Aan de Tweede Kamercommissie SZW- kinderopvang
Onderwerp: gastouderopvang

Breda, 17 januari 2011

Geachte leden van de Tweede Kamercommissie,

Het afgelopen jaar heeft de gastouderbranche een enorme kwaliteitsslag geleverd met het voldoen aan de
nieuwe opleidingseisen voor gastouders. Ook aan de werkwijze van de gastouderbureaus zijn terecht
hogere eisen gesteld door de overheid en met een betere controle vanuit de gemeenten wordt ook hier
een kwaliteitsverbetering zichtbaar.
De branche heeft hiermee de gastouderopvang als een volwaardige vorm van kinderopvang op de kaart
gezet. Steeds meer ouders zien dit en maken een bewuste keuze voor deze kleinschalige vorm van
kinderopvang. En uit wetenschappelijk onderzoek blijkt de positieve bijdrage aan het welbevinden van
kinderen1.
De VGOB heeft de afgelopen jaren pal gestaan voor een kwaliteitsverhoging van de gastouderbranche. Nu
gaan er opnieuw stemmen op (KIK-manifest) dat gastouderopvang een informeel karakter zou hebben en
daarom met het oog op de aankomende bezuinigingen – en de belangen van de kinderdagcentra – beter
uit de Wet kinderopvang gehaald kan worden.
Wij willen hier als VGOB een krachtige stem tegen uitbrengen, namelijk:
1. Geregistreerde gastouderopvang heeft een professioneel karakter en dient als zodanig erkend en
gefinancierd te worden.
2. Ouders hebben recht op een eigen keuze waar het gaat om de belangen van hun kinderen.
3. De overheid stelt kwaliteitseisen waar het gaat om opvang die voor toeslag kinderopvang in
aanmerking komt. Wanneer aan die kwaliteitseisen wordt voldaan, dienen ouders gelijke toegang
te hebben tot financiële bijdragen, i.c. de toeslag kinderopvang.
4. De overheid dient betrouwbaar te zijn. Veel tijd, energie en geld zijn geïnvesteerd om aan de
wettelijke kwaliteitseisen te voldoen. Het zou van oneigenlijk bestuur getuigen wanneer de
financiering vervolgens anders geregeld zou worden dan waar in redelijkheid op vertrouwd mag
worden wanneer zulke investeringen gedaan worden.
5. Waar het gaat om bezuinigingen geldt dat gastouderopvang voor ouders en overheid goedkoper is
dan opvang in een kindercentrum. Gastouderopvang wordt namelijk op uurbasis betaald, in
tegenstelling tot de verplichte afname van dagdelen in kindercentra.
6. Waar het gaat om een toenemende vraag naar medewerkers in de zorg en het onderwijs geldt dat
gastouderopvang beter aan de vraag van deze groep ouders kan voldoen: er kan meer flexibiliteit
geboden worden en de opvang tijdens schoolvakanties hoeft bij veel gastouders niet doorbetaald
te worden.
Verder pleiten wij voor:
7. Een meer evenwichtige verdeling van de kosten. Werkgevers betalen ook in 2011 minder dan
33% van de totale kosten. Uitgangspunt bij invoering van de Wet kinderopvang in 2005 was een
gelijkmatige verdeling van de kosten tussen de ouder(s), de werkgever(s) en overheid.
8. Een goede implementatie van de Wet kinderopvang: zorg vanuit de politiek dat deze effectief en
efficiënt blijft zonder onnodige bureaucratie. Zorg vervolgens blijvend voor een goede controle
(GGD en belastingdienst) en een consequente handhaving.
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9. Innovatieve ontwikkelingen in de gastouderopvang. Zo kan bijvoorbeeld ook vanuit de
gastouderopvang een bijdrage worden geleverd aan VVE-projecten. Wanneer scholingssubsidies
worden aangeboden, maak deze ook voor de gastouderbranche toegankelijk.
10. Ten slotte: de VGOB is een samenwerkingsverband binnen de gastouderbranche - waarvan sinds
dit jaar ook de gastouders lid kunnen worden - en staat voor hoogwaardige dienstverlening en
opvang. Wij vragen van de politiek erkenning van gastouderopvang als een professionele vorm
van kinderopvang. We eisen dat de belangen van de gastouderopvang volwaardig en
ondubbelhartig aan de onderhandelingstafel worden ingebracht en meegewogen. De VGOB hoort
naar onze overtuiging dan ook een volwaardige stem te hebben als deelnemer aan het
convenantenoverleg.

Wij horen graag uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Renske Turkstra, Hanneke van der Lei en Monique Lindeijer
namens de leden van de Vereniging GastOuderBranche, de VGOB
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