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'Crèches
zijn niet
te duur'
Crèches en naschoolse opvang zijn te duur, roepen
veel ouders. Minister De Geus hoopt dat een nieuwe wet, die de Tweede Kamer volgende week behandelt, zorgt voor een prijsdaling. „Gebeurt niet,"
voorspelt directeur Sjef van Gennip van de MOgroep, de grootste werkgeversorganisatie in de kinderopvang. „De prijzen zijn al heel scherp."
Door Sylvia Marmelstein

of naschoolse opvang brengen
maximaal ruim drie euro per uur.
Utrecht — Dat veel ouders en on- „Dat is een heel scherpe prijs.
dernemers zeggen dat kinderop- Probeer voor dat geld eens een opvang veel te duur is, daar baalt pas in het informele circuit te krijSjef van Gennip stevig van. Vol- gen. Die vraagt steevast meer. En
gens de directeur van de onderne- zo'n oppas heeft grote nadelen
mersorganisatie MOgroep is dat vergeleken met een crèche Geen
absoluut onjuist. „Er is een sfeer opvang wanneer die ziek is en nieontstaan waarmand die de kwaliteit controin iedereen elleert."
kaar nakraait
In de uurprijs van drie euro zijn al
en de feiten towel de bijdrage van de overheid
taal uit het oog
en de bijdrage die de meeste
verliest."
werknemers van hun baas krijgen
Van Gennip
meegerekend. Werkgevers, overzet die wel
heid en ouders betalen samen gegraag even op
middeld 5,25 euro per uur. Inmideen rijtje Om
dels heeft het merendeel van de
te beginnen
werkenden op grond van hun
betalen ouders
CAO recht op zo'n werkgeversbijdie hun kinderen naar een crèche drage „En mensen die echt heel

weinig verdienen worden nu nog
ondersteund met subsidies en betalen dus minder"
Omgerekend naar maandelijkse
bedragen gaat het voor ouders
toch vaak om flinke rekeningen.
Een gemiddeld 'crèchekind'
brengt 2,5 dag pet week door op
de opvang en de ouders krijgen
dan dus een rekening van zo'n 300
euro per maand (een dag opvang
is tien uur, red.). Bij meerdere
kinderen gaat het dus om grote
bedragen, al krijgen tweede en
derde kinderen wel vaak korting.
„Maar de prijzen zijn zo scherp
dat het niet goedkoper kan zonder
dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de opvang. Wordt de
prijs lager dan moet er direct bezuinigd worden op bijvoorbeeld
personeel en speelgoed."

Schrikreacties
Ouders moeten volgens Van Gennip wennen aan de stijgende prijzen, omdat de overheid jarenlang
subsidies heeft verstrekt aan crèches. Veel ouders kregen een rekening die lager was doordat alle
subsidies al van de kostprijs waren afgetrokken. „Nu de subsidies steeds meer verdwijnen zien
ouders ineens wat echte kosten
zijn. Dat zorgt voor schrikreacties."
De nieuwe Wet Basisvoorziening
Kinderopvang (WBK) zal niet de
prijsverlagingen met zich meebrengen waarop de minister van
Sociale Zaken hoopt, voorspelt
Van Gennip. De Geus gaat ervan
uit dat de nieuwe wet zorgt dat
crèches onderling moeten concurreren en dat daardoor de prijzen
zullen dalen. „De tarieven zullen

slechts minder hard stijgen dan
de afgelopen jaren." Toen werden
ouders soms geconfronteerd met
een stijging van meer dan tien
procent per jaar.
Met de nieuwe wet krijgen ouders
voortaan de hele rekening voor
hun kiezen. Ze mogen daarvan
een derde deel via de belasting terugvorderen en een derde deel bij
hun baas declareren. Dat moet
hen volgens De Geus prijsbewuster maken' Ze gaan vergelijken
en daarmee verandert de sector in
een door de vraag gestuurde
markt. Ouders krijgen het voor
het zeggen
Verschillen
Dat zorgt voor meer verschillen
tussen crèches. Een paar jaar geleden waren alle crèches hetzelfde. Nu ontstaan al meer verschillen, omdat ze inspelen op de behoefte van ouders. Zo zijn er crèches die alleen houten speelgoed
of alleen biologisch voedsel hebben. Op andere crèches wordt
's middags warm gegeten en kunnen ouders hun kinderen later ophalen of vroeger brengen.
Van Gennip ziet nog één obstakel
De Geus wil ouders van wie de
werkgever niet wil of kan meebetalen aan de opvang niet langer financieel compenseren. De huidige regeling moet wat hem betreft
binnen drie jaar worden afgebouwd. Van Gennip: „Daar kan
het misgaan. Heb je een weigerachtige werkgever, dan betalen
ouders plotseling tweederde deel
van de totale kosten. Dan wordt
opvang voor veel mensen wel
duur en voor sommigen zelfs or
betaalbaar"
*

