
 

 

 

Workshop voor Peuterspeelzalen: 

‘Harmonisatie: wat betekent dat nu voor mij?’ 
 

Minister Asscher (SZW) heeft op 31 oktober jl. het wetsvoorstel ‘Harmonisatie 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’ ingediend bij de Tweede Kamer. Doel is dat 

deze wet per januari 2018 van kracht wordt. 

 

Adviesbureaus Helder & van Pas en Vyvoj hebben de afgelopen jaren al meerdere 

peuterspeelzalen mogen begeleiden bij een Harmonisatie-traject. 

In enkele gevallen was de omzetting van deze peuterspeelzalen naar kinderopvang 

hun eigen (strategische) keuze, maar vrijwel altijd werd de harmonisatie hun 

opgelegd door (bezuinigingsdoelen van) hun subsidiërende gemeente. 

 

Harmonisatie betreft in 2018 àlle peuterspeelzalen 

In de aanloop naar 2018 krijgen nu dus àlle peuterspeelzalen te maken met 

(verplichte) harmonisatie. Vanaf 2018 moeten ze allemaal geharmoniseerd zijn, om 

zo te komen tot een financiële gelijkschakeling voor werkende ouders, een 

kwaliteitsimpuls en betere afstemming met kinderopvang en onderwijs. 

 

Harmonisatie gaat niet vanzelf en is niet eenvoudig! 

Het heeft consequenties voor uw aanbod, tariefstelling, personeel, vrijwilligers, 

medezeggenschap ouders en… in vele gevallen ook voor de gemeentelijke subsidie! 

Natuurlijk zijn er al vele papieren handreikingen voor u 

beschikbaar, maar wij bieden u de mogelijkheid om in 

één ochtend – samen met andere peuterspeelzalen – 

de consequenties van harmonisatie op een rij te zetten 

en hierover met branchegenoten van gedachten te 

wisselen. 

Wellicht komt u dat juist nu van pas om uw eigen 

voorbereidingen eens te toetsen of om een start te maken met de harmonisatie van 

uw organisatie? 



 

 

 

Praktische hulpmiddelen 

Daarbij bieden we praktische hulpmiddelen die u direct bij uw eigen harmonisatie-

proces kunt gebruiken. Bijvoorbeeld: wat moet er operationeel allemaal nog 

gebeuren om er begin 2018 klaar voor te zijn m.b.t.: 

 Kwaliteit 

 Personeel 

 Administratie 

 Financiën 

 Communicatie 

 Samenwerking 

 Bedrijfsvoering 

Tot slot krijgt u toegang tot ons kennisplatform zodat u ook na de workshop uit onze 

ervaring kunt putten. 

 

Datum en locatie 

 Vrijdag 20 januari 2017, van 9.30 – 12.30u met aansluitend een lunch 

 Locatie: De Droom van Zwolle (nabij station) 

 Kosten: €165,- excl. BTW per persoon 

 Aanmelden kan via ons digitale aanmeldformulier >>> 

 

Onderwerpen 

 Hoe ziet het veld van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk er anno 2016 uit? 

 Wat beoogt Asscher met harmonisatie? 

 Wat gaat er per 1/1/2018 voor peuterspeelzalen veranderen? 

 Wat betekent harmonisatie dan concreet voor uw organisatie? 

 Welke opties heeft u om hiermee strategisch om te gaan? 

 Welke afspraken maakt u met uw gemeente? 
 

Onze workshops onderscheiden zich door: 
 Kleinschalig en To-the-point! 
 Interactief en op een bijzondere locatie 
 Advies vanuit eigen praktijkervaring 

https://docs.google.com/a/internetcompagnie.nl/forms/d/e/1FAIpQLSebSEWh-o6O-drjs2KZLFClKko8QgGqAcNfykR5s3QCGPzKGg/viewform


 

 

Deze workshop werd al met veel succes gehouden in november 2016 in Den Bosch. 


