
Branchevereniging  
Maatschappelijke 
Kinderopvang
Samen vorm geven aan de kinderopvang van de toekomst



Onze missie
De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderop-
vang is een vereniging van kinderopvangorganisaties 
die kinderopvang ziet als een basisvoorziening voor 
de ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met 
twaalf jaar. Kinderopvang is een voorziening die het 
ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een 
ontspannen wijze te combineren en die een bijdrage 
levert aan de leefbaarheid van de samenleving. 
Kinderopvang die wordt georganiseerd vanuit een 
maatschappelijke opdracht, waarbij rendementen be-
houden blijven voor de organisatie en/of aangewend 
worden voor duurzame kwaliteit en innovatie van de 
kinderopvang. 

Het is tijd om het maat-
schappelijk geluid in de 
kinderopvang te versterken 
en de toegevoegde waarde 
van kinderopvang te laten 
zien. Tijd om ons hard te 
maken voor kinderopvang 
waarin het om kwaliteit 
draait; waarin de ontwik-
keling van het kind, het 
belang voor de ouders en 
de bijdrage aan de samen-
leving centraal staan. De 
Branchevereniging Maat-
schappelijke Kinderopvang 
(BMK) neemt hierin het 
initiatief.

Wie zijn we?
De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 
(BMK) is een vereniging die in april 2016 door een aantal 
kinderopvangorganisaties vanuit een gedeelde visie op 
kinderopvang is opgericht. Samen dragen we onze visie 
actief uit en willen we het debat over maatschappelijke 
kinderopvang versterken.

Wat willen we bereiken? 
De BMK heeft een aantal doelen voor de lobby richting 
maatschappelijke en politieke partners. We willen van 
kinderopvang een duurzame publieke voorziening maken 
die voor álle kinderen toegankelijk en wettelijk verankerd 
is. Daarbij is kwaliteit de belangrijkste leidraad. Dat bete
kent dat het stelsel van kinderopvang rondom kwaliteit 
ingericht moet worden en dat prijs niet het leidende 
principe is. Dit houdt ook in dat behaalde rendementen 



ten goede moeten komen aan duurzame kwaliteit en 
innovatie van de kinderopvang. We moeten investeren 
in onze professionals, zodat zij hoge kwaliteit kunnen 
leveren. Om dit alles te verankeren zijn wijzigingen 
in het stelsel van wet en regelgeving nodig. Op deze 
wijze zetten wij de maatschappelijke opdracht van de 
kinderopvang centraal en kunnen we bouwen aan een 
vanzelfsprekend maatschappelijk vertrouwen in de 
kinderopvang. 
Voor een nadere uitwerking, zie ons organisatieplan op 
www.maatschappelijkekinderopvang.nl

Hoe doen we dat?
Door het gesprek aan te gaan, samenwerkingsver
banden te creëren en ons netwerk uit te breiden. We 
laten geen kans onbenut om de toegevoegde waarde 
van maatschappelijk ondernemen in de kinderopvang 
zichtbaar te maken. 

Met wie doen we dat?
Het liefst met zoveel mogelijk kinderopvangorganisa
ties; organisaties die onze missie onderschrijven. We 
treden daarbij als één partij op. Belangrijke gespreks
partners voor ons zijn ouders, landelijke politiek, 
gemeentes, werknemersorganisaties, wetenschap, 
onderwijs, zorg en welzijnsorganisaties. 

En in de toekomst?
De oprichting van de BMK is niet een doel op zich, 
maar slechts een middel om onze doelen te reali
seren. Misschien dat we op termijn opgaan in een 
andere branchevereniging. Die beslissing ligt geheel 
en al bij onze leden.



 

We hebben jou nodig!
Leden
Deel jij als maatschappelijke kinderopvangorganisatie onze visie? Sluit je dan 
aan! Hoe sterker we als vereniging worden, hoe beter we samen vorm kunnen 
geven aan de kinderopvang van de toekomst. Heb je interesse? Stuur een mail 
naar info@maatschappelijkekinderopvang.nl en informeer naar de toelatings
procedure.
 
Partners
Daarnaast zijn we op zoek naar stevige gesprekspartners aan wie we onze ideeën 
kunnen toetsen en met wie we een impuls kunnen geven aan het debat over 
maatschappelijke kinderopvang. Wil je met ons in gesprek?  
Mail dan naar info@maatschappelijkekinderopvang.nl

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Stationsplein 26
3818 LE Amersfoort
T: 0615007710
E: info@maatschappelijkekinderopvang.nl
I: www.maatschappelijkekinderopvang.nl
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