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6 Nood of deugd? 
Politieke argumentaties over kinderopvang 

'Few people (. .. ) seem wiDing to aclmowledge that society does not bave to 
choose bet'Ween a J']stem of femaJe parenting that renden women tmd child
ren seriously vuJnerabJe tmd a system of total ·reliance on day care provided 
outside the home.' (Susan Moller Okin, Justice, Gender and the Family 
1989, p. 175) 

6.1 INLEIDING 

In 1960 waren er in Nederland 30 kinderdagverblijven die gefinancierd 
werden door de staat, terwijl er een enkele bedrijfscrèche bestond. I In 
1990 zijn er 300 (deels) door de overheid gefinancierde verblijven. Daar
naast bestaan er nog eens ruim 300 bedrijfsgerichte en particuliere kin
derdagverblijven. 2 In 1960 werden kinderopvangvoorzieningen in brede 
kring gezien als onwenselijke, maar in bijzondere gevallen onvermijde
lijke instellingen. Ook in 1990 is kinderopvang een omstreden kwestie, 
hoewel de publieke opinie minder afwijzend is. De politieke discussies 
die in de tussentijd zijn gevoerd, betreffen niet alleen de vraag in hoe
verre kinderopvang tot de taken van de staat gerekend kan of moet wor
den, maar ook de vraag wie baat heeft bij dergelijke voorzieningen en 
hoe deze het best georganiseerd kunnen worden. 

De wijze waarop kinderopvang al dan niet als probleem wordt gefor
muleerd in relatie tot de afbakening tussen verschillende maatschappe
lijke .,feren is verbonden met opvattingen over mannelijkheid en vrouwe
lijkheid. Soms wordt die relatie expliciet aangegeven, bijvoorbeeld wan
neer beweerd wordt dat het tot de aak van vrouwen behoort kinderen 
op te voeden en te verzorgen of wanneer aanvullende kinderopvang 
wordt gezien als middel om vrouwen te stimuleren goede moeders te 
zijn. Vaak is die relatie impliciet, bijvoorbeeld wanneer men meent dat kin
derverzorging tot de verantwoordelijkheid van de gezins- of individuele le
venssfeer behoort en men daarbij bepaalde sekse-identiteiten veronder
stelt. Wanneer van werknemers wordt verondersteld dat zij 'iemand' heb
ben die de zorg voor hun kinderen op zich neemt, is het niet logisch over 
andere vormen van arbeids- en zorgstructuren na te denken. Wanneer 
vrouwelijkheid niet wordt geassocieerd met de markt, of alleen om in een 

197 



enkel geval 'iets bij te verdienen', ligt het evenmin voor de hand vragen te 
stellen over het economische belang van kinderopvangvoorzieningen; 
wanneer mannelijkheid niet wordt geassocieerd met de verzorging en op
voeding van kinderen, behalve om 'iets leuks' met ze te doen, ligt het niet 
voor de hand in arbeidsovereenkomsten rekening te houden met structu
rele en incidentele verantwoordelijkheden voor kinderverzorging. Er is 
dan sprake van een 'gender-subtext' of 'gender-subcontext'. 

In dit hoofdstuk staan argumentaties voor oftegen kinderopvang cen
traal die tussen 1960 en 1990 door politieke partijen zijn gebruikt. Voor
zover relevant worden daarnaast publikaties van wetenschappers, maat
schappelijke groeperingen en adviesinstanties in het betoog betrokken. 
De argumentaties zijn gestructureerd aan de hand van een drietal per
spectieven: een moreel perspectief, een behoefteperspectief en een doel
matigheidsperspectief. Vanuit welk perspectief wordt gekeken naar de 
kwestie van kinderopvang; welke argumenten zijn aangevoerd om kin
deropvang te bepleiten? Welk doel moet kinderopvang dienen: gaat het 
in de eerste plaats om welzijn voor kinderen, bewegingsvrijheid voor 
ouders of arbeidsmarktparrlcipatie van vrouwen? Het gaat me niet alleen 
om expliciete gedachten, maar ook om impliciete veronderstellingen, om 
algemene beginselen, en tegelijkertijd om de contextuele inbedding van 
bepaälde argumenten. De argumenten en, de veronderstellingen maken 
deel uit van en structureren mede andere relaties, zoals die tussen man
nen en vrouwen, individuele en collectieve verantwoordelijkheid, noden 
en deugden en behoefte en recht. ~ 

Ik gebruik de term .kinderopvang om voorzieningen aan te duiden die 
minimaal vier achtereenvolgende uren per dag zijn geopend. Dat betreft 
met name kinderdagverblijven of crèches en bedrijfsgerichte kinderop
vang. Apart daarvan staan peuterspeelzalen die vaak maar enkele uren 
per week zijn geopend en vooral zijn bedoeld om kinderen met elkaar in 
contact 'te brengen. Zij komen hier zijdelings aan bod. Informele, inci
dentele vormen van kinderopvang komen hi;er verder niet aan de orde, 
aangezien deze nauwelijks of geen rol spelen in politieke debatten.~ 

6.2 MORAAL, BEHOEFfE EN DOELMATIGHEID IN 
OPVATTINGEN OVER KINDEROPVANG 

Er zijn verschillende manieren om naar sociale voorzieningen te kijken 
en een argumentatie te onderbouwen over de vraag welke voor~eningen 
een (verzorgings)staat al dan niet moet garanderen. Het perspectief dat 
men kiest is geen toevallige bijkomstigheid, maill' maakt onderdeel uit 
van politieke strijd, evenals de betekenis die aan centrale begrippen 
wordt toegekend. Met betrekking tot kinderopvang zijn drie terugke
rende perspectieven te onderscheiden. 
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Eén manier om kinderopvang te benaderen is door de wenselijkheid 
van deze voorzieningen als morele kwestie te definiëren en zich af te 
vragen of bepaalde kinderopvangvoorzieningen passen in een opvatting 
over het 'goede leven'. Het kan daarbij gaan om een individuele moraal, 
maar ook ~m een collectieve moraal. Men kan zelfs wensen een bepaalde 
moraal aan anderen verplichtend op te leggen. In het politieke vocabu
laire liggen collectieve moraal en zedelijkheid dicht bij elkaar. Zo kan 
men poneren dat 'kinderopvang goed is omdat het de gemeenschap op 
een hoger zedelijk peil brengt' maar ook dat 'kinderopvang fout is omdat 
het de' zedelijkheid ontwricht'. 

Vaak wordt kinderopvang vanuit een behoefteperspectief benaderd. 
Het kan daarbij gaan om een behoefte van ouders, i.c. moeders, om tijd 
en ruimte voor zichzelf te hebben. Maar ook de behoefte van kinderen 
am amdacht van ouders kan ~oorop worden gesteld. Wanneer het be
hoefte~erspectief wordt gehanteerd gaat het om interpretaties van ver
schillende behoeften. De vraag is dan niet: is kinderopvang goed of 
slecht, maar is het een noodzakelijke individuele of collectieve behoefte 
die gerespecteerd moet worden en zo ja, hoe?S 

Voorzieningen voor kinderopvang kunnen ook vanuit een perspectief 
van doelmatigheid en nutsberekening worden benaderd. Zijn kind erop
vangvoorzieningen, gezien een vooropgezet doel, nuttig? Dat doel kan 
het aantrekken van de economie zijn en de noodzaak daartoe vrouwen 
te Welven, maar het kan er ook om gaan de huishoudeconomie doelmati
ger te laten verlopen. De vraag is dan niet ofkinderopvangvoorzieningen 
'goed' of 'fout' zijn, of ze al dan niet voorzien in een behoefte, maar of 
z.e nuttig zijn. . . 

Het zal duidelijk zijn dat binnen één perspectief sprake kan zijn van 
verschillende - soms conflicterende - visies. Een moreel perspe(:tief kan 
beargumenteerd worden op grond van confessionele opvattingen over 
zedelijkheid; maar ook op grond van feministische opvattingen over het 
goede leven; een behoefteperspectief kan gebaseerd zijn op een sociaal
democratische visie op gelijke kansen of op een therapeutische visie op 
zelfverwerkelijking; een doelmatigheidsperspectiefkan gefundeerd zijn op 
een feministisch principe de economische zelfstandigheid van vrouwen te 
vergroten en op een utilitaristisch principe de welvaart te vergroten. 

Zoals binnen één perspectief sprake kan zijn van conflicterende visies, 
kan omgekeerd een bepaalde doelstelling vanuit verschillende perspec
tieven beargumenteerd worden. De relatie tussen kinderopvang en 
eInancip-atie van vrouwen kan zowel met morele claims als met claims op 
grond van behoefte en doelmatigheid worden beargumenteerd. Perspec
tieven kunnen bovendien veranderen of in elkaar geschoven worden: zo 
kan wat eerst als behoefte werd aangeduid later als recht worden opgevat 
en kan een moreel perspectief verschuiven naar een doeImatigheidsper
~pectief.6 
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6.3 HET MORELE PERSPECTIEF: ZEDELIJKHEID EN 
VERANTWOORDELIJKHEID 

Het morele perspectief is tussen 1960 en 1990 steeds aanwezig, maar 
speelt vooral vanaf de tweede helft van de jaren zeventig een belangrijke 
rol. Kinderopvang is regelmatig inzet van heftige emotionele twisten. De 
emotionaliteit ~n de debatten gaat vaak samen met een opvallend 
scherpe morele vaoordeling over wat 'goed' en 'fout' is. 

Een belangrijke reden voor de invloed van het moralistische perspectief 
ligt in de associaties rond :kinderopvangvoorzieningen. Het aureool van 
nood en behoeftigheid is bij kinderopvang langer en in veel sterkere 
mate blijven hangen dan bij andere sociale voorzieningen. Hoewel kin
deropvangvooriieningen vanaf de jaren zestig grotendeels door de staat 
gefinancierd en georganiseerd worden, en niet zoals voorheen veelal het 
geval was, via de liefdadigheid en het particulier initiatief, vormen ze 
geen integraal onderdeel van nieuwe verzorgingsarrangementen. Het is 
eerder omgekeerd: het niet nodig hebben van kinderop
vangvoorzieningen wordt als verworvenheid van de verzorgingsstaat ge
zien. Die opvatting is in de jaren zestig heel duidelijk aanwezig, maar 
heeft ook in de jaren zeventig nog invloed. Wanneer mensen 'ondanks' . 
de sociale voorzieningen van de verzorgingsstaat een, beroep op kinder
opvang doen, wordt dat gezien als teken van een culturele crisis. Volgens 
een pars pro toto redenering staat kinderopvang voor een algemene 
maatschappelijke verloedering. In 1978 schrijft de Rotterdamse eco
noom Jan Tinbergen in Socialisme en Democratie dat er sprake is van een 
culturele crisis waarvan toenemend egoïsme en gebrek aan menselijke 
deugden belangrijke onderdelen zijn. In dat kader plaatst Tinbergen ook 
de aandacht voor, wat hij noemt, kinderbewaarplaatsen: 

'Een kinderbewaarplaats is nodig in een maatschappij waar uit ar
'moede de beide ouders moeten werken; niet in een welvarende maat
schappij; mits er voldoende besef bestaat dat er niets boeienders is 
dan het opgroeien van een zuigeling of peuter. '7 

Tinbergen's referentiekader ligt bij de kinderdagverblijven uit de jaren 
vijftig: noodvoorzieningen voor arme mensen. Een opvatting die ande
ren met hem delen. De deskundige Prof. dr. Sanders-Woudstra zegt in 
1979 dat ' ... crèches bestaan en zijn geboren uit nood. Heden ten dage 
wordt de nood echter tot een deugd verheven en dat is 'reer zorgelijk'. 8 

De tegenstelling tussen nood en deugd structureert de morele veroor
deling. Kinderopvang is vanuit dit gezichtspunt een ondeugd en dat om
zetten in een deugd is net zo verwerpelijk als het verheffen van egoïsme 
tot nastrevenswaardige karaktereigenschap. In de uitspraken van menig 
deskundige vindt men de schijn van objectiviteit. De bewering dat crè-
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ches slecht voor kleine kinderen zouden zijn, is echter nooit overtuigend 
aangetoond, net zo min trouwens als bewezen is dat crèches goed zouden 
zijn voor kleine kinderen.9 Toch laten veel 'deskundigen' zich leiden 
door een ongenuanceerde morele goed-fout beoordeling.lo 

Het zijn echter niet alleen deskundigen die dit morele perspectief han
teren. In interviews in tijdschriften, in discussieprogramma's op radio en 
televisie is van 'betrokken burgers' regelmatig hetzelfde verhaal te horen. 
Daarbij is vaak sprake van een inductieve wijze van redeneren: op grond 
van één slechte ervaring worden alle kinderdagverblijven afgewezen en 
op grond van een individuele afkeer wordt kinderopvang als zodanig 
bestreden. Meestal eindigen discussies over dit onderwerp in chaos en 
zijn de deelnemers aan het eind even overtuigd van het eigen gelijk als 
voor aanvang van de .discussie.11 Men spreekt niet over individuele prefe
renties die men gerespecteerd wil zien, maar over collectieve morele 
(gebods)bepalingen die men het liefst aan anderen wil opleggen. 

De immoraliteit die met kinderdagverblijven in verband wordt ge
bracht kent nog een andere referentie: dat is de associatie met totalitaire 
onderdrukking en staatsopvoeding. In de jaren vijftig, d.:: periode van de 
Koude Oorlog, pleit de aan de CPN gelieerde Nederlandse Vrouwen 
Beweging als enige vrouwenorganisatie voor kinderopvang. De NVB ver
wijst daarbij naar de voorzieningen die in Oost-Europa bestaan en. die 
vrouwen in staat stellen deel te nemen aan betaalde arbeid (en dus on
derdeel te vormen van de feitelijke 'arbei'dersklasse').12 Die voorzienin
gen worden in het Westen door niet-communisten gemakkelijk geasso
cieerd met staatsopvoeding, figuurlijke dwangbuizen en gebrek aan per
soonlijke aandacht. De tegenstelling tussen het vrije democratische 
westen en de totalitaire onderdrukking in Oost-Europa wordt onder 
meer gestruCtureerd aan de hand van de aanwezigheid van kinderop
vangvoorzieningen. Crèches vormen zodoende een symbool voor staats
opvoeding in een totalitaire staat.13 De kwalificatie 'staatsopvoeding' ge_ 
bIUikt cDa-fractievoorzitter De Vries bijvoorbeeld in 1986, in reactie op 
een pleidooi van Hedy d'Ancona voor gesubsidieerde kinderopvang. J4 

MonJisme gaat hier gepaard met anti-etatisme. 
De morele veroordelingen van kinderopvang gaan vaak samen met een 

positieve waardering van kinderverzorging binnen het gezin, die daar
binnen speciaal als. rtaak van vrouwen wordt opgevat. Er wordt aldus een 
tegenstelling gecreëerd tussen gezin en staat waarin het vrouwelijke 
wordt geplaatst in het gezin. Zo schrijft Tmbergen in hetzelfde artikel 
waarin hij kinderdagverblijven afwijst, dat vrouwen gemiddeld een ho
gere begaafdheid hebben voor de zorg voor en opvoeding van kinderen. u 
In de uitgave SIZ'11Ze1J op weg 1lIIIJr een verantwoordelijke maatschappij van het 
CDA-Vrouwenberaad uit 1975 wordt een vergelijkbare opvatting krachtig 
geventileerd in een interview met een werkend echtpaar. De vrouw, die 
overigens aangeeft dat ze zelf uit vrije keuze besloot te werken toen haar 
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kinderen klein waren en daarvoor een meisje voor 'dag en nacht' had, 
roept vrouwen op thuis te blijven: 'Wanneer je kinderen erg kIein zijn, 
blijf dan bij je kinderen thuis als het heel even kan. Een niet zo goede 
moeder is altijd nog beter dan een vreemde hulp.'16 

In deze visie is voor de staat slechts een taak weggelegd wanneer, vol
gens het subsidiariteitsbeginsel, de moeder in uitzonderlijke gevallen zelf 
niet de verzorging op zich kan nemen en ook andere mogelijkheden -
bijvoorbeeld via net particulier initiatief - ontbreken. In alle andere ge
vallen wordt het uitbesteden van een kind aan een kinderdagverblijf als 
zonde beschouwd. . 

