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Interpellatie van de heer Jan Busselen aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

 

Onderwerp: Brusselse ouders die zelf noodkinderopvang organiseren 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Op zaterdag 10 september 2022 konden we lezen dat ouders opnieuw aan de alarmbel trekken 

voor het schrijnend tekort aan medewerkers in de Brusselse kinderopvang. Deze keer gaat het 

om kinderdagverblijf De Zinnekes in Laken. Ook zij zullen een actie organiseren op 14 

september 2022. Ze zullen tussen 9 en 11 uur een crèche organiseren aan het kabinet van de 

Vlaamse minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). “Het is de bedoeling om de minister met 

de neus op de feiten te drukken. Er zijn namelijk heel veel ouders die in dezelfde situatie zitten.” 

zegt een van de organiserende papa’s. 

  

Hij heeft gelijk als we de lijst aan kinderdagverblijven zien waarbij tweederde van de 

kinderopvang van het GO! draait op met een aangepast rooster werken. In juni sprak u van de 

oplossingen die de VGC probeert aan te reiken. Zoals de werkgroep ‘Werken voor Ketjes’, de 

goede samenwerking tussen de verschillende overheden, de opleiding ‘Begeleider in de 

kinderopvang’, het actieplan Workforce Kinderopvang van het Vlaams Agentschap Opgroeien 

en de acties van de VGC, het initiatief jobdating van CVO Brussel en de VDAB Brussel...  

  

Mijn vragen zijn de volgende: 

 

- Welke oplossingen heeft de werkgroep voor Ketjes kunnen uitwerken en uitvoeren? 

- Wat zijn de resultaten van de samenwerking tussen het actieplan Workforce Kinderopvang 

van het Vlaams Agentschap Opgroeien en de acties van de VGC? 

- U sprak in juni over het potentieel om de zorgberoepen aantrekkelijker te maken. Wat is dat 

potentieel en wat heeft u gedaan om dat potentieel te valoriseren? 

- Wat heeft de opleidingsbeurs van Tracé Brussel op 9 juni 2022 opgeleverd? Zijn er nieuwe 

mensen aan de slag gegaan dankzij die beurs? 

- Het initiatief jobdating van CVO Brussel en de VDAB Brussel vond plaats op 22 juni 2022: 

er waren 18 Brusselse kinderdagverblijven aanwezig en zo’n 50 geïnteresseerde CVO-

studenten begeleider in de kinderopvang. Hoeveel van die 50 geïteresseerde studenten hebben 

gekozen voor de kinderopvang? 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Jan Busselen 

 

  

 


