medewerkers: Wat vinden zij uniek in hun baan? Wat 
kunnen medewerkers bijdragen? Denk bijvoorbeeld aan 
verschillende thema-bso’s, zo kun je medewerkers zoeken 
met kennis en ervaring die daarbij aansluit.

Als kandidaten zich melden, zorg dan dat ze snel op  
gesprek kunnen komen. Zorg dat u de aannameprocedure 
strak en helder houdt. Neem uw kandidaten serieus.

Zorg voor (tijdelijke) uitbreiding van uw recruitment- 
afdeling of eigen uren (in geval van een kleinere  
organisatie). Neem de tijd voor de wervingsprocedure!

Bezoek zoveel mogelijk bijeenkomsten waar potentiële 
kandidaten komen of organiseer zelf iets ludieks om uw 
organisatie bekend te maken.

Bedenk welke eigenschappen een medewerker moet  
bezitten. Neem iemand aan die echt bij de organisatie past. 

Wees zelf ook echt enthousiast over de functie/vacature. 
Maak de vacature aantrekkelijk. 

Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang heeft in  
samenwerking met WerkendLeren een vacatureoverzicht 
voor zij-instromers die een leerwerktraject willen starten.

Creëer stageplaatsen voor bol-leerlingen.

Geef huidige medewerkers een bonus voor het aandragen 
van nieuwe medewerkers.

Zoek de samenwerking op met andere organisaties.  
Dit bespaart geld, want u kunt taken beter verdelen en 
mogelijke kandidaten hebben meer te kiezen.

Schrijf uw vacaturetekst vanuit de praktijk. Schets een 
reëel plaatje. Gebruik herkenbare taal. 

Benader opleidingsinstanties actief. Kijk of er  
mogelijkheden zijn om zelf een opleiding aan te bieden, 
eventueel met een aantal organisaties samen.

Focus u bij bbl-trajecten ook op  zij-instromers, ook als 
kleine houder.  Bekijk hier de subsidiemogelijkheden. 
 
Bekijk en overweeg betaalde accounts bij vacaturesites. 
Dit kan voordelen opleveren t.o.v. gratis accounts. 

Zet Social media en WhatsApp in bij de werving. Dit is een 
makkelijk en laagdrempelig communicatiemiddel. Houd 
uw sollicitatieprocedure zo laagdrempelig mogelijk.

Creëer combinatiefuncties (bijv. een onderwijsassistent 
die ’s middags op de bso werkt).

https://www.greendealscholen.nl/
https://werkenenlereninkinderopvang.nl/
https://werkenenlereninkinderopvang.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren


- BINDEN - Hoe bindt u medewerkers aan uw organisatie

Verras nieuwe medewerkers al voor indiensttreding. Dit 
kan bijvoorbeeld door een kaartje te sturen kort voor 
de start, korting bij een sportles, speciaal uurtarief voor 
opvang van kinderen van medewerkers etc. 

Zorg dat medewerkers de cultuur van het bedrijf leren 
kennen. Bijvoorbeeld door actieve participatie van eigen 
medewerkers (goed voorbeeld doet goed volgen). Heb 
extra aandacht voor medewerkers waarbij het de 1e baan 
is. Dit kan met behulp van een speciale onboardingapp, 
waarmee ze op ludieke wijze de organisatie leren kennen 
met leuke opdrachten. Verschillende bedrijven kunnen u 
hierbij assisteren. Zorg dat u hier tijd voor maakt! 

Analyseer uw beoordelingssystematiek. Kan dit moderner 
en laagdrempeliger? Zorg dat u talenten binnen uw 
organisatie signaleert en deze op een juiste manier inzet 
en ondersteunt bij hun ontwikkeling. 

Investeer voldoende tijd in het behouden van personeel! 
Bijvoorbeeld door het aanstellen van een groepshulp of 
een vrijwilliger om een pm’er te helpen tijd te creëren voor 
andere zaken in de functie. Dit kan bijvoorbeeld door een 
uur extra uit te betalen per maand voor ‘taken’ die buiten 
groepsuren gedaan kunnen worden op een moment dat 
het de medewerker uit komt (werkdrukverlichting). 

Geef medewerkers een jaarlijks ontwikkelingsbudget en 
stimuleer ze om dit te gebruiken. Maak hier duidelijke 
afspraken over (bijv. dit budget kunt u 3 jaar opsparen, 
daarna vervalt het). 

Organiseer structureel momenten waarbij medewerkers in 
gesprek kunnen met het management om te vertellen wat 
ze goed of minder goed vinden aan de organisatie. Zorg 
dat u wat met deze feedback doet. 

   - GROEIEN & BLOEIEN -     - BOEIEN -

Zingeving - Waarom doen we dit met elkaar?

Steun met elkaar een goed doel!

Deel persoonlijke verhalen en vier successen!

Zorg voor eigenaarschap. Maak bijvoorbeeld teams (deels) 
verantwoordelijk voor het maken van de roosters. Dit 
zorgt voor meer draagvlak en begrip. 

Zet talenten van de medewerker in. Onderzoek waar een 
pm’er energie van krijgt en laat haar dit zelf ‘toetsen’. Wat 
leeft er en welke tips en tops zijn er? 

Laat medewerkers vertellen over de eigen ambities (doe 
geen aannames over ambities). 

Beperken van de uitstroom van medewerkers

• Wees verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en zorg voor een goede binding van nieuwe medewerkers. 

• Probeer interne doorgroeimogelijkheden te creëren.

• Bied een regeling om uitstroom te begeleiden. Bijvoorbeeld iemand die even een tijdje minder wil werken en dan wil  
stoppen of een (scholings)budget om iemand nog even aan uw organisatie te binden.

• Neem de tijd voor een exitgesprek met vertrekkende medewerkers! Hier is zoveel informatie uit te halen, deze  
informatie kunt u aan de voorkant weer gebruiken voor het vinden, binden en boeien. Een medewerker die goed vertrekt 
is ook iemand die indirect aan referral recruitment doet.

• Gaat er iemand weg die voor wat meer geld naar de concurrent vertrekt? Vraag u dan af of deze medewerker wel goed bij 
uw organisatie past. Geld is veelal een korte termijn impuls tot tevredenheid.

Bekijk hier 10 manieren om uw instroom te vergroten en 5 
manieren om de uitstroom te beperken. 
 
Maak keuzes over de samenstelling van uw invalpool. Wilt u 
hier ervaren pm’ers in die door het flexibele karakter meer 
verdienen?  
 
Er is persoonlijk ontwikkelbudget vanuit de overheid.

- TIPS -
Check met deze tool of (nieuwe) medewerkers het juiste  
diploma hebben voor de functie van pm’er. 
 
Doe er alles aan om uw flexibele schil te behouden, want het 
is niet altijd goed gegaan in de kinderopvang. Soms moet u 
een goede pm’er laten gaan voor een nieuwe kandidaat die u 
een tijdelijk contract kunt bieden.

Oplossingen binnen de huidige capaciteit 

• Controleer of eigen medewerkers (tijdelijk) meer uren willen werken. Kijk ook eens naar medewerkers op het stafbureau. 

• Min/max contracten volledig benutten.

• Goed vooruit plannen van het verlof van medewerkers, zodat u weet wat u wanneer aan personeel nodig heeft!

Opgesteld met behulp van: 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/onderzoek-over-kinderopvang/oorzaken-en-oplossingen-voor-de-krapte-op-de-arbeidsmarkt
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/persoonlijk-ontwikkelbudget-voor-iedereen
https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma

