Onleesbaar? Klik hier

STARTEVENT 25 JAAR UNIEKO
.
Zaterdag 25 februari werd het UnieKO-feestjaar ingezet met een
startevent voor alle 26 trefpunten van Vlaanderen en Brussel in
aanwezigheid van de Minister-President van Vlaanderen, Dhr. Geert
Bourgeois.
We stapten even terug in de tijd om het heden beter te begrijpen maar
vooral om juiste voorstellen te kunnen maken voor de toekomst.
In 1990 was er grote nood aan kinderopvang, zowel voor klein als groot
en ook aan flexibele opvang. Zelfstandige initiatiefnemers zorgden voor de
opkomst van een nieuwe opvangvorm : de mini-crèche. 2 of meer
onthaalouders organiseren in een gewoon woonhuis een kleinschalige
groepsopvang. Een schot in de roos zo bleek. In 1990 waren er 120
kinderdagverblijven (poi's), nu zijn er meer dan 1600. En in 20 jaar tijd zijn
25000 plaatsen gecreëerd. UnieKO is indertijd gestart uit frustratie vanwege gebrek aan regelgeving! Tijden

veranderen.
Enkele mijlpalen in die 25 jaar zijn de invoering van de kostenvergoeding of de huidige Trap 1 in 2000 en de
invoering van inkomensgerelateerde prijzen in de zelfstandige kinderopvang, nu Trap 2, in 2009.
Laatste en belangrijke mijlpaal is het decreet kinderopvang voor baby's en peuters. Een decreet met zeer
mooie doelen maar de invoering IKG zorgt ondertussen voor brokken. De markt destabiliseert onder de
gesubsidieerde opvangprijzen en we zien heel wat sluitingen. Vanuit deze pijnlijke gevolgen lanceert UnieKO
een digitale petitie www.kinderopvangtekoop.be, die wordt meegegeven aan de Minister-President. Het
aantal onthaalouders daalt verder ieder jaar.
In vergelijking met 1990 is er vandaag nog steeds een opvangtekort, zowel voor klein als groot. De flexibele
kinderopvang is ingekrompen en regelgeving en administratie is nu te ruim.
We willen zorgen, niet zagen en zoeken naar oplossingen voor de toekomst.
een lid leest meer

≈
De Minister-President schets de bijzondere regeerperiode 2014 - 2019 voor het welzijnsbeleid. Er is de
6de staatshervorming die nieuwe bevoegdheden legt bij Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit
vertaalt zich naar een budgetstoename van 7 à 11 miljard euro. Anderzijds is er de budgettaire context met
een begrotingstekort. Toch voorziet de Vlaamse Regering jaarlijks een half miljard euro extra vrij te maken
voor Welzijn.
Het blijft de ambitie om voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang te realiseren, die voor iedereen
toegankelijk is. Maar de signalen die, o.a. UnieKO uitzond, nl. de leefbaarheid van de sector neemt de
Vlaamse Regering ernstig. De Minister-President schets de stappen die minister Vandeurzen aankondigt om
de financiële leefbaarheid te verhogen.
De Vlaamse regering trekt de kaart van sociaal ondernemerschap. Deze regering wil in een volwaardig
partnerschap dat het zwaartepunt op waardering en vertrouwen ligt ipv op regels en controle. Er moet
worden gestreefd naar regelluwte en administratieve vereenvoudiging, infrastructurele normen moeten
worden herbekeken. Ten slotte wil de Vlaamse Regering ondernemerschap in de zorg stimuleren door
innovatie.
De Minister-President beklemtoont de belangrijke rol van iedereen in de kinderopvangsector, die in
een zorgende en stimulerende omgeving, mee de bouwstenen legt voor het verdere leven van het jonge
kind en dankt namens de Vlaamse Regering.

≈
10 Voorstellen:
Aan wil en kracht om te ondernemen ontbreekt het niet, aan mogelijkheden wel.
Doel 2020: 20 000 nieuwe plaatsen

.
.
1.

Opnieuw kunnen ondernemen in de kinderopvang is broodnodig: zowel in IKG als niet IKG, zowel
als starter of om uit te breiden. Een combinatie van prijzen nl. vrije prijzen én IKG-prijzen moet
mogelijk zijn. Een starter moet zicht krijgen op groeipad subsidies. Waar, Wanneer en hoe?

2.

Minder regels en administratieve lastenvermindering. Momenteel al in onderzoek in de
voorgangsgroep bij K&G maar een bijkomende overgangs- of sperperiode dringt zich op. Zoniet

3.
4.

worden er kosten gemaakt die achteraf niet nodig blijken.
De zelfstandige kinderdagverblijven uit het wetboek van koophandel.
Bestemmingswijziging: Waar kan kinderopvang nog terecht? Woonzone, KMO zone, agrarisch

5.

gebied, ...?
Sociale functie: de voorrangsregel in een vraaggestuurde subsidiëring zou efficiënter zijn

6.

en meer verspreid kunnen worden over alle vergunde kinderopvang. Daardoor betere opvangmix en
toegankelijker.
Provinciebelasting en/of gemeentebelasting : sociale functie van de kinderopvang:

7.

8.

onthaalouders bouwen geen rechten op maar betalen bedrijfsbelasting.
Meer en flexibele kinderopvang. UnieKO werkt een project uit waarbij bedrijven ondersteuning
kunnen geven aan hun werknemers in de kinderopvangkost specifiek voor T0 en T1 om op die
manier de focus te leggen op noden van de ouders.
Vraag om financiële transparantie voor ouders, voorzieningen en overheid. 1. ouders zien de
bijpassing van de overheid op iedere factuur; 2. voorzieningen IKG zien duidelijk opleg bij
prestaties, leeftijdscomponent, regularisaties,...; 3. overzicht kostensructuur en subisidiëring over

9.

alle sectoren heen.
Vergelijk en overleg van de werking in Nederland waar vooral zelfstandige initiatieven zijn en
vraaggestuurd wordt gewerkt.

10. Waardering onthaalouders = carrièreopbouw; gemakkelijke overgang naar groepsopvang en terug
naar onthaalouder = zelfde activiteit; betaling solidariteitsbijdrage in sociale zekerheid voor
zelfstandigen moet sprokkel worden voor opbouw eigen rechten.
Dringend bescherming nodig voor de kleinschalige kinderopvang.
lees meer

≈
VORMING
Blussen & Evacuatie : Roeselare en Malle
Levensreddend handelen : Roeselare en Malle

Inkomstenbelasting 2014! Kostenforfait of kosten bewijzen? Gaat door
in Ooigem en Antwerpen
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