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21-JARIGE ONTVANGT MINISTER VANDEURZEN IN ‘MIEL EN MUIS’

“Zelfstandige kinderopvang kan
alleen met hulp van overheid”
HECHTEL-EKSEL

De 21-jarige Lene Veltjen opent vandaag een kinderopvang in Eksel. Een risicovolle investering die niet
meteen rendeert. “Zonder extra tussenkomst van de
overheid, zullen broodnodige zelfstandige opvanginitiatieven als deze uitblijven”, kaartte de jonge onderneemster aan bij bevoegde minister Jo Vandeurzen
die dit weekend op haar uitnodiging een kijkje kwam
nemen. Vandeurzen verwijst naar het aangekondigde
decreet op de kinderopvang dat volgend jaar 9 miljoen
middelen voorziet.
“De voorbije jaren heb ik al in
heel wat kinderopvanginitiatieven
gewerkt, maar ik droomde altijd
van een eigen onderneming met een
huiselijke invulling”, vertelt Lene
Veltjen die op termijn samen met
twee halftijdse werknemers haar
kinderopvang Miel en Muis in Eksel wil runnen. “Dit zal pas kunnen
als ik mijn dagelijkse capaciteit
voor 15 kinderen zie ingevuld. Als
starter kan je geen beroep doen op
het inkomengerelateerde systeem
waarbij ouders een bijdrage betalen
naargelang hun inkomen, en de
overheid de rest bijpast. Ik krijg
die steun niet omdat de pot leeg is.
Daarom moet ik een hogere prijs
doorrekenen aan de ouders. Dit
ervaar ik als oneerlijke concurrentie
met de bestaande IKG-initiatieven.
Ook werk je sociale ongelijkheid in
hand. Kwetsbare gezinnen zullen

mijn prijs niet kunnen betalen en
uit de boot vallen.” Vader Erwin
knikt. “Dit pand in orde maken,
kostte 80.000 euro en nu beginnen
de kosten te lopen. De extra moeilijk startpositie is ontmoedigend
voor jonge ondernemers die een
opvang willen starten.”

Gedrevenheid
“Volgend jaar willen we in het kader
van het nieuwe decreet op kinderopvang 9 miljoen investeren in uitbreiding van kinderopvang ”, reageert
minister Vandeurzen. “Maar liefst 7
miljoen zal gaan naar het scheppen
van IKG-plaatsen in de zelfstandige sector. Het zal gaan om 1.000
plaatsen in bestaande initiatieven,
en vervolgens
olgens een kleine 500 in
nieuw initiatieven. Wat Limburg
betreft, worden via het Strategisch
plan voor Limburg (Salk) nog eens

Lene Veltjen met minister Jo Vandeurzen tijdens zijn bezoek
Foto Geert VAN BAELEN
aan haar kinderopvang Miel en Muis.
200 nieuwe plaatsen gecreëerd.
We willen dit systeem uitbreiden,
maar dit gaat getrapt en moet kaderen in budgetten. Daarom geven
nu ook voorrang aan bestaande
initiatieven waar al personeel aan
de slag is. ”

Voor de rest heeft Vandeurzen
alleen maar bewondering voor
starters. “Het blijft natuurlijk een
vorm van ondernemen die wijst op
een grote gedrevenheid. Niemand
verplicht hen”, stelt hij.
Geert VAN BAELEN

