Handen af van kinderopvang
Bezuinigen op kinderopvang is
het kind met het badwater weggooien. Je bezuinigt voor het begrotingstekort, maar verliest tegelijkertijd een belangrijke impuls
voor de arbeidsparticipatie van
vrouwen. Al tijden zijn we het roerend met elkaar eens dat er meer
vrouwen naar de top van het bedrijfsleven moeten doorstromen
en wordt er veel gediscussieerd
over hoe we dat kunnen realiseren. Zelfs tot aan de Europese
Commissie. Daarbij wordt ook
een wettelijk quotum overwogen.
Maar zijn we niet meer gebaat
bij een doorstroom op basis van
vrijwilligheid in plaats van op regelgeving? Zou de regering niet
juist meer werk moeten maken
van het faciliteren van (aankomende) topvrouwen (en organisaties)? Kinderopvang is daar een
essentieel onderdeel van.
Zeker aan het begin van de carrière speelt 'loon naar werken' bij
carrièrevrouwen een grote rol.
Geen werkende moeder wil naast
het jongleren tussen zorg- en
werktaken ook nog een te groot
deel van het salaris opofferen aan
kinderopvang. Juist deze topvrouwen in de dop zijn keihard nodig
om de kweekvijver van het topmanagement te vullen. Nu al,
zonder deze bezuiniging, is de
uitstroom van ambitieuze vrouwen tussen de 35 en 42 jaar groot.
Dat zien wij ook bij de ondertekenaars van ons Charter Talent
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naar de Top. Laat staan wat het
effect zal zijn als deze vrouwen
een nog substantiëler bedrag van
hun inkomen aan kinderopvang
kwijt zijn. Als Nederland het tij
wil keren en deze vrouwen wil
aanmoedigen hun pad naar de
top af te maken, is betaalbare
kinderopvang cruciaal.
Want laten we eerlijk zijn,
naast de kinderopvang laat het
traditionele schoolsysteem met
zijn onderbroken programma's
en inflexibele openingstijden in
de opvang nu al bijna niet toe dat
vrouwen fulltime werken. En
staat de werkende moeder eenmaal op het schoolplein, dan ondervindt ze weinig sympathie van
de omgeving. Fulltime werkende
vrouwen zijn juist nodig als rolmodel om de cultuur in Nederland te veranderen. Niet in de
laatste plaats om de jacht naar
talentvolle medewerkers positief
te beïnvloeden.
Besteed daarom extra aandacht aan goede arbeidskrachten
om de leemte na het komende
vertrek van de 'baby boom'-generatie op te kunnen vangen. Maak
juist nu werk van brede scholen
en zorg voor goede kinderopvang,
onontbeerlijke faciliteiten voor
de doorstroming van vrouwen
naar de top. Want kinderopvang
is geen kostenpost, het is een investering!
Esther Raats-Coster, directeur
van de stichting Talent naar de

Top

Vrouwen hard nodig
Heleen Mees gaat in haar artikel
'Grotere inzet vrouwen nodig' (FD
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29 september) in op de noodzaak
de inzet van vrouwen in het arbeidspotentieel te faciliteren, in
plaats van bijvoorbeeld te bezuinigen op kinderopvang. Die bezuinigingen zijn het zoveelste
voorbeeld dat de vrouw nog
steeds wordt gebruikt als 'klapstoel van de economie'. Gaat het
wat minder? Werp barrières op
voor vrouwen om een carrière
buitenshuis te volgen en beloon
vrouwen die dat toch nastreven,
minder dan haar mannelijke collega's in soortgelijke functies.
Gaat het beter? Nodig vrouwen
dan vriendelijk uit zich in te zetten in het bedrijfsleven, maar niet
te fanatiek. Heleen Mees geeft
tenminste aan dat de inzet van
vrouwen hard nodig is om het
personeelstekort niet dramatisch
te laten oplopen. Het internationale netwerk van leidinggevende
vrouwen en vrouwelijke decisionmakers in de maritieme industrie
Wista en andere vrouwennetwerken tonen aan dat beleidsmakers, politici en het bedrijfsleven een groot potentieel aan kennis en kunde laten liggen als
vrouwen niet worden ingezet.
Janny Kok, press off icer van
Wista The Netherlands
(Women's International Shïpping & Trading Association),
Rotterdam

