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Ambassadeurs
‘Kinderopvang is duur en mijn kind is er niet écht veilig. Je leest 

toch vaak over incidenten als misbruik, wiegendood of ongeluk-

ken. En ik ben bang dat mijn kind niet genoeg aandacht krijgt. 

Bovendien: je krijgt toch geen kinderen om ze dan op het kin-

derdagverblijf te dumpen?’ Dit is niet mijn mening, maar het is 

wel wat veel ouders denken, die hun kind niet naar het kinderdagverblijf brengen. Dat blijkt 

uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Uit dat onderzoek bleek 

ook dat ouders die wel klant zijn van de kinderopvang deze bezwaren niet of nauwelijks 

(meer) hebben. Ze zijn zelfs reuze tevreden over ‘hun’ kinderdagverblijf of bso. Voorzitter 

van de Brancheorganisatie Kinderopvang, Felix Rottenberg vindt dat de kinderopvang een 

imagoprobleem heeft. Daar moet de sector dus wat aan doen. En hier kom jij als pm’er in 

beeld, want je bent ambassadeur van het vak. Zo kun je moeilijk zeggen dat je je eigen kin-

deren nooit naar een kinderdagverblijf zou brengen. Wat je wel kunt doen: je enthousiasme 

voor je vak overbrengen aan je vrienden en kennissen. Vertel hoeveel kinderen leren op de 

opvang. Bedenk eens een leuke pr-activiteit met je team. Organiseer iets voor jonge ouders 

die geen klant zijn, zoals een mamma-café of een workshop peuterdans in het weekend. Als 

je jonge ouders op die manier over de drempel kunt krijgen, ben je alweer een hele stap ver-

der. Hopelijk denken jonge ouders hier dan over een tijdje hetzelfde over kinderopvang als 

die in de Scandinavische landen: als je je kind thuis houdt, ontzeg je een kind heel veel.




