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Actualiteitsvraag van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Openstaande vacatures die niet ingevuld geraken 

___________________________________________________________________________ 

 

Enkele Brusselse kinderdagverblijven hebben al samen actie gevoerd een aantal maanden 

geleden om structurele veranderingen te vragen voor een (kwalitatieve) kinderopvang. Ze eisen 

onder meer een betere omkadering en mogelijkheden tot professionalisering voor medewerkers 

uit de kinderopvang. Maar vandaag is het erger dan dat. 

 

De stijging in het aantal vacatures is in Brussel wel minder uitgesproken dan in Vlaanderen. 

Daar steeg het aantal vacatures tussen 2018 en 2021 maar liefst met 66 %. In Brussel gaat het 

om een stijging van 29 %. 

 

Volgens de ondernemersorganisatie Unizo zorgt het gebrek aan flexibele kinderopvang ervoor 

dat er minder vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt dan zou kunnen. “Het gebrek aan 

voldoende aanbod blijkt trouwens ook een grote drempel voor vrouwelijk ondernemerschap”, 

klinkt het. Zelfstandigen werken vaak ‘s avonds en in het weekend, en hebben ook dan nood 

aan opvang. 

 

Unizo pleit dan ook voor extra budget en ondersteuning. “Het is nu het moment om extra in de 

sector te investeren.” 

 

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft donderdag beslist om in de 

komende 2 jaar 177 extra kinderopvangplaatsen te creëren in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. De nieuwe kinderopvangplaatsen komen erbij in Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en 

Stad Brussel.  

 

In Bruzz van 5 juli deze week stond een artikel dat ouders van de Bloeiende Kerselaar in 

Watermaal-Bosvoorde vandaag moeten inspringen om het personeelstekort voor de opvang van 

een 40 kinderen te kunnen blijven garanderen.  

 

Daar worden openstaande vacatures maar niet ingevuld. Telkens als er 1 medewerker ziek of 

op vakantie is, moet het kinderdagverblijf de deuren sluiten of op halve kracht werken. Ouders 

krijgen dikwijls de dag voordien dat hun kinderen niet kunnen komen omdat er niet genoeg 

personeel is.  

 

1. Wat wordt er door u ondernomen om deze leegstaande vacatures op te vullen? 

a. Sensibilisering via opleiding? 

b. Samenwerking met Actiris-VDAB naar opleiding? 

2. Er komen 177 nieuwe kindplaatsen bij, hoe zullen deze worden omkaderd? 

3. Het kinderdagverblijf zet oudervrijwilligers in om de kinderen op te vangen. Kan dat? 

Wat met de regelgeving van Kind en gezin? 

4. Wat kan u samen doen met uw collega bevoegd voor Onderwijs om meer jongeren te 

motiveren om te kiezen voor kindzorg? 

5. Wat doet de VGC zelf op dit vlak? 

 