Dit traditionele ideaal wordt vanaf eind jaren zestig van verschillende 
kanten voorzichtig ter discussie gesteld. Zo constateert het kaderblad 
voor PvdA-Vrouwen 'Ons Werk' in 1969 veranderingen in de moeder
kind relatie: 

'Een van de voornaamste daarvan is, zo dachten wij, dat we de schei
ding tussen moeder en kind niet langer als "zondig" benoemen. Daar- . ~ 
mee doelen we op de peuter- en kinderdagverblijven die in een aantal 
steden en delen van ons land van de grond komen.'17 

De PvdA-vrouwenafdeling krijgt steun van de net opgerichte feministi
sche organisaties Man-Vrouw-Maatschappij en Dolle Mina. Bovendien 
verandert de publieke opinie over het verrichten van betaalde arbeid 
door vrouwen: voorstanders hiervan ondervinden minder principiële te
genstand dan in de jaren vijftig Alleen wanneer kleine kinderen in het 
geding zijn of kinderen naar een crèche moeten, spreken velen zich ex
pliciet uit tegen arbeid van vrouwen buitenshuis, maar dan omdat ze het 
eerder onwenselijk dan onzedig achten. 18 

Voor vrouwen begint het verrichten van arbeid buitenshuis, althans. in 
theorie, tot de mogelijkheden te behoren. De verschuiving van een prin
cipiële argumentatie naar een redenatie van sociale onwenselijkheid laat 
meer ruimte voor een voorwaardelijke benadering. Dat perspectief opent 
bovendien de weg naar een omkering van de argumentatie; als arbeid van 
vrouwen als onwenselijk wordt gezien, kan men het op voorwaardelijke 
gronaen omgekeerd ook als sociaal wenselijk typeren. In sommige geval
len wordt geconstateerd dat het verrichten van arbeid door moeders -
ook wanneer dit betekent dat kinderen naar een crèche moeten - wel
licht kan bijdragen tot een gezond gezinsleven. 19 

Vanuit de vrouwenbeweging en (met name linkse) politieke vrouwen
organisaties wordt vanaf de jaren zeventig voorzichtig gewezen op mo
rele argumenten vóór kinderopvang. Kinderopvang zou kunnen bijdra
gen tot het bereiken van een groter geluk van kinderen, moeders en 
gezinnen en daarmee tot het geluk van iedereen. Die visie wordt ook in 
1986 nog· uitgedragen door d'Ancona, feministe en wciaal-democrate, in 
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een artikel in Socialisme en De1IWCTatie.20 d'Ancona begint met het signale
ren van uitwassen van het moderne gezinsleven, te weten mishandeling 
en incest, en stelt deze vervolgens als symptomatisch voor de valse idea
len die over het gezinsleven bestaan. Volgens haar zijn die gebaseerd op 
stereotypen, maar worden ze gezien als onaantastbare waarden waardoor 
de bemoeiènis van de staat met het privéleven van mensen onterecht 
wordt afgeschermd. Tegenover die visie stelt d'Ancona dat de overheid 
uit het oogpunt van waarden nu juist een verantwoordelijkheid op zich 
moet nemen voor de opvoeding van kinderen. Zo creëert d'Ancona een 
taak voor de overheid teneinde het werkelijk 'gezonde' gezinsleven een 
kans te geven. Dat heeft bovendien als bijkomstig voordeel - en daar 
gaat haar morele perspectief over in een perspectief van gerechtvaar
digde behoefte - dat vrouwen en kinderen krijgen waar ze recht op 
hebben: ontplooiingskansen, stabiliteit en vrijheid. d'Ancona's redene
ring· if; in eerste instantie gericht op opvoedkundige aspecten en op de 
bescherming van kinderen tegen de uitwassen van het 'moderne gezins
leven'. De collectieve verantwoordelijkheid die de staat moet nemen 
voor de opvoeding van kinderen betekent bij haar echter niet alleen een 
morele claim, maar ook een financiële: ze gaat er van uit dat de staat de 
kosten voor kinderopvangvoorzieningen moet betalen. In plaats van kin
deropvang te zien als teken van een culturele crisis en ongezond gezins
leven, ziet d' Ancona in kinderopvangvoorzieningen een manier om de 
crisis van het moderne, op valse idealen gebaseerde, gezinsleven te be
strijden. 21 

Waar d'.Ancona een centrale betekenis toekent aan uitgebreide, gesub
sidieerde kinderopvang, zijn andere feministen een heel andere mening 
toegedaan. De juriste en docente vrouwenstudies Pessers zet zich bij 
herhaling af tegen pleidooien voor kinderopvang. Evenals d'Ancona be
kijkt Pessers kinderopvang als waardenprobleem, maar anders dan d'An
cona gaat het haar er om dat ouders hun eigen waarden boven de zorg 
en aandacht voor hun kinderen stellen: 'Daar zie je het verraderlijke van 
de ontplooiingsideologie: omdat ouders zich zo nodig moeten ont
plooien, wordt het kind verwaarloosd. Als het zó ver gaat, ben je diep ge
zonken.'22 

Pessers suggereert dat kinderen de dupe worden van de emancipatie 
van vrouwen. Zij ziet dan ook geen enkel heil in uitgebreide kinderop
vangvoorzieningen. Haar kritiek richt zich juist op het individu dat 
schuld wordt aangerekend aangezien het zich niet goed kwijt van de 
morele verantwoordelijkheid.l3 

De benadering van kinderopvang als waardenprobleem in de context 
van de ontplooiingsideologie is ook elders te vinden. Met name christen
democraten pleiten voor versterking van verantwoordelijkheidsbesef als 
mooerne deugd. Zij spreken daarbij over eeil 'herstel' van het verant
woordelijkheidsbesef in de individuele levenssfeer als tegenwicht tegen 

203 



het 'kwartaire levensgevoel' dat verantwoordelijkheden voor kinderen 
zou 'afschuiven' op de staat. In deze benadering zit een verwijzing naar 
een culturele crisis die belangrijke waarden zou hebben uitgehold en 
intermediaire verbanden kapot zou hebben gemaakt. Het revitaliseren 
van traditionele waarden en sociale verbanden moet daaraan een eind 
maken.24 Het Program van Uitgangspunten van het CDA geeft de richting 
aan waarin gedacht moet worden: 'Het kind behoort te kunnen op
groeien onder de voortdurende zorg en verantwoordelijkheid van zijn 
ouders of verzorgers, waarbij geborgenheid, liefde en onderlinge zorg 
voorop staan.'2S . 

Het meest duidelijk wordt die visie op kinderopvang in de jaren tachtig 
uitgedragen door de christen-democratische minister van WVC, Brink
man. De mening van Brinkman sluit direct aan bij zijn opvattingen over 
de zorgzame samenleving: een morele oproep om 'natuurlijke' banden te 
herstellen zodat het individuele verantwoordelijkheidsbesef weer serieus 
genomen wordt: 

'Het is toch te dol dat in veel gezinnen de norm is dat het kind 
thuiskomt als het hem goeddunkt. Het "de ijskast staat wel open, zet 
de tv maar aan, vader en moeder komen ook wel een keer thuis" is 
toch geen gezinsleven?! ( ... ) Heel ve~l gezinnen bestaan niet meer als 
zodanig omdat man en vrouw moeten werken of willen werken en die 
waarde hoger geacht wordt dan de waarde van de opvoeding van het 
kind. ( ... ) En dan kan je natuurlijk kinderdagverblijven opzetten en 
overblijfmaatregelen nemen maar daarmee laat je kinderen wel zo'n 
beetje aan hun lot over. '26 

Brinkman benadert kinderopvang vanuit een hiërarchie van waarden 
waarin ouders de waarde van betaalde arbeid boven die van opvoeding 
van hun kind plaatsen. Het van overheidswege steunen van kinderop
vangvoorzieningen betekent in deze visie dat de overheid ongewenste 
erosie van belangrijke waarden zou sanctioneren en immoreel gedrag 
zou stimuleren. Brinkman ziet de vraag naar kinderopvangvoorzieningen 
niet als logisch gevolg van maatschappelijke veranderingen, maar als een 
v:erschijnsel waar individuen schuld voor aangerekend moet worden. 

Binnen zijn eigen partij komt op die uitgangspunten kritiek, vanwege 
de eenzijdige terugkoppeling van verantwoordelijkheden naar de indivi
duele levenssfeer. Dat blijkt onder andere uit discussies die het CDA voert 
naar aanleiding van de 'zorgzame samenleving' en de 'verantwoordelijke 
maatschappij'. Bij nader inzien blijkt de notie van een verantwoordelijke 
maatschappij weinig richtinggevend te zijn. Sommigen, waaronder 
Brinkman, zien daarin een grondslag voor herstel van morele waarden, 
waaronder het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van ou
ders voor de opvoeding van kinderen. Daarin is op z'n hoogst plaats voor 
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gastouderschap als voorbeeld voor particulier initiatief.27 
Anderen stellen dat de notie van een verantwoordelijke samenleving nu 

juist een besef van de collectieve verantwoordelijkheid voor kinderop
vang- inhoudt. Zo houden Evenhuis-van Essen en Smallenbroek in 1989 
in Christen Democratische Verkenningen een pleidooi vóór uitbreiding van 
kinderopvang dat aansluit bij het concept van de verantwoordelijke sa
menleving. De overheid heeft volgens hen een taak om mensen de kans 
te geven zich te ontplooien en om ouders in de gelegenheid te stellen 
werkzaamheden binnens- en buitenshuis te kunnen verdelen naar eigen 
inricht. Het behoort tot de verantwoordelijkheden van ouders èn over
heid om kinderopvangvoorzieningen te organiseren. Het is de taak van 
de ouders vrij te beslissen over de vraag of ze daarvan gebruik willen ma
ken. 

De tekst van Evenhuis-van Essen en · Smallenbroek laat zien hoe een 
perspectief verandert wanneer de 'gender-sub(con)text' in het verhaal 
wordt betrokken. Zij kritiseren het concept van de verantwoordelijke 
samenleving, voorzover hierin geen rekening wordt gehouden met de 
verschillende posities van mannen en vrouwen. Gegeven de wens van 
vrouwen betaalde arbeid te verrichten, zou het ongenuanceerd terug
plaatsen van verantwoordelijkheden naar het gezin er wel eens toe kun
nen leiden dat vrouwen minder snel kinderen nemen omdat ze er niet 
zeker van zijn hen vol~oende zorg te kunnen geven.28 De overheid is 
volgens de auteurs mede-verantwoordelijk voor de oplossing van dit pro
bleem.29 

De verschillende morele argumenten laten zien dat opvattingen over 
kinderopvang aansluiten bij uiteenlopende tegenstellingen als die tussen 
mannen en vrouwen, normale en afwijkende gezinnen, democratische 
vrijheid en totalitaire onderdrukking, armoede en beschaving en indivi
duele en collectieve verantwoordelijkheid. 

Voorzover de meeste auteurs uitgaan van algemene opvattingen over 
wat goed en fout is - dat wil zeggen uitgaan van een collectieve moraal 
- blijkt dilt het moeilijk discussiëren is over kinderopvang. Elke opvat
ting die expliciet op morele gronden wordt beargumenteerd, lijkt auto- .. 
matisch heftige tegenreacties op te roepen. De heftige emoties lijken een 
zakelijk en nuchter politiek debat in de weg te staan, binnen èn buiten 
het directe domein van de politieke besluitvorming, de Tweede Kamer. 
Het tegenover elkaar stellen van de waarden van goede verzorging van 
kinderen en ontplooiing van ouders c.q. moeders, leidt in het morele 
perspectief tot een patstelling: ofwel kinderen worden de dupe van het 
eigenbelang' van hun moeders, ofwel vrouwen moeten zich opofferen 
voor hun kinderen. Het morele perspectief verwordt gemakkelijk tot 
retoriek, waardoor het vooropgestelde eigen gelijk van de discussianten 
bevestigd wordt en waarden niet geëxpliciteerd worden; het is niet 
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vreemd van demagogie, waarin oneigenlijke en niet goed onderbouwde 
opvattingen de boventoon voeren (zoals kinderopvang is 'goed' of 
'slecht' voor kinderen); het creëert valse tegenstellingen waarin geen 
nuance meer is aan te brengen (tussen schuld en zonde en strikt indivi
duele of collectieve verantwoordelijkheid) en het ontkent gemakkelijk de 
gecompliceerdheid van de maatschappelijke ontwikkelingen die tot ver
andering van waarden hebben geleid.30 

Een moreel p-erspectief heeft als verdienste dat het dwingt vragen te 
stellen over 'het goede leven', dat wil zeggen over hetgeen volgens be
paalde morele beginselën nastrevenswaardig is. Daaronder valt de op
voeding van kinderen, de verhouding tussen mannen en vrouwen, het 
denken over basis- en noodvoorzieningen en de verhouding tussen ver
antwoordelijkheden in verschillende levenssferen. Wanneer we beweren 
dat kinderen aandacht moeten krijgen van hun ouders, dat ze niet ver
waarloosd mogen worden en dat kindermishandeling en incest verwerpe
lijk zijn, dan doen we dat op grond van morele beginselen over wat goed 
en slecht is. Wat kind~opvang betreft bestaat echter geen consensus 
over wat slecht of goed Îs. 

De zwakte van het morele perspectief is dat waarden en normen als 
vanzelfsprekend uitgangspunt worden genomen in een periode waarin er 
van algemene normen juist steeds minder sprake is. Naarmate opvattin
gen meer uiteenlopen blijkt het moeilijker algemene grondslagen voor 
politieke uitgangspunten te geven. In het morele perspectief doet men 
zelden uitspraken over hetgeen men als individuele burger nastreeft, 
maar wil men die ideeën veralgemeniseren tot algemene uitgangspunten 
of voorschriften. 

Gezien de veelvormigheid van meningen en de verschillen in morele 
uitgangspunten lijkt niet veel anders mogelijk dan het, zoveel mogelijk, 
respecteren van gedrag en meningen van anderen, dat wil zeggen dat er 
bepaalde grenzen zijn: mishandeling is zo'n grens op basis van respect 
voor kinderen. Voor kinderopvang zou die grens kunnen liggen waar 
ouders kinderopvang beschouwen als vervanging voor hun eigen verant
woordelijkheid voor de opvoeding en verzorging, en de belangen van kin
deren ondergeschikt maken aan hun eigen belangen. Wanneer dat in elke 
specifieke situatie het geval is, is echter moeilijk aan te geven. Ouders die 
de hele dag met hun kind doorbrengen, zijn niet op voorhand 'verantwoor
delijker' dan degene wiens kind een deel van de tijd in een kinderdagver
blijf doorbrengt. Indien men de pluriformiteit in opvattingen en levenswij
zen in deze serieus wil respecteren, kan geen sprake zijn van een collectieve 
moraal. Er kan alleen respect bestaan voor de individuele moraal, binnen 
de grenzen van betamelijkheid. Waar erkend wordt dat de een de voorkeur 
geeft aan kinderopvangvoorzieningen, zal ook de mening gerespecteerd 
moeten worden van degenen die hier ernstige bedenkingen tegen koeste
ren en de verzorging liever full-time zelf ter hand nemen. 

2 06 

6.4 HET BEHOEFTEPERSPECTIEF: NOOD EN 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

Evenals morele grondslagen zijn behoeften betwistbaar. Wat als behoefte 
wordt aangemerkt is onderdeel van een politiek van behoefte-interpreta
tie die omStreden en contextgebonden is en waarin ongelijkheden sym_ 
bolisch gestalte krijgen en veranderen.31 

Een behoefte is in de eerste plaats iets dat eigenlijk niet gemist kan 
worden. Een dak boven het hoofd en voldoende voedsel behoren tot de 
meest elementaire behoeften van de mens waarover weinig politieke dis
cussie bestaat. Zodra het echter om minder basale zaken gaat en behalve 
noodzakelijkheid ook wenselijkheid een rol speelt, krijgen behoeften een 
veel controversiëler karakter. Wat hebben mensen in moderne verzor
gingsstaten nog meer nodig behalve voedsel en een dak boven hun 
hoofd? En waartoe hebben ze het nodig: om in leven te blijven, om een 
gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid te ontwikkelen of om geluk
kig te kunnen zijn?32 Behoort georganiseerde, al dan niet gesubsidieerde 
Jrinderopvang tot de gerechtvaardigde behoeften van (bepaalde) burgers? 

