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Achtergrond onderzoek



STEEKPROEF Mannen en vrouwen, 18+ met een kind in de leeftijd 0-12 jaar, afkomstig uit de database van Ouders van Nu.
n=820

VERDELINGEN Geslacht: Man: 1% Vrouw: 99%
Leeftijd jongste kind: 0-3:    91% 4-12:      9%

VELDWERK Het online veldwerk heeft plaatsgevonden van 4-3-2021 t/m 14-3-2021.

ONDERZOEKSDOEL Dit onderzoek is opgezet door Women Inc., in samenwerking met Ouders van Nu. Dit onderzoek geeft duidelijkheid 
in de ideale verdeling van werk en zorg voor ouders, in relatie tot kinderopvang. Daarnaast geeft dit onderzoek 
inzicht in het vertrouwen van ouders in het huidige kinderopvang(toeslag)systeem, ervaren financiële stress  en 
wensen voor een nieuw kinderopvangsysteem.

UITLEG NIEUW 
KINDEROPVANG
SYSTEEM

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.

RESULTATEN In dit rapport worden resultaten van diverse groepen als percentage met elkaar vergeleken. Enkel wanneer er 
tussen deze groepen significante verschillen zijn, wordt dit in het rapport benoemd. Indien een groep kleiner is dan 
60 respondenten, worden de resultaten niet getoond. De groep is te klein om een betrouwbaar beeld te schetsen. 

Achtergrond onderzoek
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Belangrijkste inzichten



INZICHTEN

Belangrijkste inzichten  
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Gebruik kinderopvang
• 92% gebruikt formele kinderopvang.
• Meeste respondenten maken gebruik van de kinderdagverblijf (74%) en/of (incidentele) oppas (53%).
• De gastouderopvang (20 uur per week) en de kinderdagverblijf (19 uur per week) worden door haar gebruikers gemiddeld het meest gebruikt in uren.
• Meer lager- en midden opgeleiden en respondenten met een modaal of lager inkomen geven aan geen van deze soorten kinderopvang te gebruiken.
• 89% ontvangt kinderopvangtoeslag.

Vertrouwen
• 51% vindt dat ouders de dupe worden van het huidige kinderopvangtoeslag stelsel.
• Door de toeslagenaffaire is het vertrouwen in de overheid bij 47% afgenomen. Dit percentage is hoger onder respondenten met een laag inkomen.
• Bijna de helft van de respondenten vindt dat het huidige kinderopvangsysteem afgeschaft moet worden.

Financiële stress
• Voor 64% van de respondenten zorgen de hoge kosten van de kinderopvang voor financiële stress.
• Ook de angst om aan het eind van het jaar toeslag terug te moeten betalen (54%), de administratieve druk (53%) en de onduidelijkheid over de hoogte van de 

kinderopvangtoeslag zorgt bij ruim de helft van de respondenten voor financiële stress.
• De bovenstaande punten zorgen bij respondenten met een lager of modaal inkomen meer voor financiële stress dan bij respondenten met een bovenmodaal 

inkomen.
• De huidige situatie omtrent kinderopvang zorgt voor een hogere mate van financiële stress, in vergelijking met de verwachte financiële stress bij het nieuwe 

kinderopvangsysteem.

Wensen nieuw 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.
• 2 jaar is de ideale startleeftijd van een kind voor kinderopvang.



INZICHTEN

Belangrijkste inzichten  
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Ideale verdeling werk en zorg
• In de huidige situatie besteedt 65% van de respondenten veel meer tijd aan de zorg dan de partner.
• In de ideale situatie zou de respondent willen dat de zorg van de kinderen meer gelijk verdeeld is, in vergelijking met de huidige situatie.
• 15% zou zelf meer willen werken. Binnen deze groep zouden de respondenten die al werken (gemiddeld 25 uur per week), gemiddeld 4 uur in de week meer 

willen werken. De respondenten die binnen deze groep nog niet werken, zouden gemiddeld 23 uur per week willen werken.
• Het percentage dat zelf meer zou willen werken is hoger onder de respondenten die van tevoren de uitleg over het nieuwe kinderopvangsysteem hebben 

gelezen (18%), in vergelijking met de respondenten die van tevoren niks hebben gelezen over het nieuwe kinderopvangsysteem (13%).
• 42% verwacht met dit systeem hun ideale verdeling in werk en zorg te kunnen realiseren.
• De 4x4x3 verdeling spreekt 56% van de respondenten (heel) erg aan.

