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Bij ruim twintig crèches en onthaalouders informeerde Annelies De Caster (29). Uiteindelijk bleek er slechts bij twee plaats te zijn.
'Een echte keuze hebben we niet kunnen maken.'
"Ik zou iedereen willen aanraden: zodra je aan kinderen denkt, begin dan ook al rond te kijken voor kinderopvang." Annelies, zwanger
van haar eerste, kan ervan meespreken: de zoektocht naar kinderopvang, zeker in een stad als Gent, is geen lachertje.Zodra ze
wist dat ze zwanger was, heeft ze een lijst van crèches en onthaalouders opgesteld die in aanmerking konden komen. Zowel in
de buurt van haar woonplaats als bij haar werk in Gent. Meteen kon ze achttien van de twintig mogelijkheden schrappen. "Geen
plaats", luidde het overal.Ook schreef ze zich in bij de kinderopvang die wordt georganiseerd door de stad Gent. Ze belandde op een
wachtlijst. "Maar daar kreeg ik pas deze week een antwoord. Negatief. Stel je voor dat we nu nog op zoek moesten gaan naar een
alternatief."Eén onthaalmoeder en één minicrèche bleven over. "Een echte keuze hebben we dus niet kunnen maken", vertelt ze.
"Het was die crèche, op hun voorwaarden."Per maand betaalt ze 550 euro. Veel geld, beseft Annelies. "We gaan geen droog brood
moeten eten, maar misschien wel al eens een boterham met choco of confituur", lacht ze. "Wij hebben het geluk dat mijn vriend en
ik alletwee een stabiele job hebben. Voor heel veel andere mensen is dat een stuk moeilijker."Het tekort aan capaciteit in de opvang
is een prangend politiek probleem, geeft ze aan. Zelf gaan stemmen zit er voor haar deze keer niet in. "De baby is uitgerekend voor
23 mei."CD&VJo Vandeurzen, lijsttrekker Vlaams Parlement Limburg"Het gezinsbeleid, daar blijft CD&V voluit voor gaan. Sinds 2009
hebben we 114 miljoen euro geïnvesteerd in kinderopvang. En met resultaat: er zijn 19.000 plaatsen bij gekomen waar ouders naar
hun inkomen betalen. Dankzij het decreet Kinderopvang van baby's en peuters zal Annelies in de toekomst niet meer van hot naar her
moeten lopen wanneer ze kinderopvang zoekt. Dankzij de Kinderopvangzoeker zal ze haar vraag naar opvang kunnen registreren,
en dat hoeft dan ook maar één keer. Geen internet beschikbaar? Dan kan Annelies terecht bij het lokaal loket kinderopvang dat
in elke gemeente aanwezig is, of bij een kinderopvangvoorziening zelf. We hebben een duidelijk doel voor ogen: tegen 2016 is er
voor 50 procent van de kinderen waarvoor dat nodig is, een plaats in de kinderopvang. Tegen 2020 is dat voor alle kinderen het
geval. Vandaag zitten we al aan 52 procent. We zitten dus voor op het schema."OPEN VLDGwenny De Vroe, vierde plaats Vlaams
Parlement, Vlaams-Brabant"Een opvangplaats voorzien voor elk kind is geen utopie, maar perfect mogelijk. Ouders als Annelies
moeten genieten van de zwangerschap en de geboorte, in plaats van met kopzorgen in de wachtrij van de crèche te staan. Dat kan
bijvoorbeeld door een gezonde samenwerking met de privésector. In Kampenhout, waar ik twaalf jaar schepen van Kinderopvang ben
geweest, zijn er sinds kort zelfs crèches waar nog enkele plaatsen over zijn. Als Open Vld geven wij meer kans aan vrij initiatief en
zelfstandige kindercrèches. We stimuleren opvanginitiatieven van piepklein tot professioneel, met regelmatige of flexibele uren en met
een inkomensgebonden of vrije prijszetting, zodat ouders de vrije keuze hebben. Kwaliteit is uiteraard essentieel. We meten die op een
eerlijke manier, met gezond verstand en zonder overdreven regeldrift. Het Vlaamse decreet Kinderopvang is op dat vlak een gemiste
kans."GROENMeyrem Almaci, lijsttrekker Kamer Antwerpen"Groen garandeert een plaatsje in de opvang voor elk kind en investeert
daarvoor de nodige middelen. In plaats van initiatieven in de kinderopvang dood te knijpen met nutteloze regeltjes, stimuleren we
ze. Zo blijft het voor méér kinderopvanginitiatieven leefbaar en kan Annelies écht kiezen aan wie ze haar kindjes toevertrouwt. De
kinderopvang blijft ook betaalbaar voor Annelies: we werken met een inkomensgebonden bijdrage in elke crèche. De zoektocht van
Annelies wordt gemakkelijker want ze kan terecht in een 'gemeentelijk huis voor het kind' voor een overzicht van alle vrije plaatsen
in de buurt. En zodra haar kinderen wat ouder zijn, staat er een goed uitgebouwde voor- en naschoolse opvang voor hen klaar die
haar kinderen biedt wat ze nodig hebben: rust, een hoekje om zich terug te trekken of een ruimte om aan muziek of sport te doen."NVALies Jans, tweede plaats Vlaams Parlement Limburg"Een goede kinderopvang is een belangrijke schakel in ons gezinsbeleid,
zeker als we de combinatie werk-gezin leefbaarder willen maken. Daarom willen we het aanbod aan kinderopvang in Vlaanderen
uitbreiden. Ouders van jonge kinderen die werken of een werkgerichte opleiding volgen, hebben wat ons betreft voorrang. Er moet in
het volledige spectrum, van zelfstandige kinderopvang tot onthaalouders, meer ademruimte komen. We willen ook het aanbod van
flexibele kinderopvang verder uitbreiden, want niet elke ouder werkt natuurlijk van negen tot vijf. Tegelijk moet kinderopvang voor N-VA
ook betaalbaar zijn: wij willen een realistisch tarief voor tweeverdieners en een sociaal tarief voor wie het echt nodig heeft."SP.AFreya
Van den Bossche, lijsttrekker Vlaams Parlement Oost-Vlaanderen"Ik herinner me de onzekerheid bij de zoektocht naar een crèche
voor elk van mijn kinderen nog goed. Voor mijn jongste zoon heeft het er zelfs even om gespannen. Uiteindelijk vond ik twee maanden
voor zijn geboorte een crèche. Ik was meer dan opgelucht. In mijn eigen stad Gent worden er elk jaar zo'n 3.000 kinderen geboren. In
heel Vlaanderen komen er tegen 2020 liefst 20.000 kinderen onder de drie jaar bij. Ze zijn allemaal even welkom, maar de opdracht
is zonneklaar: elk van die kinderen én hun ouders de zekerheid geven dat ze terecht kunnen in een fijne crèche in de buurt waar ze
wonen of werken. Sp.a heeft daarvoor in haar programma 300 miljoen euro gereserveerd. Zo garanderen we elk kind een plek, binnen
drie maanden na de aanvraag. Want inderdaad: het is nu soms lang en bang afwachten. Tegelijk zorgen we voor betaalbare opvang,
met inkomensafhankelijke tarieven."
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