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Een terugblik op 2016
Kinder-
opvang-
totaal

Deze uitgave kwam tot stand 
ter gelegenheid van de vijfde 
verjaardag van de Branche-
vereniging Maatschappelijke 
Kinderopvang op 16 april 2021. 
Inmiddels vertegenwoordigt de 
BMK bijna 35% van de markt 
en heeft 95 actieve, betrokken 
leden. Deze maatschappelijke 
ondernemers bieden kinder-
opvang op 12.000 locaties door 
heel Nederland waar 200.000 
ouders gebruik van maken. 
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Een tweede brancheorganisatie in de kinderopvang, een 
waterscheiding in de branche: kinderopvang als commerciële 
dienstverlening of kinderopvang als maatschappelijke basis-
voorziening.

‘Dat komt omdat het huidige stelsel tot een aantal fundamen-
tele problemen leidt. Zo is discussie ontstaan over het feit dat 
kinderen van ouders met de laagste inkomens veel minder 
gebruik maken van kinderopvang dan kinderen van meer wel-
varende ouders.  Voor ons als BMK staat de maatschappelijke 
opdracht van de kinderopvang voorop. Wij willen dat kinder-
opvang een publieke voorziening wordt waarin de kwaliteit 
centraal staat. We willen nieuwe afspraken die bijdragen aan 
een optimale ontwikkeling van onze kinderen (álle kinderen) en 
aan een ontspannen samenleving, waarin werk, studie en zorg 
voor kinderen goed samengaan.’

‘Er gaan ook steeds meer stemmen op die pleiten voor door-
gaande ontwikkelingslijnen voor kinderen en dus voor een 
betere afstemming tussen kinderopvang en basisscholen. Die 
afstemming wordt bevorderd als de voorzieningen gelijkwaar-
dig zijn en een stabiele ontwikkeling doormaken. Kinderopvang 
als een maatschappelijke opdracht versterkt die duurzame 
samenwerking.’

‘Onze leden zijn maatschappelijk ondernemers. Dat betekent 
onder meer dat zij kwalitatief hoogwaardige diensten willen 
leveren en de continuïteit daarvan duurzaam willen garande-
ren. De rendementen die in de kinderopvang gemaakt worden, 
dienen te worden besteed aan het verder verbeteren van de 
kwaliteit van en innovatie in de kinderopvang zelf. We willen 
dat onze kinderen samen op kunnen groeien en gelijke kansen 
krijgen. Dat vraagt om een goede spreiding van het aanbod 
in alle wijken, inclusief in die woonwijken waar de inkomens 
verhoudingsgewijs laag zijn, de bezetting soms niet optimaal 
is, waardoor extra investeringen juist naar die locaties toe 
moeten. Dat botst soms met de logica van de markt.’ 

Artikel 
in 
Vakblad 
BBMP, 
mei 
2016

Website 
2016
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Een vliegende start

“De oprichting van de BMK kwam niet uit de lucht vallen, we 
waren al anderhalf jaar bezig binnen de Brancheorganisatie 
Kinderopvang (BK) waar we toen nog deel van uitmaakten, 
met voorbereidingen. Het belang van kinderopvang bezien 
vanuit een maatschappelijke rol kregen we daar onvoldoen-
de op de agenda. We kwamen er samen niet uit.

Door de wet kinderopvang heb je een vreemd onderscheid 
tussen commerciële en maatschappelijke ondernemers. 
Met 41 maatschappelijke kinderopvangorganisaties zijn we 
van start gegaan. Nu zijn dat bijna 100 organisaties; 35% van 
de sector!

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is opgericht vanuit 
een gedeelde visie op het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling 
van kinderen door een groep bevlogen professionals. We gaan in gesprek 
met de bestuursleden1)  van het eerste uur; Pauline Schellaert (Kober), 
Monique Wittebol (Bink), Ruth de Waal (Stichting Kinderopvang Bussum- 
Naarden/Muiden), Geert de Wit (Kinderopvanggroep), Karen Strengers 
(Dak Kindercentra), Annegreet van Dijk (Stichting Kinderopvang Amersfoort) 
en Helga Fidder (Kinderopvang OOK). Al snel werd Kathalijne Buitenweg 
gevraagd voorzitter te worden van de nieuwe vereniging. Wat dreef deze 
pioniers? 

