Nieuwe wetgeving
Nieuwe wetten, regels en afspraken, IKK en harmonisatie…
Twee nieuwe wetten om ons op voor te bereiden:
de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en de Harmonisatie wet Peuterspeelzalen. Beide wetten gingen in op 1 januari 2018.
Dit vroeg om een gedegen voorbereiding; een andere inrichting van administratieve processen en een goede communicatie
hierover zowel in- als extern. We hebben de klus geklaard! Nu bekijken hoe de uitvoering van deze wetten in de praktijk vorm
krijgt. Uitganspunt is altijd het verhogen van de kwaliteit van onze kinderopvang.
Vlietkinderen onderschrijft het belang van de Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK). De basiskwaliteit van Vlietkinderen is
hoog, dit maakt dat er sowieso geen ingrijpende veranderingen in de manier van werken op de locaties nodig zijn geweest om te
voldoen aan deze nieuwe wet. Alle locaties van Vlietkinderen zijn langs de ‘IKK meetlat’ gelegd en er zijn vooral administratieve
aanpassingen, zoals in roosters en pedagogische werkplannen, gedaan. In 2018 zullen we anticiperen op de IKK maatregelen die
per januari 2019 van kracht worden en de financiële consequenties die deze met zich meebrengen.
Tot halverwege 2017 was nog onduidelijk welke maatregelen van de IKK per 1 januari 2018 worden ingevoerd en welke worden
uitgesteld naar januari 2019. Met deze kennis zijn wij hard aan het werk gegaan om de organisatie klaar te maken voor de
invoering van de IKK.
Harmonisatie Peuterspeelzalen
Vanaf 1 januari 2018 vallen peuterspeelzalen (PSZ) onder de wet- en regelgeving van de kinderopvang. De PSZ van Vlietkinderen
voldeden hier al aan.
Voor ouders met een kind op de (VVE) PSZ verandert de financiering, een ouder kan recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar
ook op een subsidiebijdrage van de overheid. Deze wijziging in financieringsstromen heeft een verschuiving van administratieve
taken met zich mee gebracht. Daartoe hebben we een ingrijpende verandering in onze (financiële) administratie doorgevoerd
zodat het innen van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzalen op een correcte manier gebeurt.
Het grootste risico voor Vlietkinderen is vraaguitval: de regeling is behoorlijk complex voor ouders, daardoor zouden klanten
kunnen afhaken. Klantenservice & Verkoop is zodanig geïnstrueerd dat zij alle vragen van ouders kunnen beantwoorden, ook
op locatie niveau wordt er ondersteuning geboden aan de peuterspeelzaalklanten waar het gaat om de complexe regelingen te
doorgronden. Met de wethouder en raadsleden zijn de zorgpunten besproken en deze worden gezamenlijk gemonitord in 2018.
In de loop van 2018 zal duidelijk worden of, met name de VVE peuterspeelzalen, nog rendabel zijn.

