Ouders voor
kosteloos
kinderopvangsysteem
Ouders willen gratis kinderopvangsysteem, blijkt uit
onderzoek;

om werk en zorg gelijker te kunnen
verdelen

én om financiële stress weg te nemen
Een toegankelijker en goedkoper
kinderopvangsysteem wordt gezien als dé
oplossing voor een meer gelijke werkzorgverdeling. Dit blijkt uit onderzoek

onder ruim 800 lezers van Ouders van Nu
in samenwerking met WOMEN Inc. en
veldwerkbureau Panel Inzicht. Driekwart
van de respondenten zegt dat ze met een
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De toekomst van het
stelsel: kosteloze
kinderopvang voor ouders
In een simpel stelsel
ander systeem hun ideale verdeling
geheel of gedeeltelijk kunnen realiseren.
Bijna de helft is zelfs voor volledige
afschaffing van het huidige
kinderopvangtoeslagensysteem.
Uit een onderzoek van Ouders van Nu in
samenwerking met Women INC. werden
ruim 800 ouders met een kind in de
leeftijd van 0-12 jaar gevraagd naar hun
grootste zorgenpunten bij het huidige
kinderopvangsysteem. 64 procent van de
ouders geeft aan dat de hoge kosten van
de kinderopvang reden zijn voor
financiële stress. Vooral mensen met een
lager of gemiddeld inkomen, ervaren
deze gevoelens van stress.
Ruim de helft van de ouders (54 procent)
is binnen het huidige systeem bang om
aan het einde van het jaar een deel van
de toeslag terug te moeten betalen. Bijna
twee derde, 65 procent, vindt dat de
kinderopvang gratis moet zijn. Onder
respondenten met een laag of modaal
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inkomen zijn de percentages van
financiële stress hoger dan bij
respondenten met een bovenmodaal
inkomen.
Deze ouders werd een toekomstig stelsel
van kinderopvang geschetst;
Stel, er is een nieuw soort
kinderopvangsysteem. Dit systeem is
gratis voor ouders en is voor alle kinderen
toegankelijk. Het beschikt over een goede
aansluiting op het onderwijs en richt zich
op de ontwikkeling van jouw kind. Verder
beschikt het over verschillende faciliteiten,
waaronder warm eten en het kunnen
ontwikkelen van de talenten van de
kinderen. Omdat dit systeem volledig
gratis is, is er geen gedoe achteraf als het
gaat om teruggave van de kosten.

Reactie van ouders t.a.v. dit nieuwe
kinderopvangstelsel
Bijna de helft van de respondenten heeft
behoefte aan een nieuw
kinderopvangsysteem.
65% van de respondenten vindt dat
kinderopvang gratis moet zijn.
Het nieuwe kinderopvangsysteem
spreekt 74% van de respondenten (heel
erg) aan.
55% van de respondenten zouden het
prettig vinden als school en opvang
vanuit één organisatie aangeboden
worden.
Geen gelijke kansen zonder toegankelijk
systeem
Goede kinderopvang kan juist
kansengelijkheid bevorderen, maar dan
moet dit wel voor iedereen toegankelijk,
betaalbaar en goed te overzien zijn.
WOMEN Inc pleit daarom voor een
hervorming van het kinderopvangsysteem dat (zo goed als) gratis is en
zonder gedoe, voor álle kinderen.
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1 op de 7 vrouwen wil meer werken op
voorwaarde van goede kinderopvang
Behalve gelijke kansen, bevordert een
kinderopvangsysteem zonder financiële
drempels voor ouders ook een gelijke
verdeling van werk en zorg tussen
vrouwen en mannen.
Het overgrote deel van de respondenten
– 99 procent – is vrouw. Vrouwen
besteden meer tijd aan de zorg voor de
kinderen en doen minder vaak betaald
werk. Eén op de zeven zou wel graag
meer willen werken maar doet dit niet.
De belangrijkste reden? De kinderopvang
is te duur (30 procent) of de kosten van
de opvang wegen niet op tegen het extra
salaris dat extra uren opleveren (46
procent).
Een meerderheid van de respondenten
(56 procent) ziet veel in een verdeling
waar beide ouders 4 dagen werken en de
kinderen drie dagen naar de opvang
gaan. In de praktijk kiezen veel ouders
voor een systeem waar een ouder vijf
dagen werkt, een ouder drie en de
kinderen twee dagen naar de opvang

gaan. Deze ouders vinden het niet ideaal,
maar zien financieel geen andere
oplossing.
Uit het onderzoek blijkt dat 42 procent de
‘ideale verdeling’ van werk en
zorgverdeling denkt te kunnen realiseren
met een simpeler en goedkoper
kinderopvangsysteem. Nog eens een
derde van de respondenten denkt het
gedeeltelijk te kunnen realiseren.
Lees het hele onderzoek