Het afscheid bleek een opluchting; want het samenzijn met 
de BK leidde tot een verwaterd verhaal – onze belangen 
lagen te ver uit elkaar. Het was een verademing om met 
gelijkgestemden het inhoudelijke gesprek te voeren. 
We realiseerden ons; als we dit gaan doen, moeten we een 
heel aansprekende voorzitter hebben. Kathalijne Buiten-
weg  stond bovenaan ons lijstje. We hebben haar gebeld 
en vroegen ‘Wil jij onze voorzitter worden?’ Het stroomde in 
dat gesprek. Een dag later zei ze; ik doe het!

 Het bestuur

1) Tussen haakjes de kinderopvangorganisaties waar onze toenmalige bestuursleden in 2016 werkten6 7



Toen ging het heel snel. We verschenen meteen in de me-
dia. Van meet af aan hebben we de discussie over de markt-
werking aangezwengeld en onze visie op de maatschappe-
lijke functie van kinderopvang gegeven. Onze boodschap 
werd snel opgepikt. 

We hebben een vliegende start gemaakt; ik zat nooit nor-
maal tv te kijken of de krant te lezen. Ik zat altijd met een 
half oog te kijken; hoe kunnen wij er nog meer uithalen? Zag 
ik Diederik Samson bij Umberto Tan (RTL Late night) die zei 
‘alle kinderen moeten naar de peuterschool’, dan appte ik 
met Kathalijne; ‘we gaan met Diederik Samson praten!’

De BMK bracht een enorme positieve energie; dat was 
voelbaar bij de ledenbijeenkomsten, die hadden een verdie-
pende en voedende kwaliteit. We spraken met elkaar en met 
allerlei experts van buiten de branche. 

In korte tijd werden we een belangrijke sparringpartner voor 
ministeries, de politiek en andere partijen in het debat. De 
toekomst van maatschappelijke kinderopvang bleek rele-
vant te zijn. We voerden de lobby waarin we de ontwikkeling 
van kinderen en kansengelijkheid centraal positioneerden. 
Succes kent vele vaders, maar de BMK heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de betekenis van kinderopvang voor 
de ontwikkeling van kinderen.

En binnen één jaar was de BMK initiatiefnemer en trekker 
van de totstandkoming van de tekst voor het regeerakkoord 
‘Ontwikkelrecht voor alle kinderen’ namens de 5 partijen! 2) 

De BMK is begonnen als luis in de pels maar werd als seri-
euze gesprekspartner direct betrokken bij de vormgeving 
van de wet IKK, een belangrijke kwaliteitsimpuls, waarover 
we hebben meegedacht en onze visie op kwaliteit in hebben 
betrokken. 

De BMK voert steeds het gesprek vanuit het belang van het 
kind; waarde-gedreven kinderopvang, die bijdraagt aan de 
ontwikkeling van kinderen. We leveren een cruciale bijdrage 
aan de kwaliteit van die discussie. Dit maatschappelijk geluid 
is niet ondergesneeuwd ondanks dat er veel krachten zijn, 
die weg proberen te blijven van de brede toegankelijkheid 
die de BMK nastreeft.

Onze verjaardag!  
We vieren na vijf jaar dat de overtuiging, dat kinderopvang 
bijdraagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, terrein wint en 
het gesprek gaat over de daarvoor benodigde voorzieningen. 
En dat die visie inmiddels gedeeld wordt door veel politieke 
partijen. 

Groot worden
Wat staat ons te doen de komende jaren? Er ligt een 
pedagogische taak voor ons als professionele opvoeders. 
Kansenongelijkheid heeft veel impact op kinderen als de
samenleving individueler en complexer wordt. Grenzen
tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg zullen
steeds verder vervagen. We hebben een gezamenlijke 
opdracht: de ontwikkeling van kinderen stimuleren. 

Hoe ziet die wereld eruit als onze kinderen straks groot 
zijn? Vertaal alle thema’s die besproken zijn op het con-
gres ‘Raising the future’ naar op de toekomst gerichte kin-
deropvang. Dat is de nieuwe maatschappelijke opdracht.”