De kinderopvangvoorzieningen die begin jaren zestig bestaan, worden 
beargumenteerd op grond van noodzakelijke behoefte wanneer geen 
sprake is van een 'normale' gezinssituatie. Ze zijn bedoeld voor kinderen 
die thuis niet de gewenste aandacht krijgen en voor vrouwen - zoals 
ongehuwde moeders - die 'noodgedwongen' de eigen kost moeten ver
dienen. In dergelijke gevallen geldt een sociale of medische indicatie. 

Het 'noodzakelijke karakter' is in de financieringswijze terug te vinden. 
De kinderdagverblijven worden vóór de jaren zestig in eerste instantie 
gefinancierd uit particuliere nuddelèn (onder andere liefdadigheid) en 
uit subsidies van gemeenten op grond van hun toenemend aandeel in de 
Armenwet. Met de totstandkoming van de bijstandswet worden de 
meeste kinderdagverblijven indirect gefinancierd door sociale diensten, 
die da.mnee ook de voorwaarden tot toelating bepalen. De invloed van 
het particulier initiatief neemt daarmee verder af. Sommige gemeenten 
delegeren die verantwoordelijkheid echter aan kinderdagverblijven, die 
yervolgens zelf de toelating en ouderbijdrage bepalen. In veel gevallen 
hanteren zij minder strenge indicaties dan de sociale diensten. Sommige 
dagverblijven laten ook kinderen van moeders toe die niet strikt om 
economische redenen werken en stellen een tarief op basis van draag
kracht in, terwijl anderen een vast bedrag per kind hanteren. Nog ande
ren vinden dat niet ver genoeg gaan en zijn van mening dat iedereen die 
zelf een behoefte ervaart een beroep moet kunnen doen op kinderop
vang De 'noodzakelijkheid' verschuift daarmee naar 'wenselijkheid' en 
het bijzondere karakter naar een algemeen welzijnskarakter. Het meest 
ver daarin gaat de Katholieke Stichting Kinderdagverblijven uit Den 
Haag die in 1968 betoogt dat kinderdagverblijven een welzijnsvoorzie-
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ning moeten zijn, waarvan ieder die daaraan naar eigen zeggen behoefte 
heeft gebruik moet kunnen maken.33 

In de politiek ontstaat eind jaren ~g e~ge ruim~~ o~ behoeften, 
anders dan alleen die van vrouwen die om noodzakehJke redenen be
taalde arbeid verrichten, te betrekken bij het beleid rond gesubsidieerde 
kinderopvang. De psp en de PvdA stellen in 196~ bij de behan?e!ing van 
de begroting van CRM vragen over de formulenng ~ de rrurus~er dat 
kinderopvang vanuit een breder standpunt dan vanU1t de ~rbeld van 
vrouwen moet worden gezien. Van der Lek (psp) over deze Z1Dsnede: 

'Het is een wat kryptische formulering; bedoelt de Minister, dat er 
ook andere kinderen in moeten kunnen? Dat lijkt mij nogal vanzelf
sprekend. Mogen het niet alleen bewaarplaatsen zijn? Ook dat onder
schrijf ik. Bedoelt zij, dat er sociaal-pedagogische eisen moeten wor
den gesteld? Natuurlijk! Of bedoelt zij, dat het a~een maar ~g.van
uit het algemene gezichtspunt, dat het voor de kinderen nodig IS, en 
dat voorzieningen in het kader van het werken van de gehuwde vrouw 
in het algemeen haar instemming niet hebben?'J4 

Staatssecretaris Van der Poel (KVP) reageert namens de minister. Hij is 
bang dat Van del' Lek teveel achter de opmerking van pe minister heeft 
gezocht. Van der Poel omschrijft kinderopvangvoorziening~n zowe~ in 
termen van noodzakelijke voorzieningen wanneer er sprake IS van ruet
normale gezinsverhouding, als in termen van sociaal wenselijke voorzie-

ningen voor kinderen. 

'Ik denk bijvoorbeeld ook aan de situatie van het enig kind, dat be
hoefte heeft aan het contact met andere kinderen. Ik denk aan de 
kwestie van de alleenstaande vader of moeder en ook aan de situaties, 
waarin gezinnen door ziekte of invaliditeit ~o~de~ getroffen of 
waarin de moeder overbelast is. Ten slotte denk ik m dit verband ook 
aan de situaties zoals deze zich in bepaalde woonwijken voordoen en 
waarin kinderen het soms erg moeilijk hebben om zich op een zoveel
ste etage met onvoldoende geluidsisolatie te kunnen uitleven.'JS 

Ondertussen mengen ook de net opgerichte feministische organisaties 
zich in de discussie. Zowel Man-Vrouw-Maatschappij als Dolle Mina 
dragen kinderopvang hoog in het vaandel. J6 Dolle Mina presenteert zich 
in januari 1970 onder andere met de inrichting van een openlucht crè
che. Later in 1970 voeren beide organisaties, samen met de Nederlandse 
Vrouwen Beweging, plaatselijke en landelijke crèche-acties.J7 De vrou
wenorganisaties willen dat kinderopvang als basisvoorziening wordt aan
gemerkt. Ze beroepen zich daarbij op de behoefte die vrouwen ervaren 
om zich met andere zaken bezig te k.'mmen houden dan alleen met de 
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verzorging v~ ~deren.J8 Zij stellen de functie van kinderdagverblijven 
~ls noodvoo1'Z1enmgen voor gemankeerde' of 'abnormale' gezinnen op 
fundamentele wijze ter discussie door behoeften zo algemeen te formule
ren dat feitelijk sprake is van een recht: kinderopvang moet een basis
voorziening zijn waarop iedereen - ongeacht indicatie en sociale situatie 
- aanspraak kan maken. 

Rond 1970 komt het omstreden karakter van de behoeftefunctie duide
lijk naar voren. WIe kan een beroep op kinderopvang doen en wie be
paalt het toelatingsbeleid? Met andere woorden, wel.k:e interpretatie 
wordt aan behoefte gegeven en wel.k:e politieke claims volgen daaruit? 
Tot een werkelijk debat daarover komt het echter niet. Na 1970 zijn er 
geen grote acties van vrouwenorganisaties meer: Man-Vrouw-Maat
~chappij en Dolle Mina pleiten weliswaar op papier nog wel voor uitbrei
ding van gesubsidieerde kinderopvang, maar ondernemen steeds minder 
concrete activiteiten. Bovendien verschuift de aandacht van de behoefte 
van moeders meer naar die van kinderen. Alleen de Nederlandse Vrou
w~ Bewe.ging blijft aandringen op voorzieningen die zijn afgestemd op 
bwtenshUlS werkende moeders. De behoefte aan opvangvoorzieningen 
krijgt begin jaren zeventig binnen en buiten de politiek steeds meer 
erkenning, maar wordt eensluidend met een beroep op behoefte aan 
aandacht, verzorging en speelruimte van kinderen beargumenteerd. In 
1972 stelt het Ministerie van CRM de werkgroep Beleidsanalyse Kinder
c~tra in, die de verwarring die ondertussen is ontstaan rond wenselijk
heId en toegang tot kinderopvang moet stroomlijnen. Zij komt in 1974 
t~t de conclusie dat het belang van kinderen bij kinderopvang centraal 
dient te staan en acht het niet wenselijk '... dat vrouwen, indien goede 
en betaalbare ( ... ) dagverblijven beschikbaar zijn, meer dan thans het 
geval is gaan werken'. J9 

De werkgroep ziet om die reden wel mogelijkheden voor uitbreiding 
van de opkomende peuterspeelzalen en halve-dag opvang, maar vindt dat 
de hele-dag opvang afgeremd dient te worden aangezien daarmee alleen 
de ontplooiing van vrouwen gediend is en niet de behoefte van kinderen. 

Bijstand en kinderopvang 
Volgens ~e regering wordt er midden jaren zeventig oneigenlijk gebruik: 
VáD de biJstan~et gemaakt, aangezien de kosten van kinderdagverblij
ven, met name m grote gemeenten, veelal uit de middelen van Sociale 
D~ensten betaald worden. De minister van CRM in het kabinet Den Uyl 
wil daarom d~ ~ten voor kinderdagverblijven 'afgrendelen' van de bij
standswet. MinIster van Doom (CRM) ontvouwt daarover in 1975 zijn 
plannen. De personeelslasten van de kinderdagverblijven zullen voor 100 
p~cent word.en bekostigd door de overheid. Daarnaast zal een landelijke 
bijdrageregeling naar draagkracht ingevoerd moeten worden. Mensen 
voor wie kinderopvang niet noodzakelijk is moeten bijbetalen; degenen 
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met weinig draagkracht zoals 'bijstandsmoeders', zouden, zo hoopt de 
minister, niet langer meer een beroep op de bijstand hoeven doen voor 
kosten van kinderdagverblijven. Met een aparte rijksbijdrageregeling 
wuden kosten van de bijstandswet overgeheveld moeten worden naar de 
subsidiepost voor kindercentra.40 

In de Tweede Kamer komt de meer fundamentele vraag achter deze 
beleidsvoorstellen aan de orde. De 'afgrendeling' van de kosten voor 
kinderopvang van 'de bijstand wordt door de minister beargumenteerd 
omdat het 'oneigenlijk gebruik' van de bijstand dient te worden verme
den. Maar waarom is het nodig de kosten voor kinderopvang los te kop
pelen van'de bijstandswet en waarom is speciaal deze financiering onei
genlijk? Er zijn immers meer voorzieningen die gescheiden wuden kun
nen worden van de bijstand, zoals de gezinswrg, waarvan het via de 
bijstand uitgegeven bedrag overigens vele malen dat van kinderdagver
b,lijven overtreft.41 

De scheiding tussen overheidsuitgaven aan bijstand en kinderopvang 
blijkt bij nader inzien het enige noch het belangrijkste argument voor de 
voorstellen van de minister. Het wezenlijke probleem lijkt te liggen in 
de moeilijk stuurbare ontwikkeling in toenemende kinderopvangvoorzie
ningen, waarbij, naast kinderdagverblijven, vooral de peuterspeelzalen 
van belang zijn, maar ook overblijfcentra en gastgeZÏtplen. De peuter
speelzalen genieten, anders dan de kinderdagverblijven, grote populari
teit. Confessionelen zien er een voortzetting in van de vroegere peu
terklassen, die zich overwegend in de confessionele zuilen bevonden en 
onderdeel vormden van het particulier initatief. Anderen, waaronder 
sommige feministen en progressieve politici, zien er een belangrijke so
ciale functie in, ondersteund door het opbouwwerk. De politieke voor
stellen tot afgrendeling van kosten aan kinderdagverblijven zijn tevens, 
of eigenlijk vooral, gebaseerd op een duidelijke scheiding tussen voorzie
ningen op basis van noodzakelijke behoefte en op basis van sociale wen
selijkheid; kinderdagverblijven voor bijwndere groepen behoren volgens 
de minister tot de eerste categorie, peuterspeelzalen die maar enkele 
uren per dag open zijn en overige kinderopvangvoorzieningen tot de 
tweede. Ondanks zijn twijfels over de wenselijkheid van hele-dagopvang, 
zoals kinderdagverblijven die bieden, acht hij uitbreiding hiervan toch 
noodzakelijk: 

'Ik. moet ( ... ) constateren dat er ouders zijn, die niet in staat zijn 
overdag voor hun kinderen te zorgen, bijvoorbeeld alleenstaande ou
ders, die met arbeid in hun levensonderhoud moeten voorzien. Zo'n 
situatie tendeert naar een noodtoestand voor het kind, als daaraan 
niets wordt gedaan.'42 

Het onderscheid dat de cRM-werkgroep eerder had aangebracht tussen 
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onwenselijke maar noodzakelijke 'en wenselijke maar niet noodzakelijke 
voorzieningen wordt bevestigd, maar met een omgekeerde prioriteit. De 
minister heeft, zegt hij, geen geld om de laatste categorie voorzieningen 
te financieren en wil prioriteit leggen bij noodzakelijke kinderdagverblij
ven. Die opvatting vindt geen steun in de Kamer. Van Leeuwen (ARP) is 
een van degenen die de kwestie aanroert, gekoppeld aan de kwestie van 
oneigenlijk gebruik van bijstandsgelden: 

'Als uitgangspunt voor subsidiëring noemt de Minister een afspraak 
met zijn collega dat er een einde moet komen aan het oneigenlijk 
gebruik van de bijstandswet met als gevolg dat de prioriteit wordt 
gelegd bij de kinderdagverblijven. Nog afgezien van de vraag of hier
van wel sprake is en waarom er dan juist met betrekking tot deze 
voorziening een einde hieraan moet worden gemaakt ( ... ) wordt hier
mede ook geen recht gedaan aan de peuterspeelplaatsen, die juist aan 
peuters ontplooiingskansen geven, waar deze in eigen milieu ontbre-
ken.'43 ' 

De minister laat als antwoord weten niet tegen het subsidiëren van peu
telSpeelzalen op zichzelf te zijn, maar de noodzakelijkheid ervan in twij
fel te trekken. Peuterspeelzalen kUnnen van belang zijn voor kinderen _ 
of ze nu arme of rijke ouders hebben - maar dat is een kwestie van 
individuele omstandigheden en niet van objectieve noodzakelijkheid. 

Zo worden peuterspeelzalen als wenselijke voorziening gescheiden van 
1tinderdagverblijven die voorzien in een noodzakelijke behoefte. Dat on
derscheid is van belang om criteria te kunnen ontwikkelen voor subsidië
ling. Dat is al langer een heikel punt, w laat de minister weten, aange
zien met beide voorzieningen een potentieel groot bedrag gemoeid is. 
Hoewel de Kamer de opvatting van de minister deelt dat de kosten voor 
kindercentra binnen de perken gehouden moeten worden, blijft ze bij 
het standpunt dat peuterspeelzalen direct uit het vrij te komen geld van 
de bijstand gefinancierd moet worden en niet pas in een later stadium, 
zoals de minister voorstelt. Uiteindelijk zal het gereserveerde bedrag van 
11 miljoen gulden gelijkelijk verdeeld worden over kinderdagverblijven 
en, peuterspeelzalen.44 

In de praktijk zal de subsidiëring van speelzalen vooruit lopen op die 
Ván dagverblijven. Hoewel een deel van de Kamer er voor pleit beide 
voortieningen onder eenzelfde rijksbijdrageregeling onder te brengen, 
aangezien ze beide de sociaal-culturele ontwikkeling van het kind tot 
hun kerntaak wuden hebben,4s komt dat er in de praktijk niet van. De 
subsidie voor peuterspeelzalen wordt in 1975 geregeld in een Rijksbij
drageregeling voor sociaal-cultureel werk, waaronder ook jeugd- en jon
gerenwerk valt. De Rijksbijdrageregeling voor Kinderdagverblijven laat 
nog even op zich wachten vanwege problemen rond de criteria voor 
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sociale indicatie en de afstemming van de retributieregeling op (bij
stands)uitkeringen, (minimum)lonen en gezinszorg. Deze Rijksbijdrage
regeling wordt in 1977 ingevoerd. 

