
Gezocht: enthousiaste leden voor de werkgroep governancecode kinderopvang  
 

Inleiding 
 
In 2009 is de governance code kinderopvang geschreven in opdracht van de toenmalige NVTK (hierna 
VTOI-NVTK) en de BdKO in samenwerking met verschillende belanghebbenden. Er is een breed 
draagvlak gecreëerd voor de governance code, waar met name de BdKO en de  VTOI-NVTK zich voor 
hebben ingezet. In 2013 heeft er een nulmeting plaatsgevonden over de implementatie van de code. De 
code is toen eveneens op een aantal kleine punten tekstueel herzien. De besturen van de VTOI-NVTK en 
BdKO hebben geconstateerd dat een herziening/actualisatie/evaluatie wenselijk en nodig is. Er is 
afgesproken, dat dit project gezamenlijk wordt uitgevoerd door beide verenigingen.  
 
De VTOI-NVTK is op zoek naar drie enthousiaste leden, die namens de toezichthouders willen 
participeren in de werkgroep. Deze werkgroep zal bestaan uit leden van de BdKO en de VTOI-NVTK. 
Onder leiding van voorzitter Dr. Stefan Peij wordt de governancecode kinderopvang onder de loep 
genomen en waar dat nodig is, aangepast.  De opdrachtgevers voor de herziening van de code zijn de 
BdKO en de VTOI-NVTK.  
 
Context 
 
Het eerste speerpunt is het actualiseren en moderniseren van de code op basis van de actuele wet- en 
regelgeving en de ontwikkeling van governance in andere sectoren. Hierbij wordt dat er rekening 
gehouden met de grote schaalverschillen en mate van verscheidenheid binnen de branche. Het accent 
komt te liggen op de werkbaarheid van de code, niet op het naleven van de code. Controleren op 
naleving doet geen recht aan de complexiteit van de sector en de uitdagingen waar bestuur en toezicht 
in de kinderopvang voor staan en hebben gestaan. De code moet een ‘levend’ en door de instellingen 
‘doorleefd' document zijn en blijven. Er wordt beoogd om “lean” te werken (dit past bij de sector) 
zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit. Transparantie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap zijn 
hierbij sleutelbegrippen.  
 
Het tweede speerpunt is het evalueren van de werkbaarheid van de code met name betreffende de 
diversiteit van de sector. In een parallel spoor – of opvolgend aan- de actualisatie en herziening kan er 
worden onderzocht (door het afnemen van een enquête)  waar “onze” organisaties tegenaan lopen en 
wat een gewenste route naar verdere implementatie dient te zijn. Wanneer deze enquête tijdens het 
proces van actualiseren wordt afgenomen en verwerkt, kunnen resultaten worden meegenomen in de  
herziene code.   
 
Profiel lid werkgroep governancecode kinderopvang 
 
Er is een profielschets gemaakt met daarin de functievereisten die nodig zijn om de 
verantwoordelijkheden, functies en taken van het lidmaatschap van de werkgroep governancecode 
kinderopvang goed te vervullen. 
 
Algemene functievereisten 
 
Als lid van de werkgroep governancecode kinderopvang heeft u verschillende verantwoordelijkheden: 
toezien op de doelrealisatie van de opdracht, adviseur en klankbord zijn, en de bereidheid hebben om 
hierover verantwoording af te leggen naar de ALV en maatschappij. Hiervoor is het van groot belang dat 
uzelf actief bent als toezichthouder in de sector kinderopvang waarvan het intern toezicht lid is van de 
VTOI-NVTK, u een visie en goed beeld hebt van en over governance in de sector en gemotiveerd bent 
om hier een bijdrage aan te leveren.  
 
Verder dienen leden van de werkgroep te voldoen aan de volgende algemene functie-eisen: 
  



Leden van de werkgroep governancecode kinderopvang:  
 

▪ committeren zich aan de waarden die horen bij intern toezicht zoals vastgelegd in het 
verenigingsconvenant van de VTOI-NVTK: integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
verbinding, en professionaliteit en is daarop aanspreekbaar 

▪ hebben kennis van de kinderopvangsector en inzicht in de systematiek van de werkprocessen 
van deze organisatie 

▪ zijn thuis in de governance van de sector en hebben inzicht in de juridische aspecten van de 
functie 

▪ hebben tijd en energie ter beschikking 
▪ zijn in staat tot zelfreflectie 
▪ kunnen documenten en andere informatiebronnen doorgronden en analyseren op strategisch 

niveau 
▪ kunnen hoofd- en bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen 
▪ zijn in staat advies te geven en voelen zich thuis in de rol van adviseur 

 
Praktische randvoorwaarden 
 
De benoeming geldt voor de periode dat de opdracht van kracht is: vanaf de bestuurlijke installatie tot 
het aanbieden van de herziene code. U moet hierbij denken aan 3 tot 5 bijeenkomsten waar ook 
voorbereidingstijd bij hoort.  

 
Selectie  
 
De selectie wordt gedaan door de directeur van de VTOI-NVTK met de aandachtshouder kinderopvang 
uit het bestuur ondersteund door de ambtelijk secretaris van de werkgroep governancecode 
kinderopvang. Bij het samenstellen van de werkgroep zal bij gelijke geschiktheid van kandidaten 
worden gekeken naar:  
 

- functionele aspecten (noodzakelijke dan wel wenselijke kennis, kunde, ervaring en 
vaardigheden) 

- persoonsgebonden aspecten (sekse, leeftijd, achtergrond, netwerken) 
- teamaspecten (specialisaties, teamrol) 

 
Wij bieden u een rijke, professionele en collegiale omgeving waarin u kunt bijdragen aan de 
ontwikkeling van de herziene code ten behoeve van good governance in de kinderopvang. VTOI-NVTK  
biedt een onkostenvergoeding op basis van de vastgestelde regeling voor werkgroepen van de VTOI-
NVTK.  
 
U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen naar bureau@vtoi-nvtk.nl met daarin een (korte) 
motivatie en uw CV, graag voor 11 oktober 2018. Wilt u eerst meer informatie? Neemt u dan contact op 
met de ambtelijk secretaris via 079-3639104 of mail bureau@vtoi-nvtk.nl.  
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