Van het congres Raising the Future, op 19 maart 2021, is een 
digitaal magazine gemaakt: ‘Time to think’. Hierin zijn alle bij-
dragen, gesprekken en discussies terug te zien. 
www.magazine-on-the-spot.nl/raising-the-future

Ik werd erdoor overrompeld op een blije 
manier – er ging zo veel visie en wens tot 
verandering van deze mensen uit die nadrukke-
lijk zeiden ‘we willen een verandering teweeg 
brengen!’
- Kathalijne Buitenweg

We deden het met elkaar. Ik was de woordvoer-
der in het publieke debat maar ik was nadruk-
kelijk één van de groep. Ik vond het bijzonder 
om met deze mensen die grote bedrijven leiden, 
samen 
te werken. Er kwam iets los; een gevoel van 
bevrijding - het geluid van deze mensen werd niet 
gehoord binnen de BK. Kansen voor verandering 
en kansen voor kinderen. Wat wil je als samen-
leving kinderen bieden? Het ging nadrukkelijk 
over grote, waardevolle thema’s en het ’waarom’ 
van de kinderopvang.
- Kathalijne Buitenweg

De BMK mag echt vieren dat zij erin geslaagd is het 
geluid te laten horen van al die maatschappelijke 
kinderopvangorganisaties – want dat was er niet 
5 jaar geleden. Het bestaan van de BMK alleen al 
en het feit dat het zo aantrekkelijk is voor onder-
nemers, is al een politiek signaal van jewelste!
- Kathalijne Buitenweg

Ik heb veel inspiratie en plezier geput uit mijn 
tijd bij de BMK. Het was voor mij persoonlijk heel 
verrijkend. Het verzoek met de BMK in zee te gaan 
kwam volkomen onverwacht en toen ik eenmaal  
aan boord was, dacht ik ‘dit is zo’n fantastische 
plek!’ Ik ben ontzettend dankbaar dat ik aan de 
oprichting van de BMK heb meegewerkt!
- Kathalijne Buitenweg

2)  BMK, BK, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VNG 
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Tess (7 jaar): “Ik ga lekker buiten spelen met mijn vriendinnen; ik houd van verstoppertje, 
tikkertje en vader en moedertje spelen; ik ben het liefst moeder of anders kind.”

Guusje (9 jaar): “Het is gewoon fijn op de BSO, maar nu wel heel rustig op de 
noodopvang. Ik kan er met leuke vrienden spelen en lekker een beetje geheimzinnig 
doen, smoezen en spioneren.”

Bink (6 jaar): “Ik ben blij bij de BSO. Je mag alles zeggen toch? Dan is er ook een 
zwembad en een trampoline! En als het heel warm is ga ik van de waterglijbaan!”

Benjamin (9 jaar): “Ik weet veel van BSO’s want ik heb op drie BSO’s gezeten en dat vind ik superleuk! 
Mijn BSO doet heel veel met zelf dingen maken, ik denk omdat de mensen die er werken ook echt 
heel goed kunnen knutselen.”

Doortje (3 jaar): “Dan gaan we zingen en dansen, de juf zet met haar telefoon 
een muziekje aan. Soms speel ik met de pop met het roze pakje, die is heel lief.” 

Juul (10 jaar): ”Ik ben echt blij als ik in de knutselhoek mag, want daar hebben ze 
een lijmpistool, allemaal stokjes, papier, verf, ijzerdraad en een tangetje en hout; 
daar kan je echt van alles maken.”

Wie kan beter vertellen hoe je ideale dag eruit ziet in de kinderopvang van de 
toekomst? De plaats waar je lekker kan spelen, groeien een ontwikkelen? De 
kinderen zelf natuurlijk! We vroegen hen wat ze het liefste doen als ze op de 
BSO zijn doen. En wat ze nodig hebben op zo’n dag, of wie kan helpen met 
‘groeien’. En hoe ziet de wereld eruit als zij groot zijn?

De kinderen
Wat doe je dan de hele dag?
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Guusje: “Later wil ik huizen ontwerpen en nu leren van mensen die kunnen helpen 
omdat ze al goed weten hoe je dat doet. Die zeggen; misschien kan je het zo doen? 
Maar ook niet al te veel vaak, omdat ik dan best wel geïrriteerd wordt, want ik wil het 
wel zelf kunnen bedenken.”

Bink: “Supermarkt verkoper, bij de kassa, omdat ik daarmee geld kan verdienen 
en het ruikt bij de supermarkt altijd zo lekker als er iets is gebakken en dan kan ik 
daar lekker hapjes van nemen.”

Benjamin: “Als ik later groot ben wil ik bioloog of sterrenkundige worden. 
Maar mijn grootste wens is een wereld zonder ziektes.”