Het onderscheid tussen de twee rijksbijdrageregelingen weerspiegelt 
het onderscheid tussen de definitie van peuterspeelzalen als sociaal-cul
tureel werk en algemene voorziening enerzijds en kinderdagverblijven 
als onderdeel van maatschappelijke dienstverlening en bijzondere voor
ziening anderzijds. Staatssecretaris Meijer van CRM bevestigt dat onder
scheid nog eens: 

'Op het ogenblik werken wij met twee duidelijk verschillende finan
cieringssystemen. Bij speelzalen worden geen indicatiecriteria gehan
teerd, bij dagverblijven wel. Bij de dagverblijven speelt de problema
tiek van de afgrendeling van de Algemene Bijstandswet en bij de 
speelzalen niet. De dagverblijven zijn naar hun aard minder gespreid, 
ze zijn ook geïndiceerd: waar wel, waar niet? Voor speelzalen geldt de 
regel, dat dit algemene voorzieningen zijn. Natuurlijk is er bij dagver
blijven een sociaal-cultureel aspect - dat zal ik niet ontkennen - maar 
ook heel duidelijk een dienstverlenend aspect uit het gezichtspunt van 
de maatschappelijke dienstverlening.'46 

Peuterspeelzalen krijgen subsidie uit algemene middelen op grond van 
sociale wenselijkheid, terwijl kinderdagverblijven worden gesubsidieerd 
uit algemene middelen op grond van noodzakelijkheid. De peuterspeel
zalen zijn politiek gezien definitief geaccepteerd als wenselijke sociale 
voorziening, terwijl die consensus over de sociale wenselijkheid van kin
derdagverblijven ontbreekt. Peuterspeelzalen passen binnen de nog 
groeiende welzijnssector van de verzorgingsstaat. Over kinderdagverblij
ven is men ambivalent: enerzijds zouden zij in een verzorgingsstaat niet 
nodig zijn, anderzijds neemt de vraag ernaar toe.47 

Het hehoefteperspectief, zoals dat in de politieke discussies naar voren 
komt, wordt gedomineerd door de behoefte van kin:deren. Terwijl hun 
sociale behoefte aan omgang met andere kinderen algemeen erkenning 
vindt - vandaar de pleidooien om peuterspeelzalen te subsidiëren -
wordt tegelijkertijd verondersteld dat ze in gezinsverband opgevoed en 
verzorgd worden, waarbij de moeder altijd aanwezig is. Slechts in bijzon
dere gevallen zou sprake zijn van een noodzakelijke, maar op zichzelf 
minder gewenst geachte behoefte aan opvang in kinderdagverblijven. In 
die gevallen wordt kinderopvang beschouwd als vorm van maatschappe
lijke dienstverlening. 

Kinderopvang en gezinszorg 
Kinderopvang als vorm van maatschappelijke dienstverlening is in de 
jaren zeventig op nog andere wijze inzet van politieke discussie. In 1977 
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wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over aftrekmogelijkheden voor 
buitengewone lasten, in het bijzonder van gezinshulp voor alleenstaande 
ouders. Aan de orde is een discussie over aftrekmogelijkheden van kin
deropvangvoorzieningen en van gezinshulp. Terwijl gezinshulp in het 
wetsvoorstel kan worden afgetrolcken van de belasting, geldt dat voor 
kinderopvangvoorzieningen niet. Het 066- kamerlid Engwirda kritiseert 
dat onderscheid: 

'Ik zie ook niet goed het principiële verschil tussen dit soort kosten 
(voor kinderopvang, JB) en de kosten voor in dienstbetrekking ver
richte gezinshulp, het verschil tussen kinderoppas binnenshuis en 
buitenshuis. In beide gevallen staan alleenstaande ouders eerder voor 
extra lasten en uitgaven dan gehuwde of samenwonende ouders. Dan 
behoort dit ook in beide gevallen tot een aftrekmogelïjkheid in de 
sfeer van de buitengewone lasten te leiden. '48 

Dolman (PvdA) deelt die opvatting en dient een amendement in om 
kosten voor kinderopvang ook aftrekbaar te maken. Hij ziet zelfs voorde
len in kinderopvang buitenshuis boven gezinszorg: kinderdagverblijven 
voorzien niet alleen in een behoefte, maar hebben ook een sociale func
tie . Via aftrek van dergelijke kosten zou de fiscus een voorschot kunnen 
nemen op een sociale ontwilckeling die, zo meent Dolman, niet alleen 
een realiteit vormt maar in veel gevallen ook wenselijk is. 

'Wanneer kinderen een hele dag tezamen met leeftijdgenoten onder 
deskundige leiding kunnen worden begeleid in een kinderdagverblijf, 
kan dat heel wat beter zijn dan wanneer ze enkele uren per dag, 
enkele dagen per week, thuis alleen worden verzorgd door iemand, 
waarvan de deskundigheid niet eens altijd vaststaat.'49 

Staatssecretaris Van Rooijen van Financiën is het daarmee oneens. Hij 
geeft de voorkeur aan opvang binnenshuis en betoogt dat de aanwezig
heid van gezinshulp nu juist voorkómt dat kinderen buitenshuis onder
gebracht moeten worden. Van Rooijen signaleert nog een extra argu
ment tegen fiscale aftrek van kosten voor kinderopvang: aangezien kin
derdagverblijven vooral in grote steden zijn te vinden, zou hierdoor een 
bepaalde discriminatie tussen alleenstaande ouders ontstaan. 

Deze opmerking doet Dolman verzuchten dan ook tandheelkundige 
kosten niet meer aftrekbaar te maken, aangezien er veel meer tandartsen 
in de stad zijn dan op het platteland. 'Wat is dit voor een asociale redene
ring?' zo vraagt Dolman zich af. Ook gezinszorg is in grote steden meer 
voorhanden dan in kleine gemeenten: 

'Ik concludeer dat, zowel uit een oogpunt van consistentie als uit een 
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oogpunt van sociaal inzicht, de argumentatie van de Staatssecretaris 
werkelijk nergens op slaat. Nog nooit heb ik met wveel plezier een 
amendement ingediend en verdedigd. '50 

Het eigenlijke argument van de staatssecretaris tegen aftrek van kosten 
van kinderopvang ligt in de aard van de verzorging: gezinszorg wordt 
gezien als compensatie voor het wegvallen van verzorgende taken bin
nenshuis, terwijl ld'nderopvang wordt gezien als compensatie voor het 
verrichten van betaalde arbeid. In het eerste geval denkt men vooral aan 
alleenstaande mannen. Het tweede geval zal meer betrekking hebben op 
vrouwen. Wanneer de kostwinner wegvalt wordt niet verondersteld dat 
de vrouw in kwestie recht heeft op compensatie wanneer zij zelf ook 
buitenshuis werkt: aangenomen wordt immers dat haar zorgtaken onver
anderd blijven. Het wetsontwerp is dan ook vooral bedoeld voor alleen
staande vaders met kinderen, w blijkt wanneer Jansen (PPR) een amen
dement indient. 

Jansen laat de kwestie van kinderopvang rusten, maar wil een extra 
criterium invoeren om voor aftrek van gezinswrg in aanmerking te ko
men, namelijk de vraag of bezigheden binnenshuis dan wel buitenshuis 
worden verricht. Iedereen die werkzaamheden buiten het huishouden 
verricht, of het nu betaalde arbeid is of vrijwilligerswerk, zou in aanmer
king moeten kunnen komen voor aftrek. van kosten voor gezinszorg. 
Waar geen sprake is van arbeid buitenshuis wil Jansen de aftrek niet 
toestaan: alleenstaande ouders, man of vrouw, worden in dat geval geacht 
zelf voor de kinderen te kunnen zorgen. De staatssecretaris acht dit niet 
opportuun. Om zijn bezwaren tegen het voorstel vanjansen duidelijk te 
maken voert hij een denkbeeldige alleenstaande vader op die gezinshulp 
heeft, niet buitenshuis werkt, maar wel een inkomen uit bijvoorbeeld 
pensioen heeft. Van Rooijen wil aftrek hier mogelijk maken als compen
satie voor de weggevallen zorg van zijn vrouw. Van deze man kan niet 
zonder meer verwacht worden dat hij voor de kinderen zorgt, aldus de 
staatssecretaris. 

Tegenover deze alleen gebleven man voert Jansen een denkbeeldig ge
val op van een gescheiden vrouw met kinderen. J ansen vindt dat deze 
vrouw, wanneer ze bezigheden buitenshuis verricht, ook in aanmerking 
moet komen voor aftrek van gezinswrg. De staatssecretaris repliceert 
met het volgende argument: 

'Door dit amendement zou in dit wetsontwerp worden meegewogen, 
of en in welke mate men als enige ouder de capaciteit heeft, het gezin 
te verzorgen. Ik vind het griezelig, met dit wetsontwerp op dit punt een 
scheiding aan te brengen en een oordeel uit te spreken. Het voorbeeld 
van de man is natuurlijk sprekender dan dat van de vrouw; dit wetsont
werp bedoelt ook juist te werken voor de situatie van de man.'Sl 
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Waar Van Rooijen de nadruk legt op de sekse van de ontvanger (i.c. de 
man die de zorg van zijn vrouw verliest), is de ratio achter het amende
ment van Jansen dat mannen en vrouwen even goed voor kinderen kun
nen zorgen en sekse er minder toe doet dan de vraag of er taken buitens
huis worden vervuld. 

De discussie over aftrek van gezinswrg laat zien in welke mate con
cepten als behoefte en noodzakelijkheid seksespecifiek zijn: gezinszorg 
wordt, in de visie van de staatssecretaris, noodzakelijk geacht voor al
leenstaande vaders, óók als ze geen taken buitenshuis hebben, terwijl in 
datzelfde geval de aftrek voor alleenstaande vrouwen veel minder nood
zakelijk wordt geacht. In deze visie blijft haar arbeid immers dezelfde: ze 
houdt de primaire verantwoordelijkheid voor de verwrging van kinde
ren. Het onderscheid dat in het wetsvoorstel was aangebracht tussen 
aftrekmogelijkheden voor gezinszorg (binnenshuis) en kinderopvang 
(buitenshuis) structureert de interpretatie van behoefte: gezinszorg 
wordt als logische behoefte gezien bij het wegvallen van een partner, 
terwijl kinderopvang als onwenselijke oplossing wordt gezien. Uiteinde
lijk echter zal de motie van Dolman, in een gewijzigde vonn, toch wor
den aangenomen. Daarmee wordt de keuze gelaten om ofwel gezinszorg 
binnenshuis ofwel kinderopvang buitenshuis als aftrekpost op te voeren. 
De motie van Jansen wordt verworpen. 

Kinderopvang en emancipatie 
Hoewel er al langer sprake is van een toenemend beroep op kinderdag
verblijven als gevolg van het buitenshuis werken van vrouwen, wordt de 
relatie tussen emancipatie en kinderopvang tot in de tweede helft van de 
jaren zeventig nauwelijks in tennen van behoefte van vrouwen gefonnu
leerd. Vanaf de ontwikkeling van het emancipatiebeleid, wordt kinderop
vang ook gezien als manier om tegemoet te komen aan de behoefte van 
vrouwen zich via bezigheden buitenshuis te ontplooien. Verschillende 
Kamerleden merken op dat een emancipatiebeleid zonder toegankelijke 
en betaalbare kinderopvang geen kans van slagen heeft.51 Zij definiëren 
kinderopvang in de eerste plaats als meer of minder noodzakelijke be
hoefte van vrouwen om zich los te kunnen maken van huishouding en 
kinderverzorging en aan eigen ontplooiing toe te komen. Tekenend voor 
de verandering van perspectief is dat de woordvoerders nu spreken over 
'kinderopvang' en niet meer over 'kinderdagverblijven'. 

De relatie tussen emancipatie en kinderopvang wordt ook door de re
gering onderschreven, zij het nog zeer voorzichtig. In de eerste rege
ringsnota over het emancipatiebeleid E'1IIIlncipatie, proLeJ van verandering 
t1't groei uit 1977, stelt men weliswaar dat kinderopvang ertoe kan bijdra
gen dat ouders deelnemen aan diverse activiteiten in het maatschappelijk 
leven, maar hoedt men zich er voor dat aspect al te veel te benadrukken. 
Het beleid dient er volgens de regering in de eerste plaats op gericht te 
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zijn de ouders te ondersteunen bij de opvoeding en de kinderen te be~~
leiden in hun ontwikkeling. Mensen die niet op hele-dag opvang ZlJn 
aangewezen zouden een voorkeur hebben voor peuterspeelzalen: dat 
geeft de ouders (in de praktijk vooral moeders) de mogelijkheid enkele 
dagdelen per week de eigen tijd in te delen en activiteiten op het gebied 
van vorming en vrijwilligersactiviteiten te ondernemen.SJ 

Maar een positieve relatie tussen emancipatie en kinderopvang is, zij 
het heel voorzichog, gelegd en dat vormt voor verschillende partijen 
aanleiding de sociale behoefte van vrouwen aan kinderopvang onder de 
aandacht te brengen en een positieve relatie te leggen tussen kinderop
vang en het verrichten van betaalde arbeid door vrouwen. Wanneer het 
nieuwe kabinet Van AgtlWiegel in 1977 laat weten voorzieningen voor 
emancipatie uit te willen breiden, en er bovendien in de persoon van 
Kraaijeveld-Wouters (CDA) voor het eerst een staatssecretaris voor 
Emancipatiezaken wordt benoemd,H is dat voor D66 aanleiding een mo
tie in te dienen waarin wordt gevraagd emancipatie als opnamecriterium 
te formuleren in de bestaande Rijksbijdrageregeling voor kinderdagver
blijven. Het gaat om de volgende zin: 'Bovendien dient het hebben of 
aanvangen van werk of studie van één van beide ouders tevens uit eman
cipatorische overwegingen als opnamecriterium gehanteerd te worden.'55 

De motie wordt aangenomen, waarbij alleen SGP, GPV en Boerenpartij 
tegenstemmen. Daarmee is emancipatie een van de criteria geworden op 
grond waarvan aanspraak gemaakt kan worden op een ~derdagverbli~f. 
Naast de sociale behoefte van kinderen en de noodzakelIjke behoefte In 

geval van bijzondere gezinssituaties is nu ook de sociale behoefte van 
vrouwen als criterium geaccepteerd. 

Kinderopvang wordt door de meeste partijen als extra belangrijk gezien 
voor alleenstaande ouders met kinderen, aangezien zij in veel gevallen 
betaalde arbeid met zorg voor kinderen moeten proberen te combineren. 
Het GPV trekt hier echter de wenselijkheid van kinderdagverblijven in 
twijfel. De bewindslieden lijken het GPV tegemoet te komen wanneer zij 
antwoorden dat 

, ... de subsidiëring van kinderdagverblijven niet in de eerste plaats de 
bedoeling heeft het participeren op de arbeidsmarkt te stimuleren, 
maar juist beoogt ouders aanvullende steun in de opvoeding te geven, 
waar dit nodig is'. 56 

Dit antwoord verschijnt twee maanden nadat de motie van D66, om 
emancipatie als criterium op te nemen in de Rijksbijdrageregeling Kin
derdagverblijven, in de Kamer is aangenomen. Blijkbaar is de functie die 
aan kinderdagverblijven wordt toegekend in 1978 toch nog omstreden: 
de behoefte van kinderen aan verzorging en de behoefte van ouders aan 
ondersteuning bij de opvoeding vertoont een ongemakkelijke relatie met 
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het behoeftecriterium op grond van emancipatie. Dat ongemak is echter 
vooral voelbaar bij de kleine rechtse partijen: bij de andere partijen wint 
de mening veld dat er een positieve relatie bestaat tussen emancipatie en 
kinderopvang. Dat blijkt begin 1979 tijdens de behandeling van de be
groting van CRM. D66, VVD, PvdA en de kleine linkse partijen spreken 
zich uit voor meer uitgaven voor kinderopvang om de emancipatie te 
bevorderen. D66 spreekt in dit verband van een ver achterblijven van 
subsidie voor kinderdagverblijven bij 'zelfs voorzichtige schattingen van 
de behoeften'; de pSP spreekt zelfs van een 'noodsituatie'.57 

Kinderdagverblijven worden niet meer alleen beschouwd als een vorm 
van maatschappelijke dienstverlening, maar worden geplaatst binnen een 
naar elkaar toegroeiend welzijns- en emancipatiebeleid. Kinderopvang is 
steeds minder een principieel en steeds meer een financieel probleem. 
De consensus over de wenselijkheid van kinderopvang is niet zó groot 
dat men overeenstemming vindt over financieringsbronnen. Vooralsnog 
worden kinderdagverblijven gefinancierd via maatschappelijke dienstver
lening en daar valt, zo vindt men, weinig in te schuiven. Kan het dan 
wellicht uit de gelden voor emancipatie betaald worden, informeert 
Vonk-van Kalkar (PvdA) in 1979: 'Ik vraag mij af wat dan echt emancipa
tiewerk is, waar de scheiding precies ligt. Betekent het dat dit bedrag 
onder andere voor kinderdagverblijven kan worden benut?'S8 

Die wijze van financiering gaat velen echter te ver: de één omdat het 
functionele verband dat zo zou worden gelegd tussen kinderopvang en 
emancipatie de veronderstelde behoefte van kinderen zou kunnen doen 
ondersneeuwen, de ander omdat kinderopvang wel als voorwaarde voor 
emancipatie wordt beschouwd, maar op zichzelf nog geen emancipatie is. 

