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Consortium kinderopvang legt actieplan op tafel
In informatief 2022/42 brachten we u op de hoogte over het plan van aanpak over de
crisis in de kinderopvang. Via deze informatief geven we een update over de laatste
stand van zaken, namelijk de oprichting van het consortium kinderopvang en het
actieplan dat dit consortium op tafel legt.
Beste mevrouw,
Beste mijnheer,

In informatief 2022/42 brachten we u op de hoogte over het plan van aanpak over de
crisis in de kinderopvang. Daarin kon u lezen dat we naast een gesprek met de minister
ook in dialoog waren met diverse stakeholders om het maatschappelijke debat over
kinderopvang en de toekomst van de sector mee op gang te trekken.
Heel concreet nam het Vlaams Welzijnsverbond initiatief om in samenwerking met
andere werkgeversorganisaties, vakbonden, gebruikersorganisaties en experten een
consortium op te zetten. Het consortium roept op om de jarenlange verzuchtingen in de
sector aan te pakken en doet hiervoor concrete suggesties aan de hand van een
actieplan. Om de verzuchtingen aan te pakken en de drempels die er zijn weg te werken
zijn investeringen nodig, zowel inhoudelijk als financieel. We vragen prioritair om de
ratio, de instroom en de loon- en arbeidsvoorwaarden aan te pakken. Daarnaast vragen
we een breed maatschappelijk debat rond kinderopvang op te zetten met
betrokkenheid en in co-creatie met de stakeholders.
De concrete actiepunten zijn de volgende:
1. Verlaag de ratio : 1 kinderbegeleider per 5 kinderen en voorzie de mogelijkheid tot
differentiatie (op basis van leeftijd, ondersteuningsnoden, …).
2. Zet in op voldoende en voldoende kwalitatief personeel met aandacht voor betere
basisopleiding, doorgroeimogelijkheden en ruimte tot levenslang leren.
3. Zorg voor een aantrekkelijke sector door in te zetten op betere loon- en
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4.
5.
6.
7.

arbeidsvoorwaarden, o.a. door correcte statuten die de nodige sociale
bescherming bieden (komaf maken met schijnzelfstandigheid,
werknemersstatuut onthaalouders uitrollen, …
Zet in op uitbouw van omkadering met diverse functies en opleidingsniveaus.
Stimuleer keuzevrijheid door voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief
hoogstaand aanbod.
Zorg voor financiële leefbaarheid van de organisatoren en realiseer de beloofde
groeipaden.
Zet in op monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit,
evalueer MeMoQ en open het debat rond inspectie.

De volledige nota, ondertekend door alle partners van het consortium, kan u in bijlage
terugvinden. Deze nota werd gericht aan de minister president, de vice minister
presidenten en minister Beke.
De nota en het actieplan van het consortium werden daarnaast ook breed verspreid, o.a.
richting pers, agentschap Opgroeien en de leden van de commissie welzijn.
We hebben deze nota ook onze website gezet en verspreid via sociale media
(facebook). Ook u kan die nota gerust verspreiden en ons bericht op facebook liken of
delen. Graag zelfs !
We hopen met deze constructieve bijdrage het gesprek over de nodige versterkingen in
de kinderopvang te kunnen aangaan met de Vlaamse Regering. We houden de vinger
aan de pols en zullen niet nalaten u via een nieuwe informatief op de hoogte te brengen
indien er ontwikkelingen zijn.
Daarnaast krijgen we ook vragen over de actie op 25/3 die ontstaan is op initiatief van
enkele Brusselse organisatoren kinderopvang en waarvoor veel sympathie is. Ook het
SD kinderopvang heeft sympathie voor het initiatief maar wenst op heden de dialoog
alle kansen te geven en roep daarom niet op om te mobiliseren. Ook de vakbonden
zullen niet mobiliseren maar dienden wel een stakingsaanvraag in voor deze actie.
Indien er vanuit de medewerkers in uw organisatie de vraag is om mee aan te sluiten bij
deze actie, raden wij u aan om hierover in gesprek te gaan met de syndicale
afgevaardigden in uw organisatie om de nodige afspraken te maken.
Met vriendelijke groeten,
Mieke Segers
sectorcoördinator kinderopvang en jeugdhulp &
gezinsondersteuning

Hendrik Delaruelle
algemeen
directeur
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