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Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: 
 

Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht 

De Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang, gevestigd te Den Haag 

 
als werkgeversorganisaties enerzijds 

 
en 

 
ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer 

CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag 

Vakbond de Unie, gevestigd te Culemborg 

 
als werknemersorganisaties anderzijds 

 
verklaren hierbij dat zij overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de 
CAO Kinderopvang 2010 – 2011. 
 
Op 29 april 2010 hebben MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging 
Ondernemers in de Kinderopvang, ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en 
vakbond De Unie een principe-akkoord bereikt over de CAO Kinderopvang voor 
ruim 85.000 werknemers, met een looptijd van 1 mei 2010 tot en met 31 
december 2011. 
 
Ten opzichte van de CAO Kinderopvang 2009 – 2010 zijn de hieronder genoemde 
wijzigingen overeengekomen. Deze wijzigingen treden per 1 mei 2010 in 
werking, tenzij in dit akkoord een andere datum wordt genoemd. 
 
 
Looptijd 
De CAO heeft een looptijd van 20 maanden, van 1 mei 2010 tot en met 31 
december 2011.  
 
 
Salarisstijging 
De salarissen worden in deze CAO-periode twee maal verhoogd: 1,25 % per 1 
mei 2010 en 1,0 % per 1 mei 2011. 
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WGA-premie 

De WGA-premie blijft voor rekening van de werkgever. 
 
 
Arbeidsvoorwaardenwinkel 
Partijen hebben de intentie in de CAO meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden 
mogelijk te maken. Daarom komen partijen overeen om de mogelijkheden te 
onderzoeken van de invoering van een individueel keuzebudget voor alle 
werknemers: de arbeidsvoorwaardenwinkel. Zo’n budgetsysteem biedt 
werknemers de gelegenheid zelf de arbeidsvoorwaarden te kiezen die passen bij 
de levensfase waarin zij verkeren.  
 
In het individuele keuzebudget zullen in onderling overleg door CAO-partijen 
samen te stellen, op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden worden opgenomen. 
Over de geldwaarde per arbeidsvoorwaarde maken partijen specifieke afspraken. 
Met het budget kunnen werknemers arbeidsvoorwaarden aanschaffen in een 
arbeidsvoorwaardenwinkel. Over de betreffende arbeidsvoorwaarden en de 
geldwaarde ervan maken partijen eveneens specifieke afspraken. Bij de 
inrichting van de arbeidsvoorwaardenwinkel worden mogelijke fiscale voordelen 
optimaal benut. Bij de invoering van het keuzesysteem zal de waarde van het 
arbeidsvoorwaardenpakket voor werknemers niet verminderen.  
 
Partijen vormen een paritaire werkgroep die in deze CAO-periode in elk geval de 
volgende resultaten oplevert: 

1) Een volledig uitgewerkt voorstel voor een arbeidsvoorwaardenwinkel, dat 
werknemers kan ondersteunen bij het maken van individuele keuzes. 
Daarbij kunnen meerdere varianten worden ontwikkeld, passend bij de 
mogelijkheden van de kinderopvangorganisaties. 

2) Een voorstel voor in de CAO op te nemen bepalingen over de omvang van 
het keuzebudget en de bronnen die daarvoor worden gebruikt, de 
inrichting van de arbeidsvoorwaardenwinkel en de waardeberekeningen. 

3) Een implementatieplan en een communicatieplan. 
 
 
Verlof 
Partijen zijn overeengekomen een extra keuzemogelijkheid te introduceren. In 
artikel 7.3 wordt lid 3 gewijzigd in lid 3b en er wordt een lid 3a toegevoegd met 
de volgende afspraak: De werkgever kan jaarlijks uiterlijk 1 januari van het 
kalenderjaar (2010: 1 juli) besluiten om collectief 26 uren van het verlofbudget 
uit te betalen in de maand december van dat jaar tegen het dan geldende 
uursalaris. De werkgever stelt de werknemers in kennis van zijn keuze en stelt 
de werknemers in de gelegenheid om tijdig een andere keuze conform lid 4a 
kenbaar te maken. 
 
Partijen vinden het noodzakelijk om meer aandacht te geven aan de 
verlofspaarmogelijkheden met behulp van levensloopsparen en nemen hier 
verdere initiatieven in. 
 