De relatie tussen emancipatie en kinderopvang wordt steeds meer 
geaccepteerd, maar de problemen rond afstemming van verschillende 
soorten voorzieningen worden groter.S9 Vanuit feministische, linkse en 
progressief liberale hoek wordt er voor gepleit kinderdagverblijven niet 
langer als vorm van maatschappelijke dienstverlening te zien voor bij
wndere gevallen, maar als algemene basisvoorziening.60 In de lweede 
K.uner wordt in"1982 door de psp en de PvdA een motie ingediend die 
bij deze redenering aansluit. De kamerleden Van Es en Ter Veld vragen 
de regering te komen tot één wettelijke en financiële regeling voor zo
veel mogelijk vormen van kinderopvang. Hun argumentatie is dat kin
deropvang noodzakelijk is om te komen tot een herverdeling van arbeid 
binnen- en buitenshuis, {lm die reden uitbreiding behoeft en voor grote 
groepen toegankelijk dient te zijn.61 De motie wordt aangenomen en de 
uitvoering wordt bij de nieuwe staatssecretaris voor Emancipatiezaken 
d'Ancona gelegd; daarmee is kinderopvang niet meer alleen onderdeel 
van welzijnsbeleid, maar ook ook van emancipatiebeleid (ondergebracht 
bij het Ministerie van Sociale Zaken en Wérkgelegenheid). 

Voordat met de uitvoering van de motie een begin is gemaakt, valt het 
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kabinet en wordt de taak overgedragen aan de nieuwe staatssecretaris 
voor emancipatiezaken Kappeyne van de Coppello (VVD), die de zaak 
samen met de minister van wvc, Brinkman (CDA), ter hand neemt. Zij 
stellen in 1983 een Interdepartementale Werkgroep Kinderopvang in, 
die richtlijnen voor kinderopvangbeleid moet ontwikkelen en uitvoering 
moet geven aan de motie Van EslTer Veld. Ondertussen neemt minister 
Brinkman alvast een voorschot op die richtlijnen door alle vormen van 
kinderopvang (dagVerblijven, speelzalen etcetera) onder te brengen bij de 
Rijksbijdrageregeling sociaal cultureel werk. De gelden daarvoor zullen 
worden overgeheveld naar het gemeentefonds dat vervolgens moet bepa
len hoe deze besteed worden. De directe relatie tussen kinderopvang en 
emancipatiebeleid is daarmee weer doorbroken.62 De verantwoordelijk
heid van de staat zal worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. 

Behoeften, wensen, rechten en de verzorgingsstaat 
Met de ontkoppeling van de directe relatie tussen emancipatie en kinder
opvang wordt ook de wenselijkheid van een basisvoorziening losgelaten. 
Een basisvoorziening veronderstelt immers toegankelijkheid voor ieder
een en niet voor individuele gevallen. In plaats daarvan is er sprake van 
een hernieuwde discussie over de interpretatie van behoefte en de crite
ria voor gesubsidieerde kinderopvang. Minister Brinkman laat al snel 
weten dat hij denkt aan sociale indicaties als criteria en dat vrouwene
mancipatie daar niet onder valt. 63 Hij wil dan ook absoluut geen alge
mene regelgeving voor kinderopvang: dat zou immers impliceren dat 
kinderopvang iets zou zijn als gezondheidszorg of onderwijs.64 

De idee van sociale indicaties wordt vooral ingebracht van confessio
nele zijde. Het pleidooi voor algemene aanspraak op kinderopvang 
wordt hier volgens een pars pro toto redenering gezien als kenmerk van 
de 'uit de hand gelopen' verzorgingsstaat. De directeur van het Weten
schappelijk Instituut van het CDA, Oostlander, doet dat in 1989 in een 
kritiek op een onderzoeksrapport waarin wordt gepleit voor uitbreiding 
van gesubsidieerde kinderopvang om betaalde arbeid voor vrouwen mo
gelijk te maken: 

'Een argument daarvoor (voor uitbreiding,JB) is dat de overheid wei
nig invloed heeft op de onbetaalde opvang. De behoefte aan die voor
zieningen zal, volgens de onderzoekers, dan toenemen! Dat is nog 
eens een verzorgingsstaat-denken van de oude stempel. Het zou beter 
zijn als de overheid het zelfregulerende vermogen van de samenleving 
ondersteunde. '65 

Alleen voor één-oudergezinnen ziet Oostlandel een taak voor de over
heid weggelegd: voor hen moeten er mogelijkheden zijn kinderen bij 
dagverblijven, maar liever nog bij gastgezinnen onder te brengen. Wan-
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neer één-oudergezinnen de kosten daarvoor niet op kunnen brengen, 
moet de overheid volgens Oostlander bijspringen op grond van 'sociale 
indicatie'. Wanneer het echter gaat om tweeverdieners of goed verdie
nende kostwinners is daarvan volgens de auteur geen sprake, maar gaat 
het om een morele ontsporing van verantwoordelijkheden. Hier sluit 
Oostlander aan bij het morele perspectief uit de vorige paragraaf: eigen
belang en egoïsme van ouders zijn daarin de structurerende elementen. 
Maar ook elders is kritiek te beluisteren op de vanzelfsprekende wijze 
waarop voorstanders van kinderopvang een beroep op de staat doen. 
Greetje Tromp kritiseert in 1986 in een artikel in Socialisme en Democratie 
het al te gemakkelijke beroep dat met name veel feministen volgens haar 
op de staat doen. Zij legt daarbij de vinger op een centraal probleem in 
de meeste behoefte-argumentaties: namelijk dat een bijdrage van de 
overheid altijd wordt uitgedrukt in termen van financiële herverdeling. 
De idee dat de verantwoordelijkheid van de staat om tegemoet te komen 
aan behoeften van burgers altijd dient te worden uitgedrukt in subsidië
ring, dat wil zeggen in de financiering van voorzieningen, is een veel 
voorkomende opvatting in het behoefteperspectief. Eén vraag is echter 
welke voorzieningen nodig zijn voor kinderopVang en in hoeverre sociale 
reorganisatie daartoe kan bijdragen. Een tweede vraag is wie dat moet 
betalen. 

Aangezien het krijgen van kinderen voor vrouwen tegenwoordig geen 
kwestie van dwang meer is, maar - gezien de huidige sociale organisatie 
van arbeid en zorg - ook niet zonder meer als vrije keuze aangemerkt 
kan worden, moeten, zo vindt Tromp, allereerst die organisatie en de 
seksestructurering die daaraan ten grondslag ligt veranderen: 

'Het is de verantwoordelijkheid van de overheid te zorgen voor een 
sociale structuur, waarin mannen en vrouwen daadwerkelijk gelijke 
kansen in het leven hebben en gelijke keuzen kunnen doen. ( ... ) Dat 
vereist vooral een fundamentele reorganisatie van het arbeidsbestel. 
Het vereist ook een voorwaardescheppend beleid voor kwalitatief 
goede kinderopvangvoorzieningen. De overheid zou dergelijke voor
zieningen in voldoende mate moeten oprichten en organiser.en. Wi,e 
die voorzieningen moet betalen, is een heel andere vraag.'66 

Mgezien van situaties waarin kinderen niet of slecht door hun ouders 
worden verzorgd, zijn er volgens Tromp geen goede argumenten te ge
ven waarom de staat de opvang van kinderen moet betalen. Het feminis
tisch streven om van kinderopvang een openbare voorziening te maken 
kan, zo lijkt Tromp te suggereren, wel eens eerder een conservatief dan 
een progre8sief karakter dragen, aangezien het de verantwoordelijkheid 
voor kinderverzorging als een veldelingstaak tussen vrouwen en de staat 
ziet, waarbij de positie van mannen niet in het geding is. 
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'Door financiering van de opvangvoorzieningen los te koppelen van 
de reorganisatie van het arbeidsbestel, en van de organisatie van de 
kinderopvang, kunnen aan de overheid des te dwingender eisen wor
den gesteld voor een daadwerkelijke gelijkberechtiging van de 
vroUW.'67 

Afsluitend kunnen we stellen dat rekening houden met behoeften essen
tieel is in een verzOrgingsstaat. Het behoefteperspectief maakt het moge
lijk kinderopvang te beschouwen als onderdeel van sociale rechtvaardig
heidsargumenten. Het pröbleem van een behoefteperspectief betreft de 
moeilijkheid van het interpreteren van behoefte en het vinden van ijk
punten voor rechtvaardigheid. Wanneer is er sprake van rechtmatige 
aanspraken op de staat ten aanzien van kinderopvang? Die vraag is in de 
politieke discussies weinig uitgewerkt en misschien ook moeilijk te 
beantwoorden. Alleen in het geval van bijzondere medische of sociale 
indicaties (ernstige ziekte van de ouders of zeer slechte behuizing) be
staat weinig politieke discussie over de behoefte van kinderen aan kin
deropvang buitenshuis. Wanneer ook aanspraak op kinderopvang ge
maakt kan worden bij gebrek aan speelmogelijkheden, bij afwezigheid 
van andere kinderen in de woonomgeving, bij overbelasting van de moe
der of vanwege de behoefte van moeders bezigheden buitenshuis te ver
richten (betaald werken, onderwijs volgen, vrijwilligerswerk of anders
zins) wordt het steeds moeilijker onderscheidende criteria aan te brengen 
wie wel en wie niet voor opvang in aanmerking komt. Feitelijk is dan 
ook geen sprake meer van een specifieke, noodzakelijke, individuele be
hoefte, maar van een collectieve, wenselijke behoefte. Kinderopvang 
wordt daarmee een algemene basisvoorziening zoals andere algemene 
sociale voorzieningen op grond van distributieve rechtvaardigheid: ie
dereen draagt financieel bij aan voorzieningen voor kinderopvang in de 
veronderstelling dat de meeste burgers (in dit geval iedereen met kinde
ren) er langere of kortere tijd gebruik van zullen maken. 

Zodra de idee van voorzieningen die direct voor het leven noodzakelijk 
zijn wordt losgelaten, blijken behoeften een potentieel schier oneindige 
reeks te vormen, waaraan steeds nieuwe zijn toe te voegen.68 Die onbe
perkte uitbreiding stelt de legitimiteit van het systeem van voorzieningen 
ter discussie. Het oprekken van behoeften heeft in de jaren zeventig en 
tachtig geleid tot een uitbreidend beroep op de overheid. Daarmee is de 
vraag naar een inbreng van de staat ten aanzien van veronderstelde be
hoeften, steeds meer verworden tot een beroep op de financiële en admi
nistratieve vermogens van de staat om behoeften van individuen te ver
wezenlijken. Het gaat niet meer om de discussie over behoefte-interpre
taties, maar om de administratie en distributie van behoeftebevredi
ging.69 Degenen die behendig gebruik weten te maken van de normen 
en regels kunnen meer aanspraak maken op voorzieningen dan degenen 
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die het misschien wel 'het hardst nodig hebben'. 
In het behoefteperspectief bevinden zich twee uiterste posities. Kinder

opvang kan als noodzakelijke voorziening worden gezien om de meest 
kwets baren te beschermen en kan als basisvoorziening worden aange
merkt op grond van een algemene behoefte van ouders (moeders). In het 
eerste geval moet vastgesteld worden wie bijzonder kwetsbaar zijn: voor 
de gevallen waarin dat aan te geven is, kan een beroep op de collectieve 
verantwoordelijkheid van de staat worden gedaan. In het tweede geval is 
het echter maar de vraag of het vanzelfsprekend is een beroep op de staat 
t~ doen.70 Binnen de huidige organisatie van arbeids- en zor~'Telaties (en 
de ongelijke verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen) 
~?rmt kinderopvang een voorwaarde voor veel vrouwen om een oneigen
liJke keuze tussen betaalde arbeid en het krijgen van kinderen zoveel 
mogelijk te vermijden; in die zin is het een noodzakelijke behoefte. De 
vraag is alleen of kinderopvang de meest wenselijke vorm is om dat 
'keuzeprobleem' op te lossen, of het toereikend is en of daarvoor een 
beroep op de staat moet worden gedaan. 

Voor het op zichzelf reële probleem van de combinatie van zorg voor 
kinderen en het verrichten van betaalde arbeid ligt het meer voor de 
hand een oplossing te zoeken door de huidige collectieve behoefte aan 
kinderopvang weliswaar te erkennen, maar alleen onder gelijktijdige re
organisatie van de arbeidsorganisatie. Naarmate de maatschappij de zelf
standigheid van individuen meer erkent en mannen en vrouwen in de 
gelegenheid stelt betaalde arbeid met zorg te combineren, zal de be
hoefte aan voorzieningen voor kinderopvang afnemen. 

6.5 HET DOELMATIGHEIDSPERSPECTIEF: NUT EN 
OPBRENGST 

De centrale vraag in het doelmatigheidsperspectief is of kinderop
vangvoorzieningen een bijdrage kunnen leveren aan een vooropgesteld 
doel. Termen die hierbij regelmatig terugkeren zijn nut, effectiviteit, 
belangen, rentabiliteit, verdeling van kosten en opbrengst. Dat zijn ter
men di~ passen in een economische benaderingswijze. Gezinsleden figu
reren hier niet alleen als cliënten van overheidsvoorzieningen, maar ook 
als (potentiële) werknemers en als consumenten van produkten. In het 
doelmatigheidsperspectief wordt kinderopvang bekeken vanuit een 
kosten-batenanalyse. Het doelmatigheidsperspectief is vooral terug te 
vinden in de jaren zestig en in de loop van de jaren tachtig. 

Begin jaren zestig, wanneer er sprake is van 'krapte' op de arbeids
markt, overwegen enkele bedrijven kinderopvangvoorzieningen te orga
niseren. Doelmatigheidsoverwegingen worden afgewogen tegen morele 
overwegingen: is het wel juist wanneer vrouwen met Gonge) kinderen 
gaan werken? Philips komt in 1960, overigens zonder veel uitleg, tot de 
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conclusie dat de doelmatigheid niet opweegt tegen de zedelijkheid: 'Aan
gezien de gehuwde vrouw met kleine kinderen niet in aanmerking zal 
komen voor inschakeling in het arbeidsproces, zullen ook geen crèches 
e.d. opgericht dienen te worden.'l1 

Ook de SER komt in 1966, ondanks dat men verhoging van de arbeids
participatie nuttig acht, tot een soortgelijke conclusie.72 Enkele bedrijven 
gaan desalniettemin over tot het organiseren van crèches om vrouwelijk 
personeel aan te trèkken, waaronder de firma Van Melle en de Verkade
fabriek. Van Melle biedt al in 1956 opvangvoorzieningen aan voor 
werkende moeders met kinderen tussen de 4 en 6 jaar, de Verkadefabriek 
begint in 1961 met een crèche. Eind jaren zestig neemt het aantal be
drijfscrèches toe, om daarna weer snel te dalen. In dezelfde tijd is er ook 
sprake van enkele particuliere initiatieven, waarbij kinderopvang aan huis 
wordt georganiseerd.73 

In 1970 komt een interessant pleidooi voor een zakelijke kijk op kin
deropvang uit onverwachte hoek. De katholieke econoom en socioloog 
Veldkamp pleit voor crèches omdat hij daarin wwel een mogelijkheid 
ziet de kinderopvoeding doelmatiger te organiseren, als de arbeidsmarkt
participatie van vrouwen te vergroten. Veldkamp stelt de communis opi-· 
nio over de bijzondere taak van vrouwen om voor kinderen te wrgen en 
de noodzaak van kinderen om de hele dag onder hoed~ van hun ouders 
te zijn ter discussie. Tegenover dit more1e betoog van zedelijkheid en 
psychische gezondheid plaatst hij een zakelijke benadering. 