Conclusie
1. Wat is het vertrouwen van ouders in het kinderopvang(toeslagen)systeem?
Het vertrouwen in het kinderopvang(toeslagen)systeem is laag. Bijna de helft van de respondenten heeft behoeften aan een nieuw kinderopvangsysteem en vindt 
dat het huidige kinderopvangsysteem afgeschaft moet worden.  Ook geeft bijna de helft van de respondenten aan dat door de toeslagenaffaire  het vertrouwen in 
de overheid is afgenomen.

2. Waar bestaat de financiële stress uit die ouders ervaren in het combineren van werk en zorg?
De financiële stress die ouders ervaren bestaat voornamelijk uit:
• de hoge kosten van de kinderopvang;
• de angst om aan het eind van het jaar toeslag terug te moeten betalen;
• de administratieve druk;
• de onduidelijkheid over de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

3. Hoe zien ouders hun ideale verdeling van werk en zorg in relatie tot kinderopvang?
Als we kijken naar de zorg van de kinderen, dan zien we dat de respondenten in hun ideale situatie meer verdelen met hun partner, dan in de huidige situatie het 
geval is. Daarnaast zou een groot deel willen dat ze zelf (en hun partner) meer tijd besteden aan de zorg van hun kinderen.

Als we kijken naar werk, dan zien we dat 15% meer zou willen werken. Hiervan zouden degene die al werk hebben, een halve dag meer willen werken. Degene die 
nu nog niet werken, zouden gemiddeld 23 uur in de week willen gaan werken.



Gebruik kinderopvang



92% maakt gebruik van formele kinderopvang
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V: Van welk van de onderstaande soorten kinderopvang maak je gebruik?

V: Ontvang jij kinderopvangtoeslag?
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GEBRUIK
KINDEROPVANG

74%

53%

20%

10% 10%
6%

0% 3% 2%

Kinderdagverblijf (Incidentele)
oppas

BSO Gastouderopvang Peuterspeelzaal TSO Au pair Anders, namelijk: Geen van
bovenstaande

De meeste respondenten maken gebruik van één of meerdere vormen van formele kinderopvang (92%). Daarnaast maakt 53% van de ouders 
(incidenteel) gebruik van een oppas. Het gebruik van formele opvang is hoger onder hoger opgeleiden en de respondenten met een 
bovenmodaal inkomen, in vergelijking met lager en midden opgeleiden en respondenten met een modaal of lager inkomen. Meer lager- en 
midden opgeleiden en respondenten met een modaal of lager inkomen geven aan geen van deze soorten kinderopvang te gebruiken. 

89% van de respondenten ontvangt kinderopvangtoeslag.



Gastouderopvang en kinderdagverblijf meeste uren gebruikt

10V: Hoeveel uur in de week maak je gemiddeld gebruik van…
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GEBRUIK
KINDEROPVANG

De gastouderopvang wordt door haar gebruikers gemiddeld het meest gebruikt, namelijk 20 uur in de week. De kinderdagverblijf wordt iets 
minder gebruikt door haar gebruikers, namelijk gemiddeld 19 uur in de week. 
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Gastouderopvang Kinderdagverblijf (Incidentele)
oppas

BSO Peuterspeelzaal



Vertrouwen



51%

47%

46%

39%

20%

17%

4%

27%

20%

32%

17%

25%

17%

9%

22%

33%

22%

44%

55%

65%

87%

Ouders worden de dupe van het huidige kinderopvangtoeslag stelsel

Door de kinderopvangtoeslagaffaire is mijn vertrouwen in de overheid afgenomen

Het huidige kinderopvangtoeslagstelsel moet worden afgeschaft

Door de kinderopvangtoeslagaffaire ben ik bang dat ik aan het eind van het jaar meer geld moet
terugbetalen dan ik zou verwachten

Door de kinderopvangtoeslagaffaire heb ik geen vertrouwen meer in het kinderopvangsysteem

Door de kinderopvangtoeslagaffaire ervaar ik meer financiële stress

Door de kinderopvangtoeslagaffaire overweeg ik te stoppen met het gebruik van (formele) kinderopvang

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

Ouders worden de dupe van het huidige toeslagstelsel

12V: In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen:

VERTROUWEN

Ruim de helft van de respondenten vindt dat ouders de dupe worden van het huidige kinderopvangtoeslag stelsel. Verder is door de
toeslagenaffaire het vertrouwen in de overheid bij 47% afgenomen. Deze percentages zijn hoger onder respondenten met een lager 
inkomen, in vergelijking met de respondenten met een bovenmodaal inkomen.

