voorwoord: Begrijpt u het nog?
voorwoord algemene nieuwsbrief oktober 2015
In de vorige nieuwsbrief van juni jl. stelde ik de vraag of we nu eindelijk eens op een echte
basisvoorziening kinderopvang afstevenen. En zie daar, drie maanden later tijdens Prinsjesdag wordt
de eerste concrete stap in deze richting aangekondigd. Zouden de verantwoordelijke bewindslieden
mijn artikel gelezen hebben?
Het is in ieder geval erg goed nieuws dat het kabinet overduidelijk het roer omgooit en weer gaat
investeren in kinderopvang.
Enerzijds worden de tabellen voor de kinderopvangtoeslag per 1-1-2016 zodanig aangepast, dat alle
werkende ouders met kinderopvang er volgend jaar financieel op vooruit gaan. Anderzijds wordt er
geld vrij gemaakt voor kinderopvang voor peuters, waarbij het niet uitmaakt of de ouders nu werken
of niet. Dit mag best wel als een doorbraak gezien worden. De overheid geeft daarmee aan dat
kinderopvang gewoon goed is voor kinderen. Minister Asscher in de Volkskrant van 8 september jl.:
“Goede kinderopvang biedt een vertrouwde en veilige omgeving, gericht op de ontwikkeling van je
kind. De kinderopvang heeft meerwaarde voor ouders en kinderen. Tevens bevordert het de
integratie van minderheden.”
Met het risico negatief over te komen wil ik bij deze positieve ontwikkelingen toch een kanttekening
plaatsen. De overheid heeft er de afgelopen jaren alles aan gedaan om zoveel mogelijk ouders uit de
kinderopvang te jagen. De sector is door de bezuinigingen de afgelopen 5 jaar onevenredig zwaar
getroffen en is met ruim 30% gekrompen. Om een idee te geven: de totale netto rijksbijdrage in
2009 bedroeg € 2.232.000,-, zo’n 58% van de opvangkosten. In 2015 was de totale netto rijksbijdrage
nog slechts € 640.000,-, omgerekend 22% van de opvangkosten. In het topjaar 2011 waren er ca.
97.000 mensen werkzaam in de kinderopvangbranche, dit jaar nog ca. 68.000, een afname met
29.000 medewerkers.
Met de nieuwe kabinetsplannen wordt de kinderopvangsector als banenmotor betiteld: men
verwacht dat er ca. 7.000 nieuwe banen in de kinderopvang ontstaan omdat er meer kinderen naar
de kinderopvang zullen gaan. Eerst 29.000 mensen de sector uitwerken en dan goede sier maken
met 7.000 nieuwe banen. Begrijpt u het nog?
Pieken en dalen zijn niet te voorkomen. In mijn optiek is het echter een van de rollen van de overheid
deze pieken en dalen te dempen en extreme uitschieters te voorkomen. Binnen de kinderopvang
hebben we daar de afgelopen 10 jaar helaas weinig van gemerkt. Laten we hopen dat we de thans
ingeslagen koers de komende 10 jaar weten vast te houden. Hierdoor ontstaat rust binnen de sector,
waardoor er weer op een verantwoorde wijze geïnvesteerd kan worden in de kwaliteit van de
kinderopvang.
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