Doortje: “Ijsjes verkopen, dat vind ik leuk want dan kan ik zelf ook een ijsje eten.”

Juul: “Ik wil uitvinder worden en uitvindingen doen die goed voor het milieu zijn. Bijvoorbeeld 
een auto die rijdt op lucht en die water in beweging zet, dat water wekt stroom op en de 
stroom zorgt dat de auto rijdt. Maar dat moet ik allemaal nog wel een beetje uitwerken enzo.”

Rafaella: ”Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Ik wil net zoals 
Oom Dagobert worden en veel geld verdienen.”

Coen: “Ik wil best prof-voetballer worden, maar dat gaat toch niet lukken. Voetballen kan je 
wel heel lang doen, tot je best oud bent en dan kun je kijken naar je kinderen enzo.”

Anne-Claire: “‘Misschien ga ik wel de wereld over reizen, maar als het lukt koop ik wel een huis waar 
papa en mama altijd kunnen komen. En ik ga niet trouwen en dat soort dingen.”

Sami: “Ik leer op de BSO dat je moet volhouden, ook al is iets niet leuk. En soms 
was iemand streng voor mij maar dat was ook wel goed. Dat kan ik goed gebruik-
en als ik later financieel directeur ben of misschien toch chef-kok.” 

En later, als je groot bent?

Juul: “In ieder geval dat er niet heel veel strenge 
regels zijn. Mijn vriendinnen kunnen me helpen als 
ik verdrietig ben ofzo.”

Tess: “Wat heb je dan nodig: een hele grote BSO; met bloemetjes 
en heel veel gras en bomen en narcissen en vogeltjes en een klein 
meertje. Een klimbos zou ook wel heel erg leuk zijn.”

Rafaella (9 jaar): “Ik wil leren van een chocolade man. Ik zou aan hem 
vragen of ik mag meewerken zodat ik zelf bijvoorbeeld een eenhoorn 
van chocola kan maken.”

Mike: “Ik heb energie nodig, dus wil graag 
vaak iets lekkers eten (een koekje ofzo).”

Federico (6 jaar): “Ik wil lekker door de gangen rennen in de BSO, 
dat is nodig voor mij. Maar de juf wil dat niet altijd.”

Coen (8 jaar): “Ik kan in mijn eentje niet voetballen want dat is saai. 
Dus ik heb een team nodig. En een trainer is ook wel goed.”

Sami (11 jaar): “Handige dingen kunnen vind ik cool! Zoals 
koken, dat doe ik op de BSO. En daarna lekker schuim 
maken als we afwassen.“

Merle (7 jaar): “Ik wil graag dat grote mensen aardig 
tegen mij zijn als je iets niet weet. Anders vind ik het 
een beetje spannend.”

Wat heb jij nodig als je opgroeit? 
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Vijf jaar na de oprichting van de BMK staat de politiek voor 
een belangrijke keuze. Wordt kinderopvang toegankelijk 
voor alle kinderen? Ook voor kinderen van wie de ouders 
niet werken, kinderen met een zorgvraag of voor wie de 
kinderopvang nu te duur is? Krijgen alle kinderen binnen-
kort kansen om samen te spelen en op te groeien met 
andere kinderen? Kinderopvang is dé plek waar kinderen 
elkaar ontmoeten, nieuwe woorden leren, veerkracht 
ontwikkelen en mogen vallen en opstaan. Dé plek waar 
toegewijde pedagogisch medewerkers kinderen begelei-
den in hun ontwikkeling. Die stimuleren, uitdaging bieden 

Kinderen zijn zich heel bewust van de wereld om hen heen en maken zich 
zorgen over de toekomst, blijkt uit de gesprekken die we voerden met 
kinderen. Onze kinderen verdienen dat wij er álles aan doen om hen 
optimaal voor te bereiden op het leven als ze straks groot zijn. Dat we 
ons hier uiterst verantwoordelijk voor voelen. Wat kunnen wij doen om 
hen zorgvuldig te begeleiden op weg hier naar toe?

De toekomst
Ontwikkeling voor ieder kind?
De keus is aan de politiek

en complimenten geven waardoor een positief zelfbeeld 
ontstaat en het zelfvertrouwen groeit. Krijgen alle kinde-
ren straks dezelfde kansen om hiermee in aanraking te 
komen? Zodat Nederland over 20 jaar een generatie rijk 
is die samen kan groeien, werken en zorgen voor elkaar?

