
De actiegroep “eerste 1000 dagen” is bezorgd 

na het horen van de septemberverklaring van 

de Vlaamse Regering en de toelichting van 

Minister Jambon in de media. 

Via de septemberverklaring worden extra middelen voor de 

kinderopvangsector in het vooruitzicht gesteld. Dit is een 

goede, eerste stap. Als de middelen goed besteed worden 

gedurende de komende jaren, kunnen ze echt een verschil 

maken. De actiegroep is echter bezorgd over de prioriteiten 

van de Vlaamse Regering en wil mee aan tafel om het 

investeringsplan uit te tekenen. 

De actiegroep “eerste 1000 dagen” en het “crisiskabinet kinderopvang” hebben de voorbije weken 

met #redonzekinderopvang veel in beweging gezet op sociale media. Duizenden ouders en 

sympathisanten getuigden over het belang van kinderopvang voor hen en hun kinderen, maar ook 

over de moeilijkheden die ze zagen in de sector.  

Het maatschappelijk draagvlak voor aanzienlijke investeringen in de kinderopvang blijkt uit deze 

actie, maar ook uit de meer dan 31.000 handtekeningen die de actiegroep intussen verzamelde. 

Dit alles resulteerde in de beslissing van de Vlaamse Regering om de komende jaren 115 miljoen per 

jaar te investeren in de sector. Dit is voor de actiegroep een goede eerste stap, op voorwaarde dat de 

juiste prioriteiten gesteld worden. En dat is nu net waar de actiegroep bezorgd over is. 

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over waar de middelen aan besteed zullen worden.  

“In de media lezen we allerlei pistes, van de creatie van bijkomende kindplaatsen, over het verlagen 

van de begeleider-kindratio, tot het gelijktrekken van de subsidiebedragen voor de verschillende 

spelers in de kinderopvang. We missen een concreet stappenplan. Het is uiteraard erg kortdag voor 

de bevoegde minister om nu al zo een plan klaar te hebben, maar de verschillende ballonnetjes die 

worden opgelaten stellen ons niet gerust. We willen vanuit het werkveld mee aan tafel zitten om dit 

plan uit te tekenen. De materie is erg complex en de stem van het werkveld mag niet ontbreken aan 

de tekentafel.”, zegt Anne Lambrechts van Elmer vzw. 

Om hun vraag voor een plaats aan tafel kracht bij te zetten, organiseert de sector woensdag 5 

oktober acties in Schaarbeek (16u Gaucheretpark) en in Gent (18u Stadshal).  

Ondanks de staking van het spoor wordt veel steun verwacht voor deze acties. 

 

- Actiegroep “de eerste 1000 dagen” bestaat uit Brusselse en Gentse organisatoren en 

loketten kinderopvang: 

Dienst en loket Kinderopvang Stad Gent, Annuntiaten Heilig Hart Heverlee – De Ketjes vzw – 

Elmer vzw – I-mens – Samenwerken aan Kinderopvang Brussel – Scholengroep GO! Brussel – 

Sint-Goedele Brussel 

- Contactpersonen: 

o Britt Stuckens, De Ketjes, stuckensbritt@hotmail.com; 0478/39.66.18 

o Annelies Gryffroy, Samenwerken aan kinderopvang Brussel, 

annelies.gryffroy@kinderopvanginbrussel.be; 0489/57.97.09 

o Anne Lambrechts, Elmer, anne.lambrechts@elmer.be; 0490/11.52.22 
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