Bijna de helft van de respondenten vindt dat het huidige kinderopvangtoeslagstelsel moet worden afgeschaft.



Financiële stress



Hoge kosten kinderopvang zorgt voor meeste stress
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V: In welke mate veroorzaken de onderstaande punten jou financiële stress?

V: In welke mate zorgt de huidige situatie omtrent kinderopvang voor financiële stress bij jou? / In welke mate verwacht jij financiële stress bij dit nieuwe kinderopvangsysteem? 

FINANCIËLE
STRESS

Voor bijna twee derde van de respondenten zorgen de hoge kosten van de kinderopvang voor financiële stress. Ook de angst om aan het eind 
van het jaar toeslag terug te moeten betalen (54%), de administratieve druk (53%) en de onduidelijkheid over de hoogte van de
kinderopvangtoeslag (50%) zorgt bij ruim de helft van de respondenten voor financiële stress.

De huidige situatie omtrent kinderopvang zorgt voor een hogere mate van financiële stress, in vergelijking met de verwachte financiële stress 
bij het nieuwe kinderopvangsysteem.

Bijna alle onderstaande punten zorgen bij respondenten met een lager of modaal inkomen meer voor financiële stress dan bij respondenten 
met een bovenmodaal inkomen.

64%

54%

53%

50%

49%

45%

37%

37%

32%

13%

13%

15%

17%

18%

19%

17%

17%

21%

23%

34%

32%

33%

33%

35%

46%

46%

48%

Hoge kosten van de kinderopvang

Angst om aan het eind van het jaar toeslag terug te moeten betalen

Administratieve druk (alles goed bijhouden en wijzigingen op tijd doorgeven)

Onduidelijkheid over de hoogte van de kinderopvangtoeslag

Vervallen van het recht op kinderopvangtoeslag

Regels rond de kinderopvangtoeslag

Coronacrisis

Niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag

Het aanvragen van de kinderopvangtoeslag

In hoge/enige mate Neutraal (Vrijwel) niet



Wensen nieuw kinderopvangstelsel



65%

47%

13%

29%

22%

24%

Kinderopvang zou, net als het onderwijs,
gratis moeten zijn

Ik heb behoefte aan een nieuw
kinderopvangsysteem

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens

Behoefte aan een nieuw kinderopvangsysteem

16V: In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen:

WENSEN NIEUW
SYSTEEM

65% van de respondenten vindt dat kinderopvang, net als het onderwijs, gratis moet zijn. Dit percentage is hoger onder respondenten met 
een lager of modaal inkomen, in vergelijking met respondenten met een hoger inkomen. Verder heeft bijna de helft van de respondenten 
behoefte aan een nieuw kinderopvangsysteem.



74%

55%

13%

25%

13%

20%

In hoeverre spreekt het nieuwe
kinderopvangsysteem jou aan?

In hoeverre ben je het wel of niet eens met: Ik
zou het prettig vinden als school en opvang
vanuit één organisatie aangeboden wordt

Positive 2 Neutraal Negative 2

Nieuw kinderopvangsysteem spreekt merendeel aan
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V: In hoeverre spreekt het aan / ben je het eens of oneens met de volgende stellingen:

V: Wat is volgens jou de ideale startleeftijd (in jaren) van een kind voor kinderopvang?

WENSEN NIEUW
SYSTEEM

Na het lezen van de uitleg over het nieuwe kinderopvangsysteem, zijn de meeste respondenten erg positief. Het nieuwe systeem 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.

17% van de respondenten weet niet wat de ideale startleeftijd van een kind is voor kinderopvang of vindt dat kinderen sowieso niet naar een 
opvang moeten gaan. De overige respondenten zeggen gemiddeld dat 2 jaar de ideale startleeftijd van een kind is voor kinderopvang.



