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Beste organisator,

Mogelijk krijg je in maart 2016 een brief van K law/KPMG Advisory met de vraag om deel te nemen
aan een onderzoek naar het werken met kinderbegeleiders in een zelfstandig statuut. Je bent dan
op toevallige wijze uitgekozen uit de groep van organisatoren groepsopvang die 19 of meer
plaatsen hebben met een subsidie inkomenstarief op trap 2B (laagste niveau).
Het onderzoek bekijkt of het mogelijk is om ook organisatoren groepsopvang vanaf 19 plaatsen die
werken met zelfstandige kinderbegeleiders mee te nemen in het subsidiegroeipad van trap 2B
naar trap 2A. Hierbij doen we een oproep om deel te nemen aan dit onderzoek want enkel op die
manier kan de Vlaamse overheid over de juiste informatie beschikken.

Waarom dit onderzoek?
Het subsidiebesluit bepaalt twee zaken:



alle organisatoren groepsopvang vanaf 19 plaatsen met een subsidie inkomenstarief (trap
2) moeten vanaf 2020 met kinderbegeleiders in een werknemersstatuut werken
en de toepassing van deze verplichting moet ten laatste tegen eind 2017 worden
geëvalueerd.

Momenteel krijgen organisatoren, afhankelijk van hun voorgeschiedenis, een verschillend
subsidiebedrag op trap 2 (inkomenstarief): een lager subsidiebedrag op trap 2B en een hoger
subsidiebedrag op trap 2A. Om tegemoet te komen aan de regelgeving wordt tot 2020 een
subsidiegroeipad voorzien. Voor organisatoren op trap 2B die met kinderbegeleiders in een
werknemersstatuut werken, wordt tot 2020 een verhoging van het subsidiebedrag naar trap 2A
voorzien. De vraag is of dit groeipad ook voorzien kan worden voor organisatoren groepsopvang op
trap 2B met zelfstandige kinderbegeleiders.
Het onderzoek moet een antwoord geven op deze vraag door alle kosten in kaart te brengen die
verbonden zijn aan het inschakelen van kinderbegeleiders in een zelfstandig statuut. Op basis van
de resultaten van het onderzoek, kunnen we ook de evaluatie doen van de verplichting om te
werken met werknemers.

Dit onderzoek wordt ondersteund door Unieko, Unizo, Som en Voka. De antwoorden die gegeven
worden, worden door K law en KPMG Advisory volledig anoniem gemaakt en blijven vertrouwelijk.

Vriendelijke groeten,

Filip Winderickx
Afdelingshoofd Kinderopvang

