
Organisatie-
vraagstukken

Handleiding en checklist Wet IKK 

Checklist Personeelsbeleid

Tiplijst Inspectiebezoek 

Format Coachingsplan

FAQ Pedagogisch
beleidsmedewerker/-coach

Workshop 'Pedagogisch
beleidsmedewerker/coach'

Workshop 'Wetgeving &
Toezicht'

Om organisaties te ondersteunen
bij de implementatie van de
maatregelen hebben we de
volgende kennisitems ontwikkeld en
activiteiten georganiseerd:

Ondersteuning invoering Wet IKK
In januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) in 
werking getreden. Per januari 2019 zijn als onderdeel van de wet nieuwe maatregelen
doorgevoerd, denk onder andere aan de wijziging van de beroepskracht-kind-ratio
(BKR) voor baby’s en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/-coach.

Om de implementatie van de maatregelen door organisaties te ondersteunen en om
zorg te dragen voor financiële stabiliteit heeft het Waarborgfonds & Kenniscentrum
Kinderopvang in de periode november 2018 tot en met maart 2021 het programma
'Ondersteuning invoering Wet IKK' uitgevoerd. 

We delen met jou graag de activiteiten die we in deze periode uitgevoerd hebben.

Financiële 
stabiliteit

Handreiking Financiële buffer

Handreiking Begroting

Prognosemodel Financieel op
Koers

Workshop 'Op weg naar een
uurprijs'

Workshopreeks 'Bedrijfsvoering
voor kleinschalige
kinderopvangorganisaties'

Om kinderopvangorganisaties te
ondersteunen bij het verwerken van
de maatregelen in de
bedrijfsvoering zijn de volgende
kennisitems ontwikkeld en
activiteiten georganiseerd:

  

Bespiegelingen

Ondernemers vonden het lastig
om de implementatie van
maatregelen te vertalen naar
financiële effecten.

Uurprijzen werden vaak niet
afgestemd op de kostprijs.

Veel organisaties werkten nog
niet met begrotingen. Dankzij de
workshop zag men het nut en
de noodzaak van cijfermatig
inzicht in. 

Veel organisaties worstelden
met het structureel positioneren
van de pedagogisch beleids-
medewerkers/-coaches. Veel
beleidsmedewerkers/-coaches
zochten zelf ook nog naar de
juiste invulling van hun nieuwe
rol.

Ondernemers van kleinere
kinderopvangorganisaties
vinden het fijn om samen te
komen en met elkaar van
gedachten te wisselen over hun
organisatie en opgaves. Dat
hebben we nu gefaciliteerd door
de kennisgroepen. 

Pedagogisch coaches delen ook
graag kennis met elkaar. Dat
wordt via het Expertisecentrum
Kinderopvang gefaciliteerd. 

We hebben in dit programma niet
alleen kennis gedeeld, maar ook
kennis opgedaan. We delen graag
met jou onze bespiegelingen:

 In cijfers
Er zijn 112 workshops
georganiseerd met 1269
deelnemers.

We hebben 194 locaties bezocht
voor individuele ondersteuning
en 31 videogesprekken gevoerd. 

De handleiding en checklist Wet
IKK is 928 keer gedownload.

Het format Coachingsplan is 587
keer aangevraagd.

Vervolg
We hebben dit programma met 
veel plezier uitgevoerd. Een aantal
onderdelen van het programma
zullen we in de toekomst laten
terugkeren als we ervaren dat dit
kinderopvangorganisaties
ondersteund bij de versterking van
hun organisatie.

Wil je daarvan op de hoogte blijven? 

Schrijf je in voor de maandelijkse
nieuwsbrief en volg ons op Social
Media.

ONDERSTEUNING
INVOERING WET IKK
Een samenvatting van twee jaar ondersteuning invoering Wet IKK.

https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/onderwerpen/kennisitem/handleiding-en-checklists-ikk
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/onderwerpen/kennisitem/handleiding-en-checklists-ikk
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/onderwerpen/kennisitem/checklist-aan-de-slag-met-je-personeelsbeleid
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/onderwerpen/kennisitem/tiplijst-inspectiebezoek-de-praktijk
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/onderwerpen/kennisitem/tiplijst-inspectiebezoek-de-praktijk
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/aanvraag-coachingsplan-pedagogisch-beleidsmedewerker-en-coach
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/faq-pedagogische-beleidsmedewerker-coach
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/sites/default/files/bestanden/Handreiking_financiele_buffer.pdf
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/onderwerpen/kennisitem/handreiking-%E2%80%93-aan-de-slag-met-uw-begroting
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/actueel/update-het-prognose-en-kasstroommodel
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/thema/kennisgroep-ondernemers-kleinschalige-kinderopvangorganisaties
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/thema/kennisgroep-ondernemers-kleinschalige-kinderopvangorganisaties
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/nieuws
https://www.instagram.com/explore/locations/364281160954300/stichting-waarborgfonds-en-kenniscentrum-kinderopvang/?hl=nl
https://www.linkedin.com/company/18306279/
https://www.facebook.com/waarborgfondsenkenniscentrumkinderopvang