'Kleine kinderen hebben hun moeder nodig. Hun vader trouwens 
ook. Maar in tal van landen is de opvang van jonge kinderen heel wat 
beter geregeld dan hier. Wij hebben in ons land vrij primitieve ge
dachten over kindercrèches. Het is voor mij echt de vraag of de kin
deren volgens ons systeem wel een optimaal harmonieuze opvoeding 
krijgen. Het is niet zo zeker dat de moeder het kind het beste kan 
opvoeden. ( ... ) Misschien zou de echte opvoeding in technische zin 
veel beter elders verzorgd kunnen worden. In een crèche met vakkun
dige krachten. De ouderlijke liefde krijgt dan een veel zuiverder ge
stalte. Er ontstaat een ruimte die helemaal vrij is voor hartelijkheid 
thuis.'74 

Wanneer de overheid de verantwoordelijkheid neemt voor het garande
ren van deskundige kinderopvoeding in crèches zal het gezinsleven vol
gens Veldkamp vrij gemaakt kunnen worden van opvoedkundige lasten 
en twisten.75 Zo leidt het doelmatigheidsperspectief ten aanzien van de 
opvoeding tot een moreel argument: een grotere garantie voor een ge
lukkig gezinsleven. 

Maar Veldkamp ziet ook nog een andere reden om crèches te organise
ren en dat is de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Dat argument 
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wordt deels ingegeven door redenen van sociale gelijkheid, maar voor 
een belangrijker deel door redenen van economische effectiviteit. Er 
wordt volgens hem geld verspild aan opleidingen voor meisjes, als ze na 
hun trouwen weer stoppen met werken. Bovendien had lands economie 
~r bij ge~onnen wanneer in tijden van economische krapte, wals begin 
J:rr~ ~tlg, vrouwen hadd~ kunnen werken. Tenslotte wu arbeidspar
tlClpatle van vrouwen het natlonaal inkomen doen toenemen en de belas
~ng~ruk verlichten.76 De vraag is volgens Veldkamp niet of arbeidsparti
Clpatle van vrouwen wel goed is, maar of we het willen. Als we het willen 
dan kan het ook, is de mening van Veldkamp anno 1970. 

Spreekt hier een voormalig-minister van Sociale Zaken die de econo
mie en staatskas in goede banen moet leiden, de katholiek die stelling 
neemt tegen het morele perspectief dat juist in zijn partij, de KVp' zo 
belangrijk is of is hier de humanist aan het woord die constateert dat 
vrouwen in vergelijking met mannen worden achtergesteld? Wellicht 
zijn alle mogelijkheden een beetje waar. Hoe dan ook, hij is een van de 
zeer weinigen die zich in die tijd positief uitspreekt over kinderop
vangvoorzieningen. Dat positieve oordeel deelt hij met Man-Vrouw
Maatschappij en Dolle .Mina. 

Een kosten-batenanalyse van kinderopvang is in 1970 ook terug te 
vinden. in een ~l in EcO'1lO1nische Stiltistiscbe Bericbten van Van Praag, 
lector In de econonue aan de Nederlandse Economische School. Daarop 
wordt gereageerd door De Galan, eveneens lector in de economie en 
bovendien voormalig directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Tus
sen hen ontspint zich een interessante discussie over doelmatigheids
overwegingen. Centraal staat de vraag in welke mate het subsidiëren van 
c.Tèches rendabel is. 

Van Praag stelt op grond van een economische analyse van kinderop
v:mg vast dat het prijsmechanisme in deze schijnbaar niet werkt, aange
Z1en de profiterend en (vrouwen) de kosten voor kinderopvang niet op 
.L..unnen brengen. Dat zou wijzen op een ' ... negatieve indicatie omtrent 
het maatschappelijke nut van werkende moeders'. 77 

Bij nader inzien ~a~ het prijsmechanisme hier echter niet op volgens 
Vm Praag, aangez1en In de bestaande belastingtarieven de n.etto inkom
sten van gehuwde vrouwen zelfs niet bij benadering een afspiegeling 
vormen van het maatschappelijk nut van haar arbeid. De vraag of crèches 
rendabel zijn moet volgens Van Praag dan ook niet gericht zijn op de 
opbrengst van arbeid voor vrouwen, maar op de opbrengst voor de staat. 
Op grond van een financiële berekening van de kosten voor crèches en 
de inkomsten die de overheid via belastingen zal krijgen Vlm werkende 
moeders, komt hij tot de conclusie dat de baten de kosten van crèches 
7,ullen overtreffen.78 Zo zijn niet alleen vrouwen die willen werken met 
kinderop~ gediend, maar ziet ook de overheid haar staatskas aange
vuld. Bovendien zullen volgens Van Praag ook kinderen gebaat kunnen 
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zijn bij een 'tweede educatief milieu' en trekt de maatschappij meer pro
fijt van in vrouwen geïnvesteerde opleidingen. 

De Galan is het hier mee oneens. Zijn belangrijkste bezwaren betreffen 
de 'merit goods' (quasi publieke goederen)'9 die Van Praag signaleert. 
Het subsidiëren van crèches heeft twee mogelijke voordelen, ten eerste 
welvaart in de zin van inkomensgroei en ten tweede een betere benutting 
van investering in onderwijs aan vrouwen. Beide gaan volgens De Galan 
niet op. Volgens hem dienen crèches vooral het persoonlijk belang van 
(enkele) vrouwen en niet het algemeen belang.80 Voorzover het subsidië
ren van crèches de arbeidspàrticipatie en dus het inkomen van werkende 
moeders zal vergroten, staat daar volgens De Galan een verlies van ge
zinswelzijn tegenover. De Galan's argumentatie is een goed voorbeeld 
van hoe ogenschijnlijk zakelijke, economische argumenten worden ge
structureerd door morele veronderstellingen. Blijkbaar gaat het volgens 
hem om een zero-sumrelatie waarin verhoging van de welvaart van het 
gezin door arbeid van de vrouw ten koste gaat van het welzijn van dat
zelfde gezin.81 

Ook het argument van betere benutting van onderwijs is volgens De 
Galan niet houdbaar. Als er al sprake is van een hogere rentabiliteit van 
investeringen in onderwijs aan vrouwen, dient dat volgens hem vooral de 
particuliere investering van de individuele.,vrouw. De Galan gaat daar
mee voorbij aan het slecht benutten van gemeenschapsgelden aan onder
wijs voor vrouwen. De Galan's utilitarisme betreft de individuele vrouw 
en niet de gemeenschap. 

De Galan brengt daarnaast nog een argument van andere aard in tegen 
het pleidooi van Van Praag om crèches te subsidiëren. Dat is de vraag 
naar de voorwaarden die verbonden moeten worden aan het gebruik 
ervan. Van Praag veronderstelt immers dat vrouwen wier kinderen in een 
crèche zitten de kosten hiervoor via belastingen zullen terugbetalen. Dat 
veronderstelt niet alleen dat de afwezigheid van crèches de enige belem
mering voor vrouwen vormt om te gaan werken, maar ook dat zij hun 
verkregen tijd zullen benutten door betaalde arbeid te verrichten. De 
Galan betwijfelt dat: hij beschouwt werken niet in eerste instantie als 
geestverruimend en plezierig. Dat opent de vraag naar de voorwaarden 
die aan het gebruik van crèches verbonden worden; 'De vraag doet zich 
voor of ook niet-werkende vrouwen van deze voorzieningen gebruik mo
gen maken. Ook tijdelijk, dus om te winkelen of voor f.uniliebezoek?'82 

De Galan laat die vraag onbeantwoord. Ook Van Praag vindt het niet 
nodig hier verder op in te gaan. Toch is de vraag wie voor een crèche in 
aanmerking kan komen niet onbelangrijk. Het probleem is vooral dat dit 
moeilijk in economische termen van nut en winstopbrengst te meten is, 
tenzij men de door vrouwen verkregen tijd, ook als ze die niet gebruiken 
om betaalde arbeid te verrichten, als maatschappelijk nuttig ziet. In dat 
geval zou ook familiebezoek, tijd om onderwijs te volgen, het doen van 
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boodschappen of welke andere bezigheid dan ook als maatschappelijke 
noodzakelijke enlof nuttige meeropbrengst gezien moeten worden. 
Beide economen sluiten deze optie in hun verhaal echter uit. De toch al 
discutabele betekenis van 'merit-goods' in een (economisch) doelmatig
heidsperspectief maakt het moeilijk om grondslagen te vinden voor de 
voorwaarden die aan het gebruik van crèches verbonden kunnen worden. 

De discussie tussen deze economen laat zien dat opvattingen over doel
matigheid betwistbaar zijn: de vraag is immers niet zozeer of het renda
bel is om crèches te subsidiëren, maar wat wordt meegeteld om de renta
biliteit te meten. Daarbij gaat het niet om neutrale berekeningen, maar 
om de betekenis die aan zaken als algemeen en persoonlijk belang, wel
vaart en welzijn en al dan niet nuttige arbeid wordt toegekend. Achter 
zakelijke, economische argumentaties gaan morele, aanvechtbare veron
derstellingen schuil. 83 

De tot nu toe genoemde auteurs delen de veronderstelling dat het om 
doelmatigheidsafwegingen gaat tussen gezinnen (meestal: moeders) en 
de staat. Vreemd genoeg wordt de markt (de particuliere bedrijven) niet 
al!; belanghebbende opgevoerd en dus ook niet gezien als eventuele me
definancier van kinderopvang. 

Wanneer het doelmatigheidsperspectief in de jaren tachtig opnieuw 
gebruikt wordt om kinderopvangvoorzieningen te beargumenteren, 
~peelt de markt wèl een rol. Het gaat niet langer om gezinnen en de 
staat, maar om werknemers, werkgevers en de overheid. Daarentegen 
Wûrdt het argument van Veldkarnp, dat openbare kinderopvangvoorzie
ningen uit opvoedkundig oogpunt doelmatig kunnen zijn en bovendien 
het gezinsleven kunnen verrijken doordat er meer ruimte komt voor 
'zuivere liefde', in het politieke debat nauwelijks meer genoemd. 

In eerste instantie zijn het vooral economen en de Emancipatieraad die 
wijzen op de noodzaak van kinderopvang om verspilling van vrouwelijk 
talent tegen te gaan en om vrouwen in staat te stellen betaalde arbeid te 
verrichten.84 Later zijn dergelijke argumenten ook terug te vinden bij 
politici en bij adviesorganen zoals de Sociaal Economische Raad en de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het gebrek aan kin
deropvang blijkt een ernstige belemmering voor de arbeidsparticipatie 
van vrouwen.85 

Emancipatie-deskundigen gebruiken het doelmatigheidsperspectief in 
eeI'ste instantie om hun rechtvaardigingseis van gelijke berechtiging van 
mannen en vrouwen in het arbeidsproces te onderbouwen. Die argu
mentatie wordt door anderen overgenomen en verandert daarbij van 
rechtvaardigheidsoverwegingen naar doelmatigheidsargumenten. De 
noodzaak om vrouwen in te schakelen in het arbeidsproces om de sociale 
voorzieningen op lange termijn te 1runnen blijven bekostigen, komt 
steeds meer centraal te staan. De belangrijkste vraag is niet meer of 
kinderopvang nuttig is, maar wie onder welke voorwaarden de financie-
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ring op zich moet nemen. In de praktijk ontstaan diverse particuliere 
alternatieven bij het bedrijfsleven; sommigen richten zelf een crèche op, 
anderen kopen een plaats bij een bestaand kinderdagverblijf en anderen 
gaan in zee met de in 1984 opgerichte Stichting Kinderopvang ~ Ne
derland (SKON) die volgens het principe van vraag- en aanbod meuwe 
kinderopvangvoorzieningen tegen betaling aanbiedt aan bedrijven. Kin
deropvang blijkt niet alleen medegefinancierd te kunnen worden door de 
markt, maar ook volgens het vraag- en aanbod mechanisme van de markt 
te kunnen worden georganiseerd. . 

In het Beleidsplan Emancipatie van de regering uit 1985 wordt de relaoe 
tussen emancipatie en kinderopvang aan betaalde arbeid gekoppeld: 

'Het voorhanden zijn van voldoende kinderopvangmogelijkheden in 
diverse vormen is een essentiële voorwaarde om met name op de 
kortere termijn de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces te 
vergroten.'86 

De verantwoordelijkheid vàn de landelijke overheid wordt echter ver
schoven naar werknemers (vrouwen, ouders) en werkgevers Er komt een 
fiscale regeling voor tweeverdieners met kinderen onder de twaalf jaar. 
Een dergelijk beleid past, zoals in het voorlopi~ re~erÏI!gs~dpunt i~
zake kinderopvang uit 1984 wordt aangegeven, ... m het kabmetsbeleId 
om de zorg en verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn ~n dat v~ 
anderen meer bij de burgers te leggen dan bij door de overheld gesubsl
dieerde instituties'. 87. 

Het verschuiven van de verantwoordelijkheid van kinderopvang door 
de landelijke overheid sluit aan bij het nieuwe doelmatigheidsbeleid van 
de kabinetten Lubbers I en u: de staat zou overbelast zijn en burgers 
zouden te gemakkelijk oplossingen voor individuele problemen verwach
ten van de landelijke overheid. Fiscale faciliteiten zouden meer recht 
doen aan de eigen verantwoordelijkheid dan een uitbreiding van voorzie
ningen onder verantwoordelijkheid van de staat: 

'Het kabinet hecht waarde aan de keuzevrijheid en eigen verantwoor
delijkheid van ouders. Daarom geeft het kabinet de voorkeur aan het 
mogelijk maken van belastingaftrek, boven het verhogen van het bud
get voor kinderopvang.'88 

Voorzover men nog een collectieve verantwoordelijkheid ziet, wordt 
deze gedecentraliseerd naar de gemeente, die het belang van kinderop
vang in relatie tot andere voorzieningen zal moeten gaan afwegen. Daar
naast zou uitbreiding van kinderopvang gestalte moeten krijgen via de 
particuliere markt van vraag en aanbod. De regering erkent, zo blijkt ook 
uit latere discussies in de Kamer, dat kinderopvang een voorwaarde is 
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voor verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen, maar acht zich
zelf niet verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. Er zijn volgens 
haar diverse vormen van kinderopvang mogelijk, waaronder met name 
de informele, in de privésfeer liggende vormen genoemd worden (buren
en familiehulp, thuisoppas, betaalde oppas en gastouderschap). De rege
ring wil de informele opvang door fiscale mogelijkheden stimuleren. 
Kappeyne van de Coppello geeft dat als volgt aan in 1984: 'Er is door 
de regering een keuze gemaakt in het als het ware indirect stimuleren 
van informeel kinderopvangaanbod. '89 

De nieuwe lijn moet leiden tot een beter kostenbesef bij de burger, 
maar heeft ook een morele dimensie: burgers worden meer gedwongen 
een afweging van verschillende waarden te maken. De liberale nadruk op 
'keuzevrijheid' en op het zoeken van oplossingen binnen de privésfeer 
gaat goed samen met de neo-conservatieve kritiek op het verlies van 
morele waarden. Binnen het CDA blijkt de nieuwe benadering een deel 
van de bestaande bezwaren tegen kinderopvang weg te nemen. Vooral 
de aandacht voor informele kinderopvang (herstel van het particulier 
initiatief) en particuliere financiering (privatisering) lijkt de morele be
zwaren gedeeltelijk te compenseren. Opvallend is in dit verband de inlei
ding die de redactie van Bestuursforu:m, maandblad voor Christen-demo
cratische gemeente- en provinciepolitiek, in 1987 geeft bij een artikel 
waarin wordt gepleit voor meer samenwerking tussen markt en gesubsi
dieerde kinderopvang. De redactie is van mening dat het artikel gezien 
kan worden ' ... als een bijdrage in de ontwikkeling van een verzorgings
staat naar een verzorgingsmaatschappij'. 90 

Wanneer kinderopvang in de particuliere sector wordt georganiseerd 
kan het volgens sommige cDA-woordvoerders zelfs een bijdrage leveren 
aan een noodzakelijk geachte vergroting van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Zo laat de CDA-minister van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid, De Koning, tevens verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid, in 
1987 weten dat het gebrek aan kinderopvang een obstakel vormt voor de 
noodzakelijke toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Morele 
bezwaren tegen kinderopvang worden door hem niet genoemd.91 

