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wat doen de organisaties?
Wat zegt de werl<elijkheid over flexibele l<inderopvang? Daar l<an alleen onderzoel<

een antwoord op geven. Hoe bescheiden ool<, we l<unnen eraltijd watvan leren.

Wilmo Schepers

er afsluiting van het thema Flexibili-

teit presenteer ik hier de hoofdlij-
nen van twee ondezoel<en. Het

eerste ondezoek is op velzoek van

BBMP uitgevoerd door MariaJong-

sma (Vyvoj) en Peter van Zijl (Pelosa). Vyvoj be-

schikt over een instrument om klanttevreden-

heid te ondezoeken. Vyvoj heeft met behulp van

dit instrument een ouderpanel ingericht. Aan dit
panel doen ouders mee die aangegeven hebben

afen toe een aantal open vragen te willen beant-

woorden en hun meningte geven overde l<inder-

opvang. Op vezoek van BBMP heeftVyvoj deze

ouders h u n men i ng gevraagd over fl exibi I iteit i n

de kinderopvang. Peter van Zijl heeft bijgedra-
gen aan het samenstellen van de vragenset.

Het tweede ondeaoek is een actualisatie van het

ondezoel<'Opbouwvan de kostprijs en de eflec-

ten vergroten vrijheid voor ouders' uit zotz, in
opdrachtvan SZW uitgevoerd doorYermo Wever
(B&A) en Petervan Zijl. Het betreft een actualisa-

tie op twee onderdelen: het aanbod dat l<inder-

opvangorganisatíes aan ouders doen en de con-

tracten die ouders afnemen.

Wat willen ouders nu eigenlijk?

Aan het klantenpanel van Vyvoj is de vraagvoor-
gelegd wat ouders willen en venvachten van de

kinderopvang in het licht van het thema flexibili-

teit. ln totaal namen 48o mensen deel aan heton-
deaoek. Dit betrofzowel de leden van het panel

als mensen die via een open linl< hebben deelge-

nomen. Op de vraag naarhet rapportcijfervoorde
kinderopvangorganisatie scoorden de respon-

denten overeenl<omstig met eerdere metingen

wat betreft tevredenheid. Dat geeft een positieve

indicatie voor de representativiteit van het onder-

zoel<. We hebben dus niet te mal<en met extreem

tevreden oíontevreden ouders.

Het opmerkelijl<st aan de resultaten uit dit onder-

zoel< vind il< dat als ouders het voor het zeggen

hadden, ongeveer de helft van hen zou kiezen

voor het standaard duurdere totaalpal<l<et. De an-

dere helft zou willen l<ónnen l<iezen voor een ba-

sispal<l<et met een lagere uurpr'ljs (zelf eten of lui-

ers meegeven). Ool< de l<euze tussen afrel<ening

voorgebruikte uren (uurprijs hoger) ofvaste dag-

deelprijzen (uurprijs lager) ligt ongeveer fiíryfiíty.

Dit lijld te wijzen op een 'marlct' voor initiatieven

als Littels en Klein Label. Ongeveer50 procentvan

de ouders is geïnteresseerd in een aanbod dat

'speelt' met de mogelijkheden.

Lagere uurprijs

Daar staat tegenover dat een ruime meerderheid

(79 procent) kiestvoorde lagere uurprijs die ge-

l<oppeld is aan een contract op basis van 5z uur.

Daarbij moet aangetel<end worden dat er maar

één alternatiefwas: dat van 4o wel<en (d us excl u-

siefde schoolval<anties). Dat is wel een moeilijl<e

l<euze. Je kunt er wel uit afleiden dat maar een

l<lein deel van de ouders (r6 procent) geholpen is

met en een voorl<eur heeft voor een aanbod vol-

gens de'niet-schoolval<antiewel<en'.

Ouders is gevraagd wat voor hen de belangrijkste

l<enmerken van de ideale l<inderopvang zijn. Ze

l<onden 3 uit 8 l<enmerl<en aanl<ruisen. Opval-

lendste uitl<omst is dat het overgrote deel van de

ouders (> 75 procent) l<iest voor 'Dat mijn l<ind

zich op ziln gemal< voelt' en een. heel l<lein deel

(rr,5 procent) voor een 'Lage uurprijs'. 'Flexibele
l<euze uit aantal opvanguren, dagen en wel<en'

scooft hiertussenin (+/- 35 procent). Ool< hier lijl<t

de behoefte aan flexibiliteit'gemiddeld' te zijn.

De ouders werd ool< gevraagd hun voorl<eur uit

te spreken voor een aantal l<waliteitsaspecten

(l<euze van 3 uit 9 aspecten, ontleend aan het

project Pact). Ouders l<iezen ruimhartig voor

' Een vaste pedagogische medewerl<ers/gastou-

dervoor mijn l<ind' (> 65 procent). Het element

'Vaste groep, mal<en van vriendjes' l<r'ljgt een

score van 26,5 procent.

ïot slot het element flexibiliteit nader be-

schouwd. ouders l<onden 3 voorl<euren aan-

l<ruisen uit 6 mogelijl<heden (flexibele l<euze

u it: aantal we l<en opvan g per jaar óf aantal uren

opvang per dag ófde dagen van de weel(; mo-

gelijkheid om: dagen te ruilen óf een dag en bij

te l<open; ruime openingstijden). De scores va-

rieerden gematigd, van z7 toÍ67 procent, waar-

bij de l<euze om dagen te l<unnen ruilen (dus

niet: bij te l<unnen l<open) het hoogst scoorde.

En dan is er de open ruimte. De ouders die mee-

deden, hebben daar zeer ruim gebruil< van ge-

maal<t. Het voet te ver om een precieze analyse

te geven van de vele antwoorden. Maareen snel-

le indrul< is dat flexibiliteit en prijs absoluut be-

lan§rijk thema's zijn voor ouders. Vanwege de

prijs zeggen ouders minder dagen af te nemen,

en wat betreft de flexibiliteit lUl« het erop dat ou-

ders niet graag meer betalen voor meer afname,

maarvooral de uren/dagen die zij l<open flexibel

willen inzetten om zo beter aan te sluiten bij de

toenemende fl exibiliteit van hun werl<.

Conclusie

De conclusies die aan dit l<leine ondezoel< ver-

bonden l<unnen worden, moeten bescheiden


