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VOORWOORD
De voorbije jaren werd een hele weg afgelegd om de
door Kind & Gezin (K&G) vergunde kinderopvang in
Brussel in kaart te brengen. In opdracht van de VGC
werd door de Universiteit Gent de ‘Cartografie van
de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel’
opgemaakt. Deze studie uit 2016 bouwde verder op
de twee cartografieën uit 2005 en 2010 en beschreef
de knelpunten en evoluties in de sector van kinderopvang van baby’s en peuters, de buitenschoolse
kinderopvang en de preventieve gezinsondersteuning.
De onderzoekers concludeerden onder meer dat
de door K&G vergunde kinderopvang zonder inkomenstarief (de voorheen zelfstandige kinderopvang)
in Brussel duur was voor de ouders en neigde naar
commercialisering en consortiumvorming. Dit wordt
versterkt door een van Vlaanderen afwijkende verhouding tussen het aantal niet-inkomens gerelateerde en inkomens gerelateerde kindplaatsen. In
Vlaanderen zijn immers 75% van het aantal door
K&G vergunde kindplaatsen inkomens gerelateerd,
in Brussel iets meer dan de helft. Door het tekort
aan kindplaatsen met inkomenstarief in Brussel, is
er weinig druk op de kinderopvang zonder inkomenstarief om hun prijsbeleid aan te passen.
Om deze aandachtspunten verder uit te diepen, verzamelde ondernemersorganisatie Unizo in opdracht
van de VGC aanvullende informatie over ondernemerschap in de kinderopvang in Brussel, waaronder:
het prijsbeleid, het profiel van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de kinderopvang en
good practices in Vlaamse centrumsteden.
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Zowel de Cartografie III als de door Unizo verzamelde gegevens werden vervolgens in een traject binnen
de adviesraad Gezin uitgebreid besproken en aangevuld met input vanuit het brede werkveld Gezin.
Bij het samenbrengen van deze gegevens kwamen
enkele rode draden naar voor die de ruggengraat
vormen van deze visienota. Zo is er een consensus
dat ouders met (zeer) jonge kinderen in Brussel op
zoek zijn naar kwalitatieve, inkomens gerelateerde
opvang. Hierbij financiert de overheid de opvangplaats en dragen ouders een deel bij op basis van
hun inkomen.
In deze visienota wordt voluit ingezet op sociaal
verantwoord ondernemerschap. Ondernemerschap
dat gedreven wordt door een sociaal doel, waarbij duurzaamheid en kwaliteit voorop staan en een
maatschappelijke meerwaarde gecreëerd wordt met
hun economische activiteiten.
De acties om dit in de praktijk te brengen kaderen
binnen de beleidsverklaring ‘Veerkrachtig Brussel’ en
dit volgens de strategische beleidslijnen Gezin: uitbreiden van de capaciteit (1), het verhogen van de
toegankelijkheid van het aanbod (2), het versterken
van de kwaliteit van het aanbod (3) en het inzetten
op innovatie (4).
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1/
Statuut en sociaal
ondernemerschap
Kinderdagverblijven kunnen opgericht worden via heel wat organisatievormen: een natuurlijk persoon, twee of meer natuurlijke
personen, een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), een
overheid, …
Sinds het nieuwe decreet kinderopvang van baby’s en peuters uit
2014 spreken we enkel nog over vergunde, volgens stijgende subsidietrappen gefinancierde, gezinsopvang en groepsopvang. In subsidietrap 0 en 1 geldt een vrij te bepalen ouderbijdrage, in subsidietrap 2 en 3 is ouderbijdrage inkomens gerelateerd. Deze trappen
volgen elkaar op, wie wil voldoen aan trap 3, moet dus ook voldoen aan de voorwaarden van trap 0, 1 en 2:
Trap 3

Trap 2

Trap 1

Trap 0

Basissubsidie

Plussubsidie

Subsidie voor
inkomenstarief

Subsidie voor
inkomenstarief

Basissubsidie

Basissubsidie

Kwetsbare gezinnen
Voorrangsregels
Prijs op basis van inkomen
Voorrangsregels
Minstens 220 openingsdagen
Nederlands

Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen de erkende
en gesubsidieerde kinderopvang en de zelfstandige kinderopvang.
Dit maakt het statuut van de organisator minder belangrijk dan in
het verleden, het bepaalt ook niet meer wat voor kinderopvang
een organisator kan inrichten. Het is immers perfect mogelijk dat
een organiserend bestuur onder de vorm van een vzw een kinderdagverblijf op subsidietrap 0 of 1 uitbaat en daarbij vrij de ouderbijdrage bepaalt. Eveneens kan een organiserend bestuur onder de
vorm van een bvba kindplaatsen inrichten op subsidietrap 2 en 3
waarbij ouders een bijdrage betalen op basis van hun inkomen.
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K&G beschouwt profitorganisaties onder de vorm van een bvba als
maatschappelijke ondernemingen die dus ook inkomens gerelateerde kindplaatsen kunnen aanbieden op subsidietrap 2 en 3. Vanaf
2020 voorziet K&G echter een verscherping van de regelgeving
waarbij een onderneming duidelijk moet kiezen voor een sociaal
oogmerk. Tot dan geldt een overgangsperiode waarbij ondernemingen de tijd krijgen om hun sociaal oogmerk verder te ontwikkelen.
De VGC sluit zich hierbij aan. Ze wil sociaal ondernemerschap ondersteunen waarbij duurzaamheid, kwaliteit, menselijk kapitaal en
sociale doelen een belangrijke dimensie hebben. Dit houdt in dat
de maatschappelijke doelstellingen dezelfde moeten zijn, ongeacht
het organisatiestatuut, maar dat de manieren om deze doelstellingen te realiseren wel mogen verschillen.

2/
Capaciteit
Bij kinderopvang die vergund is op subsidietrap 0 en 1, is de organisator vrij om zelf een ouderbijdrage te bepalen (niet-inkomens
gerelateerd). De gemiddelde prijs voor de opvang van één kind in
Brussel bedraagt 642 euro per maand. De Cartografie III geeft aan
dat dit bedrag voor de gemiddelde Brusselaar niet tot moeilijk
betaalbaar is.
Bij kinderopvang die vergund is op subsidietrap 2 en 3, financiert de
overheid de opvangplaats en dragen ouders een deel bij op basis
van hun inkomen. De Cartografie III concludeerde dat inzetten op
meer inkomens gerelateerde kinderopvang, hoewel dit een grote
budgettaire inspanning vergt van de overheid, een absolute prioriteit is.
Ook sociale ondernemingen kunnen deelnemen aan toekomstige
uitbreidingsoproepen groepsopvang of gezinsopvang van de VGC.
Deze capaciteitsuitbreidingen worden gerealiseerd via een gelijke
inzet van stedenfondsmiddelen en gecobanen. Bij capaciteitsuitbreiding geeft de VGC prioriteit aan criteria zoals: realisatiedatum,
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bezettingspercentages, dekkingsgraad gemeente, dekkingsgraad
wijk, capaciteitsuitbreiding kleuteronderwijs gekoppeld aan een
engagement Brede School, dekkingsgraad gemeente op basis van
het aantal Nederlandstalige aanmeldingen in de onthaalklas,…
Om bestaande en toekomstige sociaal ondernemers in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel te stimuleren en ondersteunen,
start in 2017 het regionaal trefpunt Brussel: ‘Ondernemen in de
Kinderopvang, geen kinderspel?!’ Dit trefpunt zal georganiseerd
worden door Unizo en het Lokaal Loket Kinderopvang en nodigt
de (sociale) ondernemingen uit op kosteloze bijeenkomsten waar
er tips en good practices aangereikt worden over sociaal ondernemerschap in de kinderopvang (bvb. welke impact heeft de organisatievorm op juridisch en organisatorisch gebied?, hoe maak ik een
goed ondernemersplan op?). De aanwezigen leren hun collega’s
beter kennen, delen ervaringen met elkaar en worden ook geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod van de VGC, het Lokaal
Loket Kinderopvang en Unizo.
Bij de toekenning van investeringssubsidies voor nieuwbouw, verbouwing en uitbreiding staat de garantie op duurzaamheid van
investering voorop. De VGC onderzoekt hoe (aanvullende) investeringssubsidies van de VGC kunnen worden afgestemd op de Vlaamse regelgeving.

