Ook naar
CAO Kinderopvang?
Snel geregeld door MBM
Ideaal voor elke peuterspeelzaal
Fixed price

Hebt u de CAO Kinderopvang al ingevoerd?
Zoals u weet, zijn peuterspeelzalen

•	U wilt medewerkers goed informeren over de

verplicht om vanaf 1 maart a.s. de CAO

veranderingen en de impact op hun salaris en

Kinderopvang te hanteren. Dat brengt

overige arbeidsvoorwaarden. Met duidelijkheid en

de nodige veranderingen met zich

transparantie voorkomt u onnodige vragen en onrust.

mee. Omdat de salarissen gemiddeld

•	U wilt een goede overgangsregeling creëren voor

lager liggen dan in de (nu gehanteerde)

uw medewerkers, met mogelijkheden voor een

CAO Sociaal Werk, is een zorgvuldige

tijdelijke compensatie.

aanpak vereist.
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Maar hoe? Wanneer? Wie?
Als bedrijfseconomisch adviseurs helpen wij verschillende peuterspeelzalen
op het gebied van HR en finance. Om het voor hen en u gemakkelijk te maken
de CAO Kinderopvang in te voeren, kunnen we u helpen in vier stappen.
Onze tip: start uiterlijk de eerste week van januari a.s. om tijdig klaar te zijn.

1

INVENTARISEREN

2

Contracten en vastgelegde
afspraken zijn niet
altijd meer actueel. We
inventariseren daarom uw
huidige arbeidsvoorwaarden.

3

COMPENSEREN
We bedenken een actieplan
om de verschillen voor mede
werkers te compenseren.
Daarbij helpen we u de
beschikbare wettelijke
mogelijkheden te benutten.

DEFINIËREN
In overleg met u stellen we de
nieuwe arbeidsvoorwaarden
op, gebaseerd op de CAO
Kinderopvang.

4

COMMUNICEREN
We geven uw medewerkers
persoonlijk tekst en uitleg.
Zo weten zij precies waar ze
aan toe zijn. Indien de situatie
erom vraagt (indien wenselijk),
voeren wij extra gesprekken
op persoonsniveau.

Benieuwd naar
de kosten en
mogelijkheden?
Fixed
f
price vana

Bel Marleen of
Linda en maak
een afspraak:
06 1274 3453

Marleen van de Kamp
m.vandekamp@mbm.nl

€ 1.750,-
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