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Nota bij Kamerbrief over werkdruk en personeelstekort in 
de kinderopvang 

Aanleiding 
• Vorige week heeft u een nota ontvangen met opties voor maatregelen tegen

werkdruk en personeelstekort in de kinderopvang. Op basis van deze nota
heeft u besloten tot een pakket aan maatregelen.

• Met voorliggende brief informeert u de Tweede Kamer over deze maatregelen.

Geadviseerd besluit 
• Gaat u akkoord met verzenden van deze Kamerbrief?
• Gaat u akkoord met het advies om de brief zonder medeondertekening van

sectorpartijen naar de Kamer te sturen?
• Zo ja, dan verzoeken we u de brief te ondertekenen en te laten verzenden op

vrijdag 26 november. Zodat de Tweede Kamer nog voor de
begrotingsbehandeling is geïnformeerd over de maatregelen.

Kernpunten 
• Met deze brief geeft u ook uitvoering aan de motie Van Meenen/De Pater-

Postma, die de regering verzoekt een arbeidsmarktvisie op te stellen voor de
kinderopvang, waarin ten minste een plan wordt opgesteld voor de krapte op
de arbeidsmarkt. Door uw voorganger is aan de Kamer toegezegd om aan de
hand van gesprekken met de sector te komen tot oplossingsrichtingen om de
krapte aan te pakken.

• In de brief benadrukt u de onmisbare rol van pedagogisch professionals in
onze samenleving. U geeft aan dat private kinderopvangorganisaties een
belangrijke eigen verantwoordelijkheid hebben voor het aantrekken van
voldoende gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd benoemt u de belangrijke
publieke functie van de kinderopvang. De brief benadrukt daarom dat u het
van belang vindt om samen met de sector te werken aan oplossingsrichtingen
voor de werkdruk en het personeelstekort.

• De brief bevat een probleemanalyse van de arbeidsmarkt kinderopvang, aan
de hand van eerder beleidsbrieven SZW over arbeidsmarktkrapte, met een
beschouwing van het personeelstekort en de hoge werkdruk. De brief gaat
daarbij ook in op de gesprekken met pedagogisch professionals die hebben
plaatsgevonden. En dat we het vraagstuk samen met de sector hebben
bekeken.

• Vervolgens gaat de brief in op de stappen die u gaat zetten, langs drie lijnen:
1. Lange termijn aanpassingen wet- en regelgeving. Hierbij informeert u

de Kamer over de evaluatie van de wet IKK waarbij naar alle effecten

Reactie staatssecretaris: Verzoekt contact met directeur KO over de 
                                    standpunten van de sectorpartijen