De redelijke consensus die in de politiek bestaat over het, in ieder geval 
gedeeltelijk, verleggen van de verantwoordelijkheid van de staat naar de 
partic.llliere sfeer van de markt, levert in de marktsfeer de nodige proble
men op. Werkgevers en werknemers zijn het onderling niet eens over 
wie de meest belanghebbende is bij kinderopvang: de werknemer of de 
werkgever? Moeten zij beide in gelijke mate bijdragen aan de kosten van 
kinderopvang volgens het principe van het profijtbeginsel, of liggen hier 
ook verschillende belangen? Binnen de Sociaal Economische Raad be
staat verschil van mening over de wijze waarop die financiering moet 
plaatsvinden. Begin jaren tachtig vinden werkgevers kinderopvang vooral 
een taak van werknemers, waarvoor zij een fiscale tegemoetkoming be-
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pleiten. Zij zien slechts een beperkte gezamenlijke verantwoordelijkh:id. 
Voor dat · deel zullen werknemers en werkgevers samen een oplossmg 
moeten vinden. De vertegenwoordigers van de werknemers vinden daar
entegen dat het hier in de eerste plaats o~ een m~ats~happelijk belang 
gaat dat een terechte belasting voor de arbeIdsorgamsatle vonnt en waar
voor meer voorzieningen nodig zijn.92 

In de loop van de i.aren tachtig verandert de ~kbewe~?g, onder in
vloed van actieve vrouwelijke leden, haar strategte. TerwIjl de FNV be
drijfskinderopvang eerder als _inferi~ur aan gesub~idieer~~ kin~eropvang 
zag, pleit zij meer en meer voor kinderopvang Vla bedrIJven. D~ CNV 
laat haar terughoudendheid varen en pleit voor ~taalbare en bereikb~e 
kinderopvang.94 Tegelijkertijd tonen werkgevers ZIch steeds vaker bereId 
een financiële bijdrage aan kinderopvang te leveren. In 1989 moet beslo
ten worden over de invulling van de zogenaamde 'Oort-gelden' - 130 
miljoen gulden die vrijkomt door de belastingherziening. Dat dat ge~d 
voor kinderopvang gereserveerd zou worden, stond al vast door een In 

1987 aangenomen motie van de VVD. De vraag is nu vooral ?oe dat moet 
gebeuren.9s De SE~ is het ~r over eens ~at de ~oor het kab~et voorge
stelde weg, besteding van Oort-gelden aan kinderopvan~ Vla .d~ Wel
zijnswet, niet de voorkeur heeft. Niet omdat de SER geen wtbr~~ding van 
kinderopvang wil, maar omdat het ui~gspunt zo~ moeten ZlJ~ dat de 
financiering van kinderopvang een sOClaal-economtsch belang dIent, en 
niet alleen een zaak van welzijn is.96 De kosten die ontstaan wanneer een 
medewerker door gebrek aan kinderopvang haar (of zijn) baan opzegt, 
worden niet alleen gezien als inverdienkosten van de werknemer, maar 
ook als verlies van bedrijfsrendement. Dat kinderopvangvoorzieningen 
in een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werknemers en werkgevers 
tot stand kunnen komen, is een optie waarin zowel werkgevers als wer~
nemers zich kunnen vinden.97 In de politiek bestaat nu echter verschil 
van mening over de manier waarop de 'Oort-gelden' besteed moeten 
worden. D66 pVdA en - na lang twijfelen - het CDA zijn voorstander van 
uitbreiding v'an voorzieningen, terwijl de VVD alleen fiscale voorzienin-
gen wil treffen.9S 

Ook door anderen wordt steeds meer de nadruk gelegd op sociaal
economische belangen die gemoeid zijn bij kinderopvangvoorzieningen. 
De gelden die indirect aan de verzorging van kind:ren worden besteed 
via kostwinnersbepalingen, vonnen volgens sommtge auteurs een on
doelmatige besteding van gemeenschapsgelden die beter besteed kunnen 
worden aan arbeidsstimulerende maatregelen voor vrouwen, waaronder 
kinderopvang.99 Dat vonnt ook een veronderstelling in het rapport van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, &n 'Werkend per
spectief uit 1990. Daarin wordt gewezen op ~et algemeen ~elang v~ 
kinderopvang, gezien de noodzaak vrouwen Vla betaalde arbeId een bIJ
drage te doen leveren aan de betaalbaarheid van sociale voorzieningen. 
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Het WRR-rapport en de reacties hierop van P9litieke partijen kunnen 
worden beschouwd als een definitieve erkenning van kinderopvang als 
voorwaarde voor structurele arbeidsparticipatie van vrouwen. UlO De WRR 

en de meeste politieke partijen pleiten rond 1990 voor een uitbreiding 
van kinderopvangvoorzieningen. lOL De WRR stelt voor om een landelijk 
kinderopvangfonds in het leven te roepen dat via koppelsubsidies initia
tieven van gemeenten, bedrijven en instellingen bevordert:. Ook de rege
ring legt eind jaren tachtig voor het eerst een expliciete relatie tussen 
kinderopvang en arbeidsmarktoverwegingen. In een nieuw regerings
standpunt over kinderopvang uit 1989 wordt gesproken over een ' ... 
forse extra impuls vanwege arbeidsmarktoverwegingen' . 102 

Die impuls moet komen van de al genoemde 'Oort-gelden'.IO) Het 
nieuwe kabinet Lubbers m voegt daar nog middelen aan toe. Zij legt in 
het regeerakkoord vast dat extra geld aan kinderopvang zal worden be
steed. Het totale bedrag zal oplopen tot zo'n 300 miljoen gulden in 
1994. Een terughoudend beleid ten aanzien van kinderopvang maakt in 
1990 plaats voor een stimuleringsbeleid. De voorstellen van de SER om 
de uitbreiding van kinderopvang niet via de Welzijnswet te reguleren, 
noch het voorstel van de WRR om een landelijk opvangfonds in het leven 
te roepen, worden echter door de regering overgenomen. De stimule
ring van kinderopvang zal, zo laat de nieuwe minister van wvc d' Ancona 
weten, gedecentraliseerd worden aan de gemeenten via de Welzijns
wet.104 In 1991 wordt dat vervolgens bijgesteld: minister d' Ancona ver
plicht gemeenten te overleggen met het bedrijfsleven en een vast deel 
van de nieuw te creëren voorzieningen te reserveren voor bedrijfsge
richte opvang. lOS 

Hoewel er verschil van mening is over de wijze waarop kinderopvang 
georganiseerd moet worden, is het volledig geaccepteerd als instrument 
van arbeidsmarktpolitiek. Daarmee wordt kinderopvang steeds meer on
derdeel van economische doelmatigheidsoverwegingen en -instrumenta
lisering. Daarin is steeds minder aandacht voor sociale behoefte van ou
ders (bijvoorbeeld wanneer ze een opleiding volgen of zware verzor
gingstaken hebben) en van kinderen (bijvoorbeeld kinderen in oude 
stadswijken met weinig speelmogelijkheden). Het lijkt alsof steeds vaker 
wordt verondersteld dat kinderopvang vooral of alleen de arbeidsmarkt
participatie van vrouwen moet stimuleren. Die argumentatie wordt rond 
1990 vanuit feministische hoek om zowel praktische als principiële gron
den ter discussie gesteld. Zo gaan de economen Groot en Maassen van 
den Brink (waarvan de laatste is verbonden aan de leerstoel Werkgele
genheidsvraagstukken binnen het Emancipatiebeleid van de Universiteit 
van Amsterdam) weliswaar mee in het doelmatigheidsperspectief, maar 
menen zij dat subsidie op kinderopvang geen effectief instrument is om 
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te vergroten. Dertig procent 
van de plaatsen in kinderdagverblijven zou volgens de auteurs bezet wor-
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den door niet-werkende moeders, terwijl veertig procent van de 
werkende moeders gebruik zou maken van andere vormenvan kinderop
vang.106 De Groot en Maassen van den Brink noe~en a~ alternatief voor 
de huidige subsidies het invoeren van een belasongvrIJe som voor alle 

vrouwen met jonge kinderen. . . . 
Principiële kritiek op de relatie tussen kinderopvang en arbeldsparnCl-

patie komt onder andere van de juriste Pessers in 1991: 

' ... de economische instrumentalisering van de emancipatie van vrou
wen heeft de belangen van ' kinderen, en ook van ouderen die van de 
zorgarbeid van vrouwen afhankelijk zijn tot een onbespreekbaar on
derwerp gemaakt.'107 

De opvatting uit de jaren zestig dat be~alde arbeid voor ~ouwen niet 
wenselijk is, heeft zich eind jaren tachog getransform~~rd ~ een breed 
gedeelde opvatting dat toenemende arbeidsmarktp~rn~paoe ,van vrou
wen economisch noodzakelijk is om sociale voorZ1emngen m de toe
komst te kunnen blijven bekostigen. Van een destructieve passie van 
vrouwen die uit zijn op hun eigenbelang, is de wens naar kinderopv~g 
meer en meer een gerechtvaardigd belang geworden waarmee bovendien 
de verspilling van in vrouwen geïnvesteerd ,kapitaal tegen wordt gegaan. 

Het perspectief van economische doelmatigheid heeft s~erke, m~ar ook . 
zwakke kanten. Door kinderopvang als onderdeel van wmstlverliesreke
ningen te zien, wordt de zorg voor kinderen als econo~sch relevante 
arbeid aangemerkt. Het maakt het mogelijk kosten v?or kinderopv~g af 
te zetten tegen kosten die gemoeid zijn met de betaling van kostw1~er
stoeslagen en met de inverdien-effecten, .. ~e .ontstaan door de gennge 
arbeidsparticipatie van vrouwen of onVrIjwillig vertrek van een mede-

werkster wanneer ze een kind krijgt. 
Het doelmatigheidsperspectief IIWLkt het bovendien mogelijk kinder-

opvang als marktprodukt te organiseren. Het principe van vrije concur
rentie zou theoretisch het aanbod dichter bij de vraag l..-unnen doen aan
sluiten en de keuzevrijheid van burgers tussen verschillende soorten op
vang kunnen vergroten. Kinderopvangbedrijven moeten ~ ~ers ~et 
elkaar concurreren om de gunst van de koper. Een orgarusane van kin
deropvang via de vrije markt zou bovendien de overheid ond~sten: ah; zij 
wil kan zij zich als concurrent melden, maar ze heeft daarm dan geen 

speciale verantwoordelijkheid meer. . 
Het doelmatigheidsperspectief schiet, door van kinderopvang een bere-

keningsmodel te maken, echter ook te kort. Voorzover werkgevers me
deverantwoordelijk worden voor kinderopvang, erkent men daarmee 
weliswaar de beperkingen die vrouwen kunnen hebben om een volwaar
dig werknemer te zijn, maar dat leidt er niet automatisch toe dat de 
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verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid verandert. In de werk
nemers~echten zijn omsta~digheden in de individuele levenssfeer nog 
~auweliJks opgenom~n. Kind~opvang via bedrijven vormt geen oplos
s~~ voor de verzorgmg van kinderen buiten de openingstijden van be
driJven en het hoeft de gangbare hoeveelheid uren dat een werknemer 
beschikbaar dient te zijn niet ter discussie te stellen: de werknemer die 
veertig uur I,>er week beschikba~ is kan zo gemakkelijk de norm blijven. 
~aarna~ bIedt het ~een oplossmg voor degenen die zich (nog) niet op 
die arbeldsmarkt .. bevmden. Dat vergroot ~et gevaar dat kinderopvang 
vûoral toegankelijk wordt voor degenen die het (financieel) het minst 
nodig hebben. 

Ook het organiseren van kinderopvang via de principes van de markt 
- dat ~l zeggen via vrije concurrentie van kinderopvangbedrijven - kent 
beperkingen. Tegenover de grotere keuzevrijheid die het ouders kan 
bieden, staat het gevaar dat kinderopvang voor velen onbetaalbaar zal 
wo~.de~, dat de kwalite.i.t niet gegarandeerd is en de continuïteit gemak
keliJk m gevaar komt bIJ teruglopende vraag. Bovendien blijkt het markt
mechanisme ten aanzien van kinderopvang de afgelopen vijftien jaar niet 
te heb~en gewerkt: het aanbod nam veel minder snel toe dan de vraag. 
Het felt dat het marktmechanisme niet werkt of gevaarlijke consequen
ties kan hebben, is in de verzorgingsstaat een belangrijke reden voorzie
ningen via de staat te organiseren. 108 

De belangrijkste tekQrtkoming van een doelmatigheidsperspectief is 
echtec .dat de ·sociale wenselijkheid van bepaalde zorgrelaties nooit het 
eigenlijke doel is, maar gezien wordt als bijdrage aan een ander doel. 
Men kan van bedrijven moeilijk verwachten dat hun eerste doel is het 
geluk van gezinnen of individuele leefverbanden te vergroten. Voorzover 
de overheid in het doelmatigheidsperspectief een rol speelt, valt dat ge
makkelij~er te verwachten: de verzorgingsstaat is er inuners op gericht 
het welZ1Jn van haar burgers te garanderen en waar mogelijk te vergro
ten. Maar ook hier geldt dat wemelijke zorgstructuren al snel afgeleid 
zullen worden uit economische haalbaarheid. 

6.6 CONCLUSIE, INDIVIDUALISERING EN KINDEROPVANG 

.Minder omstreden dan in de jaren zestig, is kinderopvan,g anno 1990 
onderwerp van levendige discussies. Meningsverschillen bestaan er niet 
alleen ov~r ~e vraag naar de sociale wenselijkheid van kinderop
van~oorZ1erungen, m~r ook over de verdeling van verantwoordelijkhe
den In de zorg voor kinderen en over de organisatie en de financiering 
ervan. 

In ~~ies over individua1is~ring vormt kinderopvang een van de 
hete hangIJzers. De vraag naar kinderopvang komt onmiskenbaar voort 
uit individualiserende tendensen. Die tendensen hebben een demografi-

231 



sche component (meer één-oudergezinnen en dalend kindertal waardoor 
contacten met andere kinderen meer moeten worden georganiseerd), 
een economische component (met name het toenemend aantal betaald 
werkende vrouwen), een sociaal-culturele en emancipatoire component 
(meer bewegingsvrijheid en ontplooiingskansen, in het bijzonder voor 
vrouwen, ook buiten participatie op de arbeidsmarkt) en een juridische 
component (gelij~ en effectieve rechten op sociale voorzieningen). 
Emancipatie van vrouwen, kinderopvang en individualisering zijn nauw 
met elkaar verbonden. Is kinderopvang een voorwaarde voor individuali
sering of een gevolg daarvàn? En om welk aspect van individualisering 
gaat het dan primair: om individualisering in sociaal-culturele, in juridi
sche of in economische zin? 

Het morele perspectief vertegenwoordigt vooral de negatieve kanten 
van toenemend economisch en sociaal-cultureel individualisme. Het 
meest duidelijk komt dat naar voren wanneer openbare kinderopvang als 
onderdeel van een culturele crisis wordt gezien waarvan het toenemend 
individualisme - in pejoratieve zin - als kern wordt beschouwd. Egoïsme 
komt dan tegenover waarden als zorgzaamheid en directe betrokkenheid 
bij kinderen te staan. Het veronderstelt een hiërarchie van waarden die 
aan erosie onderhevig is en weer hersteld dient te worden. Men wil de 
toenemende individualisering het liefst s~opzetten en keren. Maar ook 
een andere positie is zichtbaar. Degenen die die omkering niet wenselijk 
en mogelijk achten - dat wil zeggen die individualisering min' of meer 
als gegeven beschouwen - kunnen collectieve kinderopvang volgens een
zelfde redenatie aanmerken als invulling van gemeenschapsw'larden. Het 
betekent immers een erkenning van een gezamenlijke verantwoordelijk
heid voor de zorg voor een toekomstige generatie, het l~ert kinderen al 
op vroege leeftijd met anderen om te gaan en het kan de sociale condities 
waaronder kinderen uit verschillende groepen opgroeien, althans gedeel
telijk, egaliseren. Zo hoeft kinderopvang niet alleen beschouwd te wor
den als een gevolg van indh>idualisering, maar kan het ook gezien wor
den als dam tegen eventuele onwenselijke gevolgen van een verder toe
nemend individualisme. 

