Cruciale rol
arbeidsmarkt
Kinderopvang speelt cruciale rol in arbeidsmarkt
uitdagingen
Kinderopvang is een ‘ontwikkelinstrument’
Nederland draagt de gezinsopvoeding
hoog in het vaandel en kinderopvang is
daarom lange tijd voornamelijk gezien als
een arbeidsmarktinstrument. Dat
kinderopvang veel meer is dan dat, is
inmiddels bekend. Kinderopvang is goed
voor de ontwikkeling van kinderen.
Goede, professionele kinderopvang
verrijkt kinderen en geeft hen de kans
zich te ontwikkelen door samen te spelen
met andere kinderen, in een veilige, taalen leerrijke omgeving.

Ondersteuning aan ouders
Ook ouders zijn gebaat bij goede
kinderopvang want het combineren van
de zorg voor jonge kinderen en een
loopbaan valt niet mee. Veel jonge
moeders en vaders ervaren stress.
Kinderopvang zonder gedoe brengt
ontspanning in het drukke leven van
gezinnen, stimuleert kinderen én ouders
in hun ontwikkeling en biedt ouders de
mogelijkheid om zorgen en werken beter
te combineren.
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Rol kinderopvang
onderbelicht
Sterkere positie voor de vrouw is nodig
Toch is de rol die kinderopvang kan
spelen voor jonge gezinnen, de
ontwikkeling van vrouwen op de
arbeidsmarkt en voor onze samenleving
als geheel nog steeds onderbelicht. Veel
Nederlandse vrouwen zijn financieel niet
zelfstandig en werken vaak in kleine
deeltijdbanen. Zij maken het minste
aantal betaalde arbeidsuren in Europa,
hun gemiddelde maandinkomen is het
laagst en in Nederland zijn vrouwen heel
erg ondervertegenwoordigd in
managementposities. Dit heeft veel
consequenties want hun talent blijft
hierdoor onbenut, kansen op
ontwikkeling worden beperkt en het is
ook een groot gemis voor de Nederlandse
economie, zeker in tijden van grote
krapte op de arbeidsmarkt1 . Een sterkere
positie voor vrouwen op de arbeidsmarkt
biedt kansen en voordelen voor
individuen, bedrijven, sectoren en de hele
economie.
1

Het potentieel pakken (2018), een studie
van McKinsey Global Institute
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Kinderopvang is een voorwaarde
Kinderopvang kan bijdragen aan het
omlaag brengen van onze hoge
deeltijdfactor. Goede kinderopvang
zonder financiële drempels zorgt ervoor
dat vrouwen de ruimte krijgen te
investeren in hun loopbaan en daarmee
in hun financiële onafhankelijkheid. Want
helaas loopt een derde van de relaties uit
op een scheiding, waarna in de meest
gevallen de kinderen bij de moeder gaan
wonen. Terwijl vrouwen na een scheiding
juist geconfronteerd worden met een
grote inkomensterugval; zij verliezen na
een scheiding een kwart van hun
koopkracht. Voor mannen ligt dit
percentage een stuk lager, namelijk
slechts 0,2%.
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse
vrouwen wel degelijk graag meer uren
werken, maar goede en betaalbare

kinderopvang is een belangrijke
voorwaarde.
WOMEN Inc. berekende samen met
experts de mogelijke kosten en baten van
kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot
en met 12 jaar en zonder kosten voor
ouders. Netto kan dat €500 miljoen euro
per jaar opleveren! Lees meer hierover in
Het Bewijs.
Kinderopvang lost personeelstekort op
Nederland kampt met een
personeelstekort in de zorg, het
onderwijs en in de ICT en het tekort zal
door de toenemende vergrijzing alleen
maar groter zal worden. Juist in het
onderwijs en de zorg werken veel
vrouwen en ook hier kan kinderopvang
een belangrijke rol spelen. Als alle
vrouwen die nu deeltijd werken in de
zorg en het onderwijs, gemiddeld één uur
per week extra zouden werken, is het
tekort opgelost. Goede kinderopvang
zonder financiële drempels voor ouders is
een ook hier een voorwaarde.
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Cruciale rol kinderopvang
Als we binnen afzienbare tijd korte
metten willen maken met de tekorten in
de zorg en het onderwijs, en als we de
noodzaak inzien van financiële
onafhankelijkheid van beide partners,
vaders en moeders, dan is kinderopvang
zonder financiële drempels een
voorwaarde.
McKinsey adviseert in haar rapport uit
2018, de voorzieningen en regelingen die
het combineren van werk en zorgtaken
ondersteunen, op het niveau te brengen
van andere West-Europese landen. Als
Nederland hierin slaagt en we onze
arbeidsparticipatie, het aantal betaalde
arbeidsuren van vrouwen en de
sectorverdeling, in lijn zouden brengen
met de best presterende landen van
West-Europa zou dat tot een toename in
bbp in Nederland van meer dan €'100
miljard kunnen leiden, schrijft McKinsey.
Wat stellen wij voor?
Twee dagen kinderopvang per week voor
alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar,
ongeacht of ouders werken en zonder

financiële bijdrage van ouders, is ons
streven voor de komende
kabinetsperiode (2021-2025). Tevens zou
de derde, vierde en vijfde dag
kinderopvang per week toegankelijk
moeten zijn voor kinderen van werkende
ouders, zonder financiële bijdrage voor
deze ouders.
Investeer in kinderopvang
Toegankelijke, publiek gefinancierde
kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot
en met 12 jaar stimuleert jonge ouders,
en zeker vrouwen om financiële
onafhankelijkheid na te streven. Dit
draagt bij aan een stabiele economische
positie van het gezin. Dit is goed voor het
kind, voor beide ouders en biedt een
enorme kans om onze arbeidsmarkt een
boost te geven en te investeren in onze
samenleving. Kinderopvang is een
investering in de toekomst van
Nederland!
CONTACT
 085-0218500
 Info@bmko.nl
 www.maatschappelijkekinderopvang.nl