CPB ziet acceptatie
kinderopvang niet
Het FD-artikel 'Kosten kinderopvang nauwelijks een factor in de
keuze voor werk' baseert zich

vooral op een onderzoek van het
Centraal Plan Bureau (FD 25 september). Het CPB baseert zich
hierbij op onderzoeksgegevens
tot 2004. Het CPB voelt zelf echter
nattigheid want het concludeert
ook 'maar bij een grote bezuiniging loopt het verlies aan werkgelegenheid per euro subsidie aanzienlijk op'.
Het CPB extrapoleert gegevens
uit het verleden, maar vergeet
twee wezenlijke veranderingen.
Ten eerste de brede acceptatie
van kinderopvang als 'normale'
manier om je kinderen op te vangen. FD-redacteur Hinrichs citeert Portegijs die zegt: 'Slechts
een minderheid van de Nederlanders is voor de "formele" kinderopvang voor jonge kinderen. Opa
en oma worden dan veel vertrouwder gevonden.' Hoe kun je
dat met droge ogen overeind houden als je constateert dat 80% van
alle kinderen tussen 2-4 jaar naar
een of andere vorm van formele
kinderopvang gaat!
Belangrijker nog is de wijziging
in het informele opvangcircuit.
De huidige generatie opa's en
oma's zijn tussen de 50 en 60 als
hun kleinkinderen 4 zijn. Door de
mobiliteit wonen kinderen nog
maar zelden vlakbij, dus ook
praktisch is er geen familie bij de
hand.
Ergo, de rek in de informele
opvang is eruit. Het (gedeeltelijke) verdwijnen van dit informele
circuit zal, bij bezuiniging op de
kinderopvang, tot een veel sterkere afname van de arbeidsparticipatie leiden dan het CPB voor-

spelt. Naar de toekomst is l iel
dramatisch. De Nederlander
werkt gemiddeld 1378 uur per
jaar, een Fransman 1558 uur en
een Amerikaan ruim 1700 uur. De
uitdaging voor het komende decennium wordt of wij vrouwen
met volwaardige banen de arbeidsmarkt op krijgen. Dat lukt
echt niet met opa's en oma's
maar alleen door de kinderopvang maatschappelijk te organiseren.
Gijs van Rozendaal, voorzitter
Het Kinderopvangf onds, voor-

zitter van de initiatiefgroep Andere Tijden en lid van de coör-

dinatiegroep van de Taskforce
Kinderopvang Onderwijs

Balkenende zet
oppasopa's
partijpolitiek in
Alle economische onderzoeken
van het Centraal Plan Bureau geven aan dat subsidies op de formele kinderopvang de arbeidsparticipatie van vrouwen hebben
verhoogd. Toen in 1990 het eerste
rijksoverheidgeld beschikbaar
werd gesteld, maakten 3 i.ooo
kinderen gebruik van formele
kinderopvang. In 2009 gaat het
om 800.000 kinderen (50% jonger
dan 4 jaar). In Nederland heeft
een cultuuromslag plaatsgevonden die niet in overeenstemming
is met resultaten uit onderzoeken
van het Sociaal en Cultureel Planbureau over opvattingen.
Recent CPB-onderzoek geeft
aan dat een verdere subsidieverhoging weinig zin heeft en tot een
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verlaging van de werkgelegenheid
leull. «lijkbaar is er nu cvn oplimum. Nu be/iiinigen betekent
minder mensen voor de aanstaande arbeidstekorten. In strijd
met de aankondiging dat burgers
in 2011 worden ontzien, worden
500.000 gezinnen en alleenstaande ouders gedupeerd.
Demissionair minister André
Rouvoet van Jeugd en Gezin gebruikt als argument dat er geld
weglekt door het vervangen van
informele door formele opvang.
Dat is maar ten dele waar (CI'B).
50% van het gestegen gebruik
gaat naar arbeidsparticipatie van
vrouwen en 50% naar vervanging.
Die vervanging maakt de onderdrukte vraag naar formele kinderopvang zichtbaar.
Informele kinderopvang is niet
voor iedereen voorhanden, is onzeker en wordt liever voor calamiteiten gebruikt.
Het demissionaire kabinet
geeft een partijpolitieke invulling
aan de bezuinigingen. Bij de Hofstadlezing van 2010 zei demissionair minister-presidentjan Peter
Balkenende over kinderopvang:
'zet dus een stap terugwaar je als
overheid bent doorgeschoten...
De kracht van oppasopa's is nu
juist dat mensen het voor elkaar
willen doen'. De ChristenUnie is
voorstander van zelf zorgen. Dat
blijkt uit de voorgestelde verhogingvan het kindgebonden budget van €i3omlnvoor2Oii.Dat
geld kan beter besteed worden.
Arthie Schimmel, oud-Kamerlid
D66, senior beleidsadviseur
E-Quality en ondernemer