Ideale verdeling werk en zorg



65%

16% 17%

1% 1%

32%
28%

37%

2% 0%

Ik besteed (dan) veel meer tijd aan
de zorg (4 uur of meer per week)

Ik besteed (dan) iets meer tijd aan de
zorg (1-3 uur per week)

De zorg is (dan) gelijk verdeeld Mijn partner besteed (dan) iets meer
tijd aan de zorg (1-3 uur per week)

Mijn partner besteed (dan) veel
meer tijd aan de zorg (4 uur of meer

per week)

Huidige situatie Ideale situatie

Respondent besteedt meer tijd aan zorg dan partner
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V: Hoe is de huidige verdeling binnen jouw huishouden als het gaat om de zorg van jouw kind(eren)?

V: Wat is jouw ideale situatie als het gaat om de zorg van jouw kind(eren)?
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VERDELING
WERK EN ZORG

81% van de respondenten met een partner geeft aan iets meer (16%) of veel meer (65%) tijd te besteden aan de zorg van hun kind(eren) dan 
hun partner. Voornamelijk respondenten met een modaal of lager inkomen besteden veel meer tijd aan de zorg, in vergelijking met 
respondenten met bovenmodaal inkomen. Bij 17% is de zorg gelijk verdeeld. Ruim drie kwart is tevreden met de huidige verdeling.

Hoewel ruim drie kwart tevreden is, zien we wel verschil in de ideale situatie. Zo geven minder respondenten aan in hun ideale situatie meer 
tijd aan de zorg te besteden dan hun partner (60%) en geven juist meer respondenten aan de zorg gelijk te willen verdelen (37%).



1 op de 7 zou zelf meer willen werken
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V: In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen:

V: In hoeverre verwacht je jouw ideale verdeling in werk en zorg voor jouw kind(eren) (tussen jou en jouw partner) te kunnen realiseren met dit nieuwe kinderopvang systeem?

VERDELING
WERK EN ZORG

15% zou zelf meer willen werken. Deze respondenten werken op dit moment gemiddeld 21 uur per week, maar zouden in hun ideale situatie 
gemiddeld 28 uur per week willen werken. 

Binnen de groep die zelf meer willen werken, zouden de respondenten die al werken (gemiddeld 25 uur per week) gemiddeld 4 uur in de week 
meer willen werken. De respondenten die binnen deze groep nog niet werken, zouden gemiddeld 23 uur per week willen werken. 

Het percentage dat zelf meer zou willen werken is hoger onder de respondenten die van tevoren de uitleg over het nieuwe 
kinderopvangsysteem hebben gelezen (18%), in vergelijking met de respondenten die van tevoren niks hebben gelezen over het nieuwe 
kinderopvangsysteem (13%).

41%

39%

15%

5%

29%

32%

19%

10%

30%

29%

66%

84%

Ik zou zelf meer tijd willen besteden aan de
zorg van mijn kind(eren)

Ik zou willen dat mijn partner meer tijd
besteedt aan de zorg van mijn kind(eren)

Ik zou zelf meer willen werken

Ik zou willen dat mijn partner meer zou
werken

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens
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De meeste respondenten die aangeven zelf meer te willen werken of willen dat hun partner meer zou werken, geven aan dat de kosten van de 
kinderopvang niet opwegen tegen het meer werken (46%) en dat de kinderopvang te duur is (30%). 

De respondenten die een andere reden hebben, geven voornamelijk aan werkzoekende te zijn of wel meer te willen werken, maar het toch 
belangrijker te vinden om bij hun kinderen te zijn.

Redenen om niet meer te werken

VERDELING
WERK EN ZORG

V: Je geeft aan dat je zelf meer wilt werken en/of dat je wilt dat je partner meer zou werken. Wat houdt jou (en je partner) tegen om dit te realiseren?

46%

30%

17%

3%

2%

1%

34%

3%

De kosten van de kinderopvang wegen niet op tegen het meer werken

De kinderopvang is te duur

Dit kan niet geregeld worden met de werkgever

De pedagogische kwaliteit van de kinderopvang vind ik niet voldoende

Mijn partner wilt dit niet

Er is geen goede kinderopvang in de buurt

Anders, namelijk:

Weet ik niet

Kosten kinderopvang houdt men tegen om meer te werken



Ideale verdeling te realiseren met nieuw systeem
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V: In hoeverre verwacht je jouw ideale verdeling in werk en zorg voor jouw kind(eren) (tussen jou en jouw partner) te kunnen realiseren met dit nieuwe kinderopvang systeem?

