Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:
Datum: maandag 22 nov. 2021 6:27 PM
Aan: Wiersma, A.D. (Dennis) <awiersma@minszw.nl>, *Postbus Secretariaat Staatssecretaris
<staatssecretaris@minszw.nl>
Kopie:

Onderwerp: Personeelstekort, werkdruk en flex
Ha Dennis,
Afgelopen dagen hebben we overleg gehad met de sectorpartijen, VNG en GGD over het pakket
gericht op personeelstekort, werkdruk en flexibilsering van toezicht. Zoals je weet was er vooral
discussie over de coulanceregeling. In de bijlage vind je het voorstel zoals vandaag voorgelegd
aan deze partijen. Het is volgens ons een gebalanceerd pakket met voor iedereen wat zoet en
zuur. Er waren geen zwaarwegende bezwaren.
Graag je akkoord op het voorstel. Na je akkoord zetten we de brief klaar. Die ontvang je
woensdag zodat het vrijdag naar de TK kan.
Groet

Van:
Verzonden: woensdag 17 november 2021 19:41
Aan: Wiersma, A.D. (Dennis) <awiersma@minszw.nl>; *Postbus Secretariaat Staatssecretaris
<staatssecretaris@minszw.nl>
CC:

Onderwerp: RE: PO Kinderopvang
Hoi Dennis,
Vanmiddag hebben we overleg met de sector gehad over de werkdruk en personeelstekorten in
de kinderopvang. Zie onder voor terugkoppeling. Verder vind je in deze mail reactie op je
vragen en opmerkingen bij de notitie (zie bijlage).
Terugkoppeling overleg
We hebben ons voorstel voor maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving voor de korte
termijn en lange termijn toegelicht. En daarnaast ook de ondersteunende maatregelen
besproken. Vanuit de verschillende sectororganisaties werd waardering uitgesproken voor de
proactieve houding van het Ministerie en het serieus oppakken van dit probleem. In de
uitwerking van de coulanceregeling zitten nog wel zorgen bij de verschillende partijen.
Coulanceregeling toezicht
Over de coulanceregeling is nog vervolggesprek nodig met zowel toezicht- als sectorpartijen,
om te komen tot een vormgeving die op voldoende draagvlak kan rekenen. Bij de
coulanceregeling is sprake van fundamentele belangenafwegingen: het beoordelen van de
specifieke situatie om te voorkomen dat op voorhand te breed ruimte wordt genomen ten koste

Je vraagt of een meerwerkbonus mogelijk zou kunnen zijn. Dit ligt zeer lastig omdat dit snel tot
discriminatie leidt. Hierover is door VWS en OCW advies gevraagd aan het college voor de
rechten van de mens.

Van:
Verzonden: woensdag 17 november 2021 12:04
Aan: Wiersma, A.D. (Dennis) <awiersma@minszw.nl>; *Postbus Secretariaat Staatssecretaris
<staatssecretaris@minszw.nl>
CC:

Onderwerp: PO Kinderopvang
Ha Dennis,
Morgenmiddag spreken we elkaar tijdens ons PO. We willen dan vooral stilstaan bij
personeelstekort / werkdruk. Wij hebben vandaag later op de dag overleg met de
sectorpartijen. Ik zal je vanavond een schriftelijke terugkoppeling sturen. Verder ook goed om
kort het vervolg van TTKO te bespreken (bv meenemen TK).
Groet