Dit kan als de politiek ervoor kiest alle kinderen van 0 
tot en met 12 jaar toegang te bieden tot kinderopvang. 
Kinderopvang die gefinancierd wordt door de overheid 
die rechtstreeks de kinderopvangorganisaties betaalt en 
waar ouders zich geen zorgen over hoeven te maken. 

Mike (10 jaar): “Ik hoop dat de toekomst een beetje bosserig is, met overal 
bomen en veel meer natuur. Ik ga wonen in een boomhut en met de vliegende, 
elektrische auto naar mijn werk.” 

Guusje: “Ik hoop dat er geen plastic meer in de natuur wordt 
gegooid, dat er huizen staan die wel mooi zijn maar niet super 
grote huizen. En dat we wat meer natuur hebben en dat dieren die 
bijna uitgestorven zijn weer terug komen. Dat wil ik heel graag.”

Juul: “Minder milieuvervuiling hoop ik door een van mijn uitvindingen. 
Misschien wonen we dan in een koepel in de stad, zodat we de natuur 
gewoon z’n gangetje laten gaan.”

Merle: “Ik wil dat de mensen dan blij kunnen zijn. Dan ga ik met mijn 
vriendinnen in een huis wonen want dan hoef je niet helemaal alleen 
te wonen.” 

Maurizio (4 jaar): “Dat weet ik toch niet hoe de wereld is als ik groot ben!”

Federico: “Ik denk dat de wereld verandert na corona. De Noordpool wordt 
kleiner, omdat de zon schijnt en dan gaat het ijs smelten. Je hebt veel bevroren 
water nodig, zodat het smelten ophoudt.”

Anne-Claire: “Ik ben soms ongerust over de natuur, want dat gaat 
slecht. En het is heel belangrijk, want straks is er geen leuk leven 
meer. Daar moeten ze wel op letten. De wereld moet mooi blijven.”

Hoe ziet de wereld eruit als jij groot bent?
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Omdat de politiek en de overheid zich verantwoordelijk 
voelen voor de kinderen in Nederland. Omdat we het in 
Nederland belangrijk vinden dat we investeren in onze 
kinderen. Omdat zij morgen aan het roer zitten en ons 
land leiden, besturen en verzorgen. We kunnen ze daar 
niet genoeg in begeleiden en voor opleiden. Hoe jonger we 
daarmee beginnen, hoe beter.

Kinderopvang is meer dan ‘opvang’
Onderzoek toont aan dat een kind zich vanaf heel jonge 
leeftijd pijlsnel ontwikkelen. Kinderen van hoogopgeleide 
ouders krijgen een hoger taalniveau van huis uit mee: ze 
horen gemiddeld 2000 verschillende woorden als ouders 
een uur aan het woord zijn. Maar voor andere kinderen ligt 
dat gemiddelde rond 600 uur. Vooral voor deze kinderen 
zijn ervaringen en gesprekjes in de kinderopvang, op de 
BSO en op school een belangrijke bron voor meer wereld-
kennis, een grotere woordenschat en betere mondelinge 
taalvaardigheden. Dat uit zich later in een betere lees- en 
schrijfvaardigheid. Een toegankelijke BSO voor ieder kind 
leidt tot brede talentontwikkeling en verlicht het takenpak-
ket van het onderwijs. Met een breed aanbod van sport en 
cultuur kunnen kinderen en hun ouders kiezen wat past bij 
hun kind. Er is geen sector zo ondernemend en innovatief 
als de kinderopvang. Kinderopvang werkt lokaal samen 
met verenigingen en biedt BSO’s die zich richten op de 
boerderij, de natuur, cultuur, scouting, voetbal of atletiek. 
Geef ouders de kans deze positieve keuze te maken omdat 
kinderopvang bijdraagt aan de ontwikkeling van hun kind. 
Want anders missen kinderen toch iets?