V: In hoeverre spreekt de onderstaande verdeling jou wel of niet aan? (4x3x3 verdeling)
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VERDELING
WERK EN ZORG

42% verwacht met het nieuwe kinderopvangsysteem hun ideale verdeling in werk en zorg te kunnen realiseren. 33% verwacht de ideale 
verdeling gedeeltelijk te kunnen realiseren met dit systeem. 

De 4x4x3 verdeling* spreekt 56% van de respondenten (heel) erg aan. Dit percentage is hoger onder hoger opgeleiden, in vergelijking met 
midden opgeleiden.

42%

33%

25%

Hiermee verwacht ik mijn ideale verdeling
volledig te kunnen realiseren

Hiermee verwacht ik mijn ideale verdeling
gedeeltelijk te kunnen realiseren

Hiermee verwacht ik niet mijn ideale
verdeling te kunnen realiseren

*Jij en jouw partner werken 
beiden 4 dagen in de week. 
Verder hebben jullie beiden 
één aparte zorgdag voor 
jullie kind(eren). 3 dagen in 
de week maken jullie 
gebruik van een vorm van 
kinderopvang.



Bijlagen



0% 2% 2%

25%

2%

47%

22%

Geen of
basisonderwijs

LBO / VMBO
(kader- of

beroepsgericht)
/ MBO 1 / VBO

MAVO / HAVO
of VWO (eerste

drie jaar) /
VMBO

(theoretisch of
gemengd) /

(M)ULO

MBO 2, 3, 4 of
MBO vóór 1998

HAVO of VWO
(4e, 5e of 6e
klas) / HBS /

MMS

HBO (behalve
HBO-master) /
WO-kandidaats
of WO-bachelor

WO-doctoraal /
WO-master /
HBO-master /
postdoctoraal

onderwijs

V: Wat is je leeftijd/geslacht/hoogst genoten opleiding? / Wat is de leeftijd van je jongste kind? 24

GESLACHT

99% 1%

LEEFTIJD

OPLEIDING

20-34 jaar
65%

35+ jaar
35%

SOCIODEMO

Geslacht, leeftijd, opleiding en leeftijd jongste kind

LEEFTIJD JONGSTE KIND

0-3 jaar
91%

4-12 jaar
9%



11%

17%

34%

22%

16%

Minder dan €36 
500

€36 500 tot €43 
500

€43 500 tot €73 
000

Meer dan €73 
000)

Weet ik niet / wil
ik niet zeggen

12%

30%

13%

24%
22%

3 grote steden plus
randgemeenten

Noord-Holland, 
Zuid-Holland en 

Utrecht (exclusief 
de regio’s 

hierboven)

Groningen,
Friesland en

Drenthe

Overijssel,
Gelderland en

Flevoland

Zeeland, Noord-
Brabant en

Limburg

V: In welke regio woon je? / Wat is het totale bruto jaarinkomen van jouw huishouden? 25

NIELSEN REGIO INKOMEN

SOCIODEMO

Nielsen regio en inkomen



V: Welke situatie past het best bij: 26

WERKSITUATIE

SOCIODEMO

Werksituatie

6%

88%

1% 2% 2% 1%

14%

84%

0% 1% 0% 1%

Zelfstandig ondernemer /
ZZPer

Werkzaam in loondienst (Gedeeltelijk)
arbeidsongeschikt

Werkloos/ werkzoekend/
bijstandsgerechtigd

Huisvrouw/huisman Overig

Zelf Partner
n=769



Panel Inzicht voert kwalitatief hoogstaand panel- en 
community veldwerk uit waarbij praktische, toepasbare 

uitkomsten centraal staan. 

Panel Inzicht is al jaren een vertrouwde partner van 
onderzoekbureaus, mediabureaus en universiteiten in 

binnen- en buitenland. Jaarlijks voeren we meer dan 1500 
projecten uit voor onze klanten.

Uiteraard voldoet Panel Inzicht aan de hoogste 
kwaliteitseisen, zoals ISO20252 en die van nationale en 
internationale brancheorganisaties MOA en ESOMAR.

Panel Inzicht B.V. – marten@panelinzicht.nl
T: +31(0)341 – 760 055


