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Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

Geachte leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Tweede Kamer vergadert de komende week over de begroting Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Graag willen wij u vanuit gemeenten, sociaalwerk, primair onderwijs en
kinderopvang de volgende aandachtspunten meegeven.
Meer maatschappelijke waarde voor hetzelfde geld
Het stimuleren van jonge kinderen in hun ontwikkeling in groepsverband gebeurt dagelijks
in het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Kinderopvang wordt echter door velen in de
eerste plaats gezien als een manier om de arbeidsparticipatie te verbeteren. De afgelopen
decennia heeft de sector zich sterk ontwikkeld van opvang van kinderen naar instellingen
waar de pedagogische kwaliteit en ontwikkeling van kinderen voorop staat. Een
ontwikkeling die door gemeenten gestimuleerd wordt en die ook steeds vaker leidt tot
intensieve samenwerking met scholen. Het doel is simpel: de functie van kinderopvang is
niet alleen gelegen in het stimuleren van de arbeidsparticipatie, maar vooral ook de
ontwikkeling van kinderen.
In het regeerakkoord staan verschillende ambities opgenomen die ondergetekenden
ondersteunen. Wij zien ook een kans: wanneer de uitbreiding van de kinderopvangtoeslag,
de extra budgetten voor voorschoolse educatie (VVE) en de al eerder beschikbaar gestelde
‘Asscher gelden’ integraal en in samenhang bekeken worden, ontstaat de mogelijkheid om
ouders van alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar een robuuste combinatie van voorschoolse
educatie en kinderopvang te bieden. Bovendien kan op deze wijze de ingewikkelde
financiering vereenvoudigd worden, wordt er meer bereikt met hetzelfde geld en ontstaat er
één financieringsstroom waardoor administratie en regeldruk verminderd worden, zowel
voor ouders als voor kinderopvangorganisaties. Wij vragen uw Kamer de genoemde
budgetten samen te voegen en zo de arbeidsparticipatie van ouders én de ontwikkeling van
jonge kinderen te stimuleren.
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Benut de energie in de samenleving
In onze samenleving is een zeer brede coalitie van organisaties die wensen dat de thema’s
arbeidsparticipatie van ouders en de ontwikkeling van jonge kinderen meer in samenhang
beschouwd worden. Hiermee sluiten wij ons aan bij het eerder, door de Sociaaleconomische
Raad (SER) gedane voorstel ‘Gelijk goed van start’ en het advies ‘Tijd om door te pakken’
van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang. Op veel plekken in ons land
zijn al mooie initiatieven ontstaan in de samenwerking tussen verschillende organisaties die
zich richten op de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij lopen echter zonder uitzondering
tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aan.
Daarom gaan wij graag met uw Kamer in gesprek over dit belangrijke onderwerp. Maar wij
hopen ook dat u nu al bereid bent nieuwe organisatievormen waar de ontwikkeling van
jonge kinderen centraal staat verder mogelijk te maken.
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