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Aanpak van Kind en Gezin rond het bereik van
voorrangsgroepen en kwetsbare gezinnen

23 januari 2018
Beste organisator

Om alle gezinnen toegang te geven tot de kinderopvang, ongeacht hun herkomst, inkomen of sociale status, zijn
er voorrangsregels:
•

organisatoren met subsidie voor inkomenstarief moeten 20% voorrangsgroepen opvangen;

•

organisatoren met plussubsidie moeten 30 % kwetsbare gezinnen opvangen.

RESULTATEN
In de cijfers van 2016 zien we dat de kinderopvang aanzienlijke inspanningen levert om voorrangsgroepen en
kwetsbare gezinnen te bereiken. Kind en Gezin wenst de sector te feliciteren met deze positieve evolutie!
Vergeleken met 2015:
•

stijgt het aantal subsidiegroepen die 20 % voorrangsgroepen bereikt van 56,2 % naar 64,3 %;

•

stijgt het gemiddeld % opgevangen kinderen uit voorrangsgroepen van 23,5 % naar 25,6 %;

•

blijft het aantal subsidiegroepen die 30 % kwetsbare gezinnen bereikt stabiel: 75 %;

•

is er een belangrijke stijging van het aantal opgevangen kinderen uit kwetsbare gezinnen: van 1171 naar
5224. (doordat heel wat subsidiegroepen voor het eerst in 2016 de plussubsidie kregen, daalt het gemiddeld
% opgevangen kinderen uit kwetsbare gezinnen van 60,1 % naar 45,5 %)

•

De meest voorkomende criteria van voorrang zijn ‘werk en/of opleiding’ en ‘laag inkomen’.

Het volledige rapport vind je hier.

HOE GAAT KIND EN GEZIN OM MET DE INDIVIDUELE RESULTATEN?
Elke organisator die geen cijfers doorgaf of die het vereiste % niet haalde, kreeg de vraag naar een plan van
aanpak. Hierbij kregen we signalen van ongerustheid over deze opvolging van de voorrangsregels. Daarom willen
we de principes meegeven waarmee we werken:
•

In deze fase zetten we vooral in op kennisdeling en sensibilisering. Het komende jaar zal Kind en Gezin
nog niet overgaan tot handhaving. De mogelijke knelpunten zullen we in dialoog met de sector bespreken.

•

Het vereiste percentage van 20 % voorrangsgroepen voor opvanglocaties met subsidie inkomenstarief blijft
voorlopig behouden. Bij de beoordeling van het resultaat houden we echter rekening met streekgebonden
factoren, zoals het % kansarmoede en het beschikbare aanbod van opvang met inkomenstarief.
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OPROEP VOOR GOEDE REGISTRATIE EN TIJDIG INDIENEN VAN DE CIJFERS
Binnenkort ontvang je het formulier om de cijfers voor 2017 door te geven.
Voor een goede opvolging zijn wij aangewezen op informatie van de sector zelf. Daarom vragen wij om zo goed
mogelijk te registeren, tijdig de cijfers te bezorgen en op vragen van klantenbeheer te antwoorden. Waarvoor
dank!

MEER WETEN

•

Informatie over de toepassing van de voorrangsregels in de praktijk vind je in de brochure:
https://www.kindengezin.be/img/voorrangsgroepen.pdf

•

Registratie: lees zeker nog eens de aanwijzingen door in de brochure jaarregistraties (p 12 en 13)

Vriendelijke groeten,

Filip Winderickx
Afdelingshoofd Kinderopvang