Investeren in kinderen loont! 
Als we met elkaar willen zorgen voor een stevige basis voor 
ieder kind, is dit hét moment. Kinderen verdienen deze 
investering. En investeren in kinderen loont; ieder geïnves-

teerde euro betaalt zich minimaal 5x terug. Ook ouders 
zijn gebaat bij goede kinderopvang want het valt niet mee 
om een betaalbare woning te vinden, aan een carrière te 
beginnen en dit met een gezin te combineren. Veel jonge 
moeders en vaders ervaren stress. Kinderopvang zonder 
gedoe brengt ontspanning in het drukke leven van gezin-
nen, stimuleert kinderen én ouders in hun ontwikkeling 
en biedt ouders de mogelijkheid om zorgen en werken 
beter te combineren. Het levert meer belastinginkom-
sten op doordat ouders meer kunnen werken en minder 
kosten vanwege dalend ziekteverzuim. En omdat kinderen 
meer tijd doorbrengen in een stimulerende en leerrijke 
omgeving, stijgen hun onderwijs- en arbeidsmarktkansen 
en vermindert hun kans op schooluitval. Tenslotte speelt 
kinderopvang een essentiële rol in de vroegsignalering bij 
jonge kinderen en kan een complexe zorgvraag zo voorko-
men worden.

Consequenties van de coronacrisis
Toen de coronacrisis onze economie tot stilstand dreigde 
te brengen, organiseerde onze branche in één weekend 
de noodopvang, zodat verpleegkundigen, buschauffeurs 
en kassières hun werk konden blijven doen. Toen de crisis 
voortduurde en er krapte op scholen ontstond, schitter-
den de pedagogisch medewerkers en sprongen ze bij op 
scholen; ze behoren tot de helden van de crisis. Ouders 
hadden het gevoel op alle vlakken tekort te schieten: ze 
moesten thuiswerken combineren met thuisonderwijs en 
thuisopvang bieden. De coronacrisis heeft voor kinderen 
veel consequenties; ze lopen sociaal emotioneel vertraging 
op in hun ontwikkeling. Kwetsbare kinderen missen hun 
vriendjes en hun toevluchtsoord op school, het kinder-
dagverblijf en de BSO het meest, want niet alle kinderen 
hebben een veilig thuis. En de ongelijkheid tussen kansar-
me en kansrijke kinderen, neemt alleen maar toe.  
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Tijd voor een nieuw stelsel; kinderopvang is geen 
verdienmodel
Na de pijnlijke kinderopvangtoeslagaffaire die voor veel 
ellende en ongekend onrecht heeft gezorgd, is het tijd 
voor een fundamentele verandering. Tijd voor eenvoudige, 
rechtstreeks gefinancierde kinderopvang. Met een belang-
rijke randvoorwaarde: dat al het rendement vanzelfspre-
kend  wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de kinder-
opvang. Geld onttrekken gaat immers altijd ten koste van 
kinderen. Maatschappelijke ondernemers gaan zelfs nog 
een stapje verder en investeren in vestigingen in zwakkere 
wijken, die eigenlijk niet rendabel zijn, zodat ook deze kin-
deren optimale ontwikkelingskansen krijgen. Of omdat hier 
kinderen zijn die meer aandacht nodig hebben vanwege 
een beperking. Dat is maatschappelijke kinderopvang! We 
kunnen dit doen omdat bij maatschappelijke kinder-
opvangorganisaties geen geld weglekt naar aandeelhou-
ders of private equity. Dat vinden we volstrekt normaal, 
omdat het (nu ook al voor twee derde deel) gemeen-
schapsgeld is.

De afgelopen vijf jaar hebben maatschappelijk kinderop-
vangorganisaties laten zien dat kinderopvang geen ver-
dienmodel is maar een enorme kans om te investeren in 
de ontwikkeling van kinderen. Dat de kinderen van nu en 
volwassenen van straks, ervan profiteren als ze gelijke kan-
sen krijgen en samen kunnen opgroeien. Dat kinderopvang 
daarnaast goed is voor ouders, voor onze samenleving en 
uiteindelijk voor de toekomst van Nederland. De keuze is 
nu aan u; maakt u het verschil voor deze en toekomstige 
generaties kinderen?

We wensen u veel wijsheid en inspiratie toe!

Namens alle maatschappelijke kinderopvangorganisaties in 
Nederland, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, 
de bestuursleden van het eerste uur en de aanjagers Robert Sänger, 
Tineke Onink en Yde Dragstra, en speciaal namens alle kinderen 
(waaronder Tess, Mike, Guusje, Doortje, Bink, Juul, Benjamin, Sami, 
Rafaella, Maurizio, Federico, Merle, Coen en Anne-Claire).
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www.maatschappelijkekinderopvang.nl 
www.kinderopvangvandetoekomst.nl