Het behoefteperspectief sluit vooral aan bij demografische en sociaal
culturele aspecten van individualisering. Voorzover het als voorwaarde 
wordt gezien om tot individuele ontplooiing van ouders (met name moe
ders) te komen, sluit het aan bij een expressief individualisme. Daarin ligt 
ook een gevaar, aangezien het aanleiding kan geven tot een schier onein
dige reeks van behoeften en wensen. 

In het doelmatigheidsperspectief ligt de nadruk op individualisering in 
economische zin (economische zelfstandigheid) maar is ook sprake van 
individualisering in juridische zin (aanspraak kunnen maken op kinder
opvang als onderdeel van het arbeidscontract). In d~ nadruk op indivi
dualisering en kinderopvang in economische zin liggen overeenkomsten 

232 

met een utilitaristisch individualistisch mensbeeld: individuen zullen 
streven naar rationele nutsmaximalisatie, waarbij de kosten voor kinder
opvang steeds worden afgewogen tegen de opbrengsten van het inko
men, zoals ook werkgevers de investering in kosten voor kinderopvang 
zullen afwegen tegen de opbrengsten van het kunnen aantrekken en be
houden van geschikte werknemers. 

Alle drie de p~rspe~ev:en ~ebben zwakke en sterke kanten, maar geen 
enkele benadenng bIedt lD ZIchzelf een voldoende argumentatie voor of 
tegen kinderopvang. Het gaat er om verschillende argumenten met el
kaar te combineren, zodanig dat een rechtvaardig beleid rond kinderop
vang onderbouwd kan worden, en tegelijkertijd rekening kan worden 
gehouden met de pluriformiteit in opvattingen. 

Terwijl kinderopvang in de jaren zestig vooral wordt afgewezen als on
~enselijke en doorgaans niet noodzakelijke voorziening, wordt het in de 
Jaren zeventig van feministische zijde bepleit door een beroep te doen 
op CXJ?:essief individualistische w:aarden als zelfontplooüng. Kinderop
vang lijkt een voorwaarde om sOClale rechten van vrouwen, bijvoorbeeld 
tot het volgen van onderwijs, te effectueren. Eind jaren tachtig is die 
morele claim op zelfontplooiing veranderd in een economische claim op 
zelfstandigheid. Niet de moeder-kind relatie staat voorop, maar de bete
kenis van kinderopvang voor de markt. Daarin gaat men er steeds meer 
,,'an uit dat burgers, evenals bedrijven, zijn gericht op nutsmaximalisatie. 

Van , een serieus politiek debat over wenselijke zorgstructuren en de 
relatie tussen individualistische en gemeenschapswaarden en verande
rende opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid is nauwelijks 
sprake. Een politieke discussie over kinderopvang, en overigens ook over 
ander~ zorgarrangementen,l09 zou zich moeten bewegen tussen private 
opvattmgen over het goede leven en publieke opvattingen Over recht
vaardigheid en solidariteit, waarbij wordt vermeden dat het probleem bij 
voorba.at wordt teruggebracht tot een kwestie van strikt individuele c.q. 
collecneve verantwoordelijkheid. 110 Die discussie zou moeten beginnen 
met d~ erkenning van het feit dat kinderopvang in de openbare sfeer 
vaak dient als compensatie voor de ongelijkheid (tussen mannen en vrou
wen) ~ de. individuel.e levenssfeer. De vraag is of dat de meest wenselijke 
oplossmg IS. Bove':l:dien moet vas~~teld worden dat er meer mogelijk
heden denkbaar ZIJn dan het tradinonele model waarin vrouwen full
time voor kinderen zorgen, en een alternatief model waarin men voor de 
opvan~ van kinderen geheel afhankelijk is van opvangvoorzieningen bui
tenshUIS. 

Kindl!rverzorging is een collectieve verantwoordelijkheid, voorzover 
het opvoeden van een nieuwe generatie een algemeen belang is. Maar 
het ~ ook een. individuele verantwoordelijkheid, voorzover het krijgen 
van kinderen Dlemand meer hoeft te overkomen en het om een beslissing 
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gaat die men zelf neemt. Een sociale reorganisatie van de verhouding 
tussen arbeid en wrg is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan 
individuele verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen. Behalve za
ken als ouderschaps- en calamiteitenverlof, mogelijkheden voor tussen
tijdsverlof ten behoeve van verzorging van anderen, biedt ook een uit
breiding van deeltijdbanen daarvoor een mogelijkheid. Dat maakt het 
voor beide ouders mogelijk betaalde arbeid met zorg voor kinderen te 
combineren. De vanzelfsprekende koppeling tussen vrouwen/vrouwelijk
heid en kinderopvang wu daardoor doorbroken kunnen worden. In 
plaats daarvan zou de verantwoordelijkheid van mannen voor de opvoe
ding en verzorging van kinderen vergroot kunnen worden. Dat zou van 
vrouwen een minder kwetsbare groep maken, en hun minder de afhanke
lijke identiteit van cliënt van voorzieningen toekennen. Daarentegen zou 
het de (mannelijke) identiteit van werknemer en burger relativeren door 
wrg in de individuele levenssfeer serieus te nemen. In dat geval kan ook 
terecht van burgers (mannen en vrouwen) verlangd worden dat ze de 
consequenties van hun keuze voor een belangrijk deel zelf dragen. Het 
hebben van kinderen brengt immers niet alleen vreugde, maar ook on
vermijdelijke beperkingen met zich mee: wlang die beperkingen niet 
eenzijdig op de schouders van één iemand rusten, zijn ze ook aanvaard
baar. Gedeelde verantwoordelijkheid dient niet alleep.te slaan op een 
verdeling tussen ouders, bedrijven en de staat, maar ook op de mogelijk
heid deze tussen beide (biologische dan wel sociale) ouders te verdelen. 

Voorstellen voor reorganisatie van arbcids- en wrgverhoudingen die
nen pluriform en elastisch te zijn. Umforme regelingen laten weinig 
ruimte voor verschillen in behoeften en wensen tussen individuen, ver
onderstellen vaststaande identiteiten en laten weinig ruimte voor keuze
vrijheid. In het kader van keuzevrijheid en respect voor verschillende 
opvattingen over het goede leven, dient het ook mogelijk te zijn op 
traditionele wijze betaalde arbeid en wrg te verdelen - hoewel zich 
hierbij andere problemen voordoen, bijvoorbeeld het risico van inko
mensverlies van de wrgende partner na echtscheiding en een sterkere 
mate van kwetsbaarheid van de zorgende partner - maar evengoed moet 
een meer of minder gelijke verdeling van taken mogelijk zijnY' Een 
flexibele arbeids- en zorgorganisatie zou er van uit kunnen gaan dat 
iedereen andere wensen heeft, en dat deze wensen in de loop van het 
leven kunnen veranderen. 

Concreet zou aan een sociale reorganisatie, volgens de principes van 
gedeelde verantwoordelijkheid van staat, werkgevers/werknemers en ou
ders, vorm gegeven kunnen worden door het scheppen van infrastructu
rele voorzieningen voor kinderopvang door de staat die gefinancierd 
worden door de verschiIlende partijen. De directe relatie tussen kinder
opvang, overheidsinmenging en overheidsfinanciering wordt daarmee 
doorbroken. Behalve de individuele levenssfeer, dé markt en de staat wu 
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daarbij nog een vierde sfeer een rol kunnen spelen: die van de 'civil 
society', of in andere termen, het 'maatschappelijk middenveld' of de 
'vrijwillige associatie'. Het maatschappelijk middenveld speelde - vóór 
1960 - een belangrijke rol, met name ten aanzien van kinderbewaarplaat
sen en peuterklassen die werden opgezet via het particulier initiatief. De 
invloed van het particulier initatief nam met de toenemende overname 
van taken en financiering door de staat, vanaf de jaren zestig snel af. Met 
betrekking tot kinderopvang wordt dat gebied nu vooral aangeduid als 
de 'informele' of 'niet-geïnstitutionaliseerde kinderopvang'" Gezien de 
veelvormigheid van activiteiten die hierin plaatsvinden en het ontbreken 
van bureaucratische inbedding, spelen deze activiteiten in de politieke 
discussies een geringe rol. Toch liggen juist op dit vlak mogelijkheden 
om naar nieuwe vormen van kinderopvang te weken. In plaats van een 
herstel van het 'oude' particuliere initiatief en het maatschappelijk mid
denveld, zou gewcht kunnen worden naar 'nieuwe' vormen van vrijwil
lige associatie, bijvoorbeeld wanneer ouders afspreken via wisseldiensten 
de zorg voor de eigen en andermans kinderen te verdelen, een fonds . 
oprichten waaruit de opvang van kinderen gezamenlijk wordt gefinan
cierd, of zich abonneren op een oppascentrale waardoor de centrale een 
basis van bestaan heeft, en de ouders een redelijke garantie hebben op 
oppas voor onverwachte momenten. Ook de structuur van gast
ouderschap kan in bepaalde gevallen een oplossing zijn. Waar de pro
duktie van goederen en diensten meer door mo!nsen zelf wordt georgani
seerd, liggen mogelijkheden om invulling te geven aan eigen wensen met 
betrekking tot de vorm van kinderopvang. Men kan enige afstand nemen 
van. de normen volgens welke de markt en de overheid functioneren, 
. zonder dat de grenzen tussen de verschillende sferen al te strikt worden 
opgevat. Dergelijke initiatieven zullen de bestaande vraag en behoefte 
aan kinderopvang niet kunnen wegnemen, maar zij kunnen wel een aan
vulling vormen op openbare, gesubsidieerde kinderopvang. Ik erken dat 
zich bij deze vormen problemen kunnen voordoen met betrekking tot 
kwaliteitsbewaking en verzekering van de continuïteit, maar dat lijkt me 
niet voldoende argumentatie om alle vormen van vrijwillige associatie 
dire(;t af te wijzen. Bureaucratische inmenging in deze is immers ook niet 
altijd ideaal, en laat ouders bovendien weinig keus in de soort kinderop
vang die ze wensen. 

Binnen de context van sociale reorganisatie wuden ook de behoeften 
van kir.deren serieus genomen moeten worden; kinderopvang is net zo 
min altijd vanzelfsprekend in het belang van kinderen als in tegenspraak 
met hun behoeften en belangen. Bovendien maakt het uit of kinderen 
vijf volle dagen per week doorbrengen op een kinderopvangplaats, of 
daal" twee of drie dagen per week zijn. Ook hier voldoen algemene uit
spraken niet: de beoordeling zal afhangen ván de specifieke omstandig
heden in de individuele levenssfeer en van de behoeften van kinderen. 
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De toenemende maatschappelijke acceptatie van het fenomeen van kin
deropvangvoorzieningen laat wat dit betreft nog genoeg vragen open. 
Moet de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen (wettelijk) geregle
menteerd worden en w ja, door wie moet dat dan gebeuren; wat is een 
redelijke verdeelsleutel voor de kosten van kinderopvang tussen over
heid, markt en ouders en in hoeverre is het redelijk hierbij rekening te 
houden met de hoogte van inkomens van ouders; hoe kan vermeden 
worden dat er verSchillende circuits van opvangvoorzieningen ontstaan; 
in welke mate is kinderopvang wenselijk., voor enkele dagdelen in de 
week, voor een gehele werkweek of voor nog meer? De laatste tijd wor
den van verschillende kanten voorstellen gedaan om een antwoord op 
dergelijke vragen te leveren. Zo is de praktijk van joint-ventures, waarbij 
bedrijven een kindplaats in een gesubsidieerd kinderdagverblijf kopen, 
een mogelijke oplossing om het ontstaan van verschillende circuits van 
kinderopvang - bedrijfscrèches voor werknemers en gesubsidieerde op
vang voor gevallen van sociale en medische indicatie - tegen te gaan. Het 
voorstel om te komen tot een landelijk stimuleringsfonds voor kinderop
vang, dat via koppelsubsidies bedrijven, gemeenten en instellingen sti
muleert 0IiJ. initiatieven te nemen, kan een antwoord zijn op de vraag 
naar een evenwichtige en redelijke verdeling van financiële middelen. 
Het kan tevens bijdragen tot zelfregulering in plaats valt een behoeftebe
vrediging via de staat. Beantwoord zijn de vragen vooralsnog echter niet. 
Ze betreffen meer dan alleen technische of beheersmatige problemen. 
Het weken naar creatieve, ondogmatische oplossingen voor nieuwe ver
wrgingsarrangementen, is een voorwaarde om op sociale wijze invulling 
te geven aan zelfstandigheid en individualisering. Openbare kinderop
vang kan daarin op z'n hoogst een deel van de oplossing vormen, maar 
nooit dé oplossing zijn, en zeker geen zaligmakende. Als gewcht wordt 
naar structuren die passen bij een moderne verzorgingsstaat en bij zelf
standige individuen, kan de achterstand die Nederland nu heeft ten op
zichte van andere landen als het gaat om kinderopvangvoorzieningen en 
combinatie van wrg en betaalde arbeid, wellicht worden omgezet in een 
voorsprong. In een dergelijke maatschappij is de keuze tussen kinderen 
of betaalde arbeid niet eenzijdig een keuze van vrouwen, bestaan ver
schillende mogelijkheden voor ouders om arbeid en wrg te combineren, 
wordt de verantwoordelijkheid voor kinderen ook voor een groot deel 
door hen gedragen en kunnen ze redelijk vrij beslissen aan welke vorm 
van opvang ze de voorkeur geven, zullen er minder cliënten van over
heidsvoorzieningen bestaan, en hoeven ongelijke verhoudingen in de ene 
maatschappelijke sfeer niet gecompenseerd te worden door speciale 
maatregelen voor kwetsbaren in een andere maatschappelijke sfeer. 
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7 Conclusies 
Individualisme, gemeenschap en sekse in de 
Nederlandse verzorgingsstaat 

'The tension beween private interest and the public good is never compktely 
resolved in any society. But in a free republic, it is the tark of the citizen, 
whether rukr or rukd, to cultivate civic virtue in order to mitigate the 
tension and render it manageable. (..J The way a free society meetr its 
problems dependr not only on its economie and administrative resources but 
un its political imagination. ' (Robert Bellab e.a. Habits of the Heart 1986 
(1985) pp. 270-271) 

7,1 INLEIDING 

:Leidraad in dit concluderend hoofdstuk is de vraag hoe individualisering, 
geplaatst in de context van de Nederlandse verwrgingsstaat, beoordeeld 
kan worden. Hoe verhouden verschuivingen tussen maatschappelijke sfe
ren (bijvoorbeeld tussen de markt en individuele levenssfeer) en beteke
nissen (van begrippen als individualisme en gemeenschap en mannelijk
heid en vrouwelijkheid) zich tot elkaar? Centraal staat de vraag naar 
grensafbakeningen en grensoverschrijdingen. Betekent individualisme 
hetzelfde voor de sfeer van de markt als voor de individuele levenssfeer? 
Sluiten vrouwelijkheid en individualisme elkaar uit of zijn ze met elkaar 
te verenigen? Dreigt de verzorgingsstaat te bezwijken onder een onbe
gl'en!id individualisme of biedt datzelfde individualisme mogelijkheden 
voor de vormgeving van een moderne verzorgingsstaat van zelfstandige, 
participerende burgers? We volgen in dit hoofdstuk min of meer de weg 
terug. Eerst worden de conclusies uit de hoofdstukken over de bijstands
wet en kinderopvang met elkaar in verband gebracht. Vervolgens wordt 
de aandacht gevestigd op de relatie tussen sekse en de logica van maat
schappelijke sferen. Nadat op theoretisch niveau een gematigde, maar 
democratische conceptualisering van individualisme zal worden uitge
werkt, zullen tenslotte de consequenties van deze conceptualisering voor 
uitgangspunten voor de verzorgingsstaat worden gefonnuleerd. 
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