Beweging
We hebben het er eigenlijk al vanaf 2004 over. In het voortraject naar de Wet Kinderopvang (WK), die
op 1-1-2005 in werking is getreden, werd namelijk steeds gesproken over WBK: Wet Basisvoorziening
Kinderopvang. De gedachte was dat ieder kind recht had op kinderopvang, om de simpele reden dat
kinderopvang een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Waarom het er in die tijd niet
is van gekomen, is lastig aan te geven. Ik denk dat de tijd er nog niet rijp voor was. In ieder geval was
er een overduidelijke politieke meerderheid tegen een dergelijke basisvoorziening. Men besefte
inmiddels dat kinderopvang voor veel ouders het combineren van arbeid en zorg een stuk
eenvoudiger maakte. Maar dat het ook goed zou kunnen zijn voor kinderen? Nee, dat was toen nog
duidelijk een brug te ver.
Nu, ruim 10 jaar later, zijn vriend en vijand ervan overtuigd dat kinderopvang een positieve bijdrage
levert aan de ontwikkeling van kinderen. Helaas is het economisch klimaat de afgelopen jaren
dusdanig geweest, dat niemand het heeft aangedurfd verder te investeren in kinderopvang. Diverse
onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat van iedere euro die je nu in kinderopvang investeert, je
daar op termijn het viervoudige van terug krijgt. Het probleem zit hem natuurlijk in de term ‘op
termijn’. Het ministerie dat nu investeert in kinderopvang (Welzijn) heeft wel de kosten maar niet de
baten. De baten zullen pas over 10-15 jaar zichtbaar worden en terug vloeien in de potjes van andere
ministeries, zoals justitie en gezondheidzorg. Volgens mij zit daar nu juist het probleem, dat wellicht
inherent is aan ons huidige politieke en financiële stelsel.
Maar er zijn wel degelijk positieve ontwikkelingen te melden.
Nederland is vorige maand door de Europese Unie (EU) op de vingers getikt dat kinderopvang in
Nederland onvoldoende toegankelijk is, met name voor de allerzwaksten in de samenleving. Ook gaf
de EU aan dat ouders in Nederland de hoogste prijs voor kinderopvang betalen in vergelijking met
andere Europese landen. De EU verwacht gericht beleid van Nederland om deze knelpunten weg te
nemen.
De volgende dag (toeval?) verscheen een persbericht dat het kabinet de Sociaal Economische Raad
(SER) advies gevraagd heeft over ‘Leven en werken in de toekomst’, met daarbij expliciet aandacht
voor kinderopvang. Het kabinet onderstreept daarbij de rol van kinderopvang in de combinatie van
arbeid en zorg, maar ook (!!) voor de ontwikkeling van kinderen.
Zou er dan eindelijk toch beweging in komen en stevenen we af op een echte basisvoorziening?
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