•

•

•

•

Unizo en het Lokaal Loket Kinderopvang starten samen een regionaal trefpunt op voor Nederlandstalige kinderopvang in Brussel, dit om
sociaal ondernemen in de sector te stimuleren.
De VGC zet bij uitbreidingsrondes in op kindplaatsen waarbij de ouders een bijdrage betalen
op basis van hun inkomen.
De VGC realiseert haar capaciteitsuitbreiding
via een gelijke inzet van stedenfondsmiddelen
en gecobanen. Ook sociale ondernemingen kunnen deelnemen aan de uitbreidingsrondes en
worden gestimuleerd om aan de financieringsvoorwaarden te voldoen (inzetbaarheid geco).
De VGC onderzoekt hoe het reglement voor
de subsidiering van infrastructuur binnen het
beleidsdomein Gezin van de VGC kan aangepast
worden overeenkomstig de Vlaamse regelgeving.
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3/
Toegankelijkheid
Het Lokaal Loket Kinderopvang (www.kinderopvanginbrussel.be) is
hét aanspreekpunt inzake toegankelijkheid in de Nederlandstalige
kinderopvang in Brussel. Het platform richt zich momenteel vooral
op de door K&G vergunde kinderopvang binnen subsidietrap 2 en 3,
maar zal de volgende jaren ook het aanbod op subsidietrap 0 en 1
gefaseerd ontsluiten.
Ongeacht het organisatiestatuut, zal een door K&G vergund kinderdagverblijf zich bij het Lokaal Loket Kinderopvang kunnen
aansluiten. Hiervoor zal de onder meer de software een update
krijgen waar nodig.
Net zoals vandaag zal het mogelijk zijn voor ouders om op de
website overzichtelijk het opvangaanbod op subsidietrap 2 en 3 op
te vragen en onmiddellijk een aanvraag tot kinderopvang in te dienen, dit ongeacht het organisatiestatuut van het kinderdagverblijf.
Om de ouders een zo volledig en helder mogelijk overzicht te bieden van de door K&G vergunde kinderopvang in Brussel, wordt dit
overzicht vervolledigd en uitgebreid met de kinderdagverblijven op
subsidietrap 0 en 1, eveneens ongeacht hun organisatiestatuut.

•

•

•

Het Lokaal Loket Kinderopvang zet in op een
brede en overzichtelijke omsluiting van het Nederlandstalig aanbod kinderopvang in Brussel,
dit ongeacht het organisatiestatuut of de subsidietrap.
Ieder kinderdagverblijf dat ondersteuning of
subsidies van de VGC wenst, dient aangesloten
te zijn bij het Lokaal Loket Kinderopvang.
Kinderdagverblijven op subsidietrap 2 en 3 die
aangesloten zijn bij het Lokaal Loket Kinderopvang, engageren zich ook binnen het systeem
dat alle inschrijvingsvragen centraal beheert.
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4/
Kwaliteit
Elke organisator van kinderopvang voor baby’s en peuters is sinds
1 april 2016 door K&G verplicht de werking pedagogisch te laten
ondersteunen. Voor ondersteuning van de voorheen zelfstandige
kinderopvang, worden pedagogische en taalondersteunende organisaties (PTO) door K&G gefinancierd. In Brussel zijn 2 PTO actief
(4hoog en Knisper). Uit het onderzoek van Unizo blijkt dat reeds
84 kinderopvanginitiatieven beroep deden op de PTO.
Over de verlenging en de toekomstige invulling van PTO wordt in
de loop van 2017 een beslissing verwacht van K&G. In de tussentijd wordt niet van ieder kinderdagverblijf verwacht dat het een
samenwerkingsovereenkomst heeft met een PTO en is het ook niet
mogelijk om nieuwe aanvragen voor een PTO-projectsubsidie aan
te vragen.
De VGC kiest ervoor om in de toekomst voluit in te zetten op
het promoten van het aanbod van PTO voor kinderdagverblijven
op subsidietrap 0 en 1 en het bereik van dit aanbod in Brussel te
verhogen. Daarom gaf de VGC de opdracht aan het Lokaal Loket
Kinderopvang Brussel om zich organisatorisch voor te bereiden om
bij een volgende projectoproep PTO als nieuwe aanbieder in Brussel te fungeren.
De entiteit Gezin van de VGC biedt met het ondersteuningsaanbod ‘opgroeien in Brussel’ een ruim aanbod cursussen, studiedagen,
lezingen en intervisies aan voor de brede sector Gezin. Het volledig
vormingsaanbod wordt beschikbaar gemaakt voor alle door K&G
vergunde kinderopvanglocaties die deelnemen aan het Lokaal Loket Kinderopvang. Om deelname vanuit sociale ondernemingen te
verhogen, wordt bij het vormingsaanbod rekening gehouden met
aanbevelingen van Unizo zoals het voorzien van vormingsmomenten ’s avonds en e-learning: online vormingen/webinars.
Uit de bevraging van Unizo blijkt tevens dat kinderopvanginitiatieven op subsidietrap 0 en 1, hoewel vergund door K&G, vaak bege-
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leiders in dienst hebben die het Nederlands niet of onvoldoende
machtig zijn. Het project ‘coaching Nederlands op de werkvloer’
binnen de buitenschoolse kinderopvang wordt in opdracht van
VGC aangeboden aan leidinggevenden en begeleiders van de Initiatieven Buitenschoolse opvang. Samen met de vzw Huis van
het Nederlands Brussel wordt onderzocht of dit project ook kan
aangeboden worden aan leidinggevenden en kinderbegeleiders in
de kinderdagverblijven die het Nederlands niet of onvoldoende
machtig zijn.