 
Bijlage A 
Bijlage A van de CAO Kinderopvang 2009 – 2010 vervalt, behoudens artikel 
10.11 lid 2. Deze bepaling over de afbouw van het seniorenverlof blijft van 
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toepassing op de werknemers die al vóór 1 mei 2010 van de regeling gebruik 
maakten, en zal als specifieke bepaling in de CAO worden opgenomen bij artikel 
7.4. 
 

 
Werktijden 

In de branche is er sprake van fluctuatie aan werkaanbod en voor werkgevers en 
werknemers is de inzetbaarheid onderwerp van overleg. Belangrijke aspect is 
hierbij het belang van een vast aantal gezichten op elke groep kinderen. 
Daarom komt er voor werkgevers de mogelijkheid om bij werknemers met een 
gemiddelde arbeidsduur van 18 uur per week of minder in een 
werktijdenregeling 25 % naar boven of beneden af te wijken van de gemiddelde 
arbeidsduur per week. 
 
CAO-partijen hebben de intentie om een pilot rondom zelfroosteren uit te voeren 
en te monitoren. 
 
 
Werkgelegenheid 

Behoud van werkgelegenheid in de sector is van belang. Partijen zien dat in de 
naaste toekomst behoud van werknemers in de sector noodzakelijk is. Mocht zich 
onverhoopt toch vermindering van werk voordoen, dan zal de werkgever zich tot 
het uiterste inspannen om werknemers te behouden dan wel begeleiden van 
werk naar werk, bij voorkeur binnen de sector en anders naar buiten de sector. 
 
Partijen zien het belang van een brede instroom in de sector en ontwikkelen 
daartoe de volgende initiatieven: 
 

• Gewerkt wordt aan een instroom via competenties naast diploma’s. 
Daartoe zijn sociale partners in gesprek over branche-erkende 
functiecompetentieprofielen. Deze zullen in nauwe samenwerking met alle 
branchepartijen en stakeholders vastgesteld worden. 
 

• Partijen voelen zich maatschappelijk betrokken bij het bieden van 
werkgelegenheid aan onder andere WSW-ers en Wajongers. Daarom 
zullen partijen de recent gestarte pilot Participatiebanen in Den Haag 
nauwlettend volgen om te bekijken of deze kan bijdragen aan duurzame 
instroom van de doelgroep in de sector. 
 

• Doorstroom- en loopbaanmogelijkheden binnen de branche zijn in de CAO 
Kinderopvang reeds mogelijk gemaakt. Partijen willen de 
subsidiemogelijkheden van stichting BKK optimaal benutten om hier 
invulling aan te geven. In dit kader wijzen sociale partners erop dat 
werkgever en OR ook het initiatief kunnen nemen het bestaande 
functiegebouw tegen het licht te houden. 
 

• Partijen streven na om een combinatiefunctie kinderopvang, onderwijs, 
sport te beschrijven en op te nemen in de CAO. Dit draagt bij aan brede 
doorstoom en werkgelegenheid in de branche. Partijen zullen het initiatief 
nemen tot een werkgroep om deze beschrijvingen voor een volgende CAO-
wijziging tot stand te brengen, waarbij de competentieprofielen worden 
afgestemd met de bestaande functies en die van het onderwijs. 
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• Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ontwikkelen zich steeds meer 
gezamenlijk en leveren belangrijke werkgelegenheid. Overleg tussen beide 
CAO-tafels is inmiddels opgestart en zal in deze CAO-periode worden 
voortgezet om te komen tot structurele oplossingen. 

 
 

Scholingsvisie 
Scholing en voortdurende ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid van 
werkgevers en werknemers. Voor werknemers is het belangrijk dat zij blijven 
investeren in hun loopbaan en arbeidsmarktfitheid om zich te blijven 
ontwikkelen. Partijen bij deze CAO zien het belang van arbeidsmarktfitheid van 
werknemers in de toekomst en ontwikkelen gezamenlijk een scholingsvisie op de 
sector.  
 
 
Beroepstrots 

De sector heeft belang bij een aantrekkelijke uitstraling, want mensen, 
werkzaam in de sector kunnen trots zijn op hun vakmanschap en de 
maatschappelijke bijdrage die ze leveren. Partijen willen aandacht geven aan de 
beroepstrots en zullen onderzoeken op welke wijze dit vorm gegeven kan 
worden. Partijen onderzoeken ook de mogelijkheden voor en behoefte aan het 
oprichten van kennisnetwerken voor ondersteunend en leidinggevend personeel. 
 
Utrecht, 29 april 2010 
 
 

     
 

    
 