•

•

•

•

•

•

De VGC voorziet in een verhoogde subsidie aan
het Lokaal Loket Kinderopvang om zich organisatorisch voor te bereiden en in aanmerking te
komen voor een nieuwe oproep voor PTO-aanbieders van K&G.
Bij goedkeuring van het PTO-dossier van het
Lokaal Loket Kinderopvang, neemt de organisatie dit aanbod op voor de door K&G vergunde
sector op subsidietrap 0 en 1.
De ondersteuners van de entiteit Gezin voorzien in ondersteuning en begeleiding op maat
van de door K&G vergunde kinderdagverblijven
op subsidietrap 2 en 3, ongeacht het organisatiestatuut.
Het vormingsaanbod van de entiteit Gezin
wordt opengesteld voor alle door K&G vergunde
kinderopvang in Brussel, ongeacht het organisatiestatuut.
Het vormingsaanbod van de entiteit Gezin
wordt organisatorisch aangepast aan de noden van sociale ondernemingen, waarbij ingezet wordt op vormingsmomenten ’s avonds en
e-learning.
Samen met het Huis van het Nederlands wordt
de opportuniteit onderzocht van een voor
de kinderdagverblijven kosteloos traject rond
‘coaching Nederlands op de werkvloer’.
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5/
Innovatie
Kiezen voor innovatie wil zeggen dat we voortdurend op zoek
gaan naar nieuwe inzichten en toepassingen voor het gezinsbeleid
in Brussel. In de periode 2017-2019 zal er bijvoorbeeld maximaal
ingezet worden op de verdere ontwikkeling en uitrol van het Huis
van het Kind ‘Ket in Brussel’ (HVHK). Tegen 2019 zal het HVHK gebied dekkend heel Brussel overspannen.
Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
hiervoor regionaal opgedeeld in lokale gezinsondersteunende netwerken. Binnen ieder netwerk zullen de aangesloten partners met
elkaar samenwerken, informatie en expertise delen, gemeenschappelijke acties opzetten, dienstverlening op elkaar afstemmen,…
Ook sociaal ondernemers in de kinderopvang worden uitgenodigd
om te participeren aan de lokale netwerken van het Huis van het
Kind Brussel, dit ongeacht hun organisatiestatuut of subsidietrap.
Tevens wordt samen met het Lokaal Loket Kinderopvang het
potentieel van een uitleenproject onderzocht. Op basis van een
analyse van de noden en verwachtingen van de sector, worden
materialen aangekocht die kinderdagverblijven vervolgens kunnen
ontlenen. Het kan daarbij gaan om boekenmeubels, speelkoffers,….
Tot slot. Om de inspraak van sociale ondernemingen in het gezinsbeleid te garanderen, krijgen de adviesraad Gezin en de bijhorende
werkgroepen ook vertegenwoordiging van sociaal geëngageerde
ondernemers. Voorwaarde voor deze deelname is echter wel dat
het kinderdagverblijf volledig participeert aan het Lokaal Loket
Kinderopvang.
•

Kinderdagverblijven worden, ongeacht hun subsidietrap of organisatiestatuut, uitgenodigd om
zich aan te sluiten en actief mee te werken aan
de lokale gezinsondersteunende netwerken van
het Huis van het Kind Brussel.

10

•

•

Het Lokaal Loket Kinderopvang onderzoekt de
mogelijkheden van een uitleentraject waarbij
sociale ondernemingen materialen kunnen uitlenen om de kwaliteit van de kinderopvang te
verhogen.
Er is een vertegenwoordiging van sociaal geëngageerde ondernemingen in de adviesraad Gezin
en de bijhorende werkgroepen, dit onder voorwaarde van hun participatie aan het Lokaal
Loket Kinderopvang.
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