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Flexibel werk scherpt vraag naar kinder-
opvang aan 
87.000 Vlaamse werknemers vinden moeilijk opvang voor hun kind(eren) 

Er is in Vlaanderen een uitgebreid aanbod aan kinderopvang. Kinderdagverblijven, onthaal-
ouders, buitenschoolse kinderopvang, een heel netwerk van grootouders en familie,… zorgen 
dag in dag uit voor de kinderen van (werkende) ouders.  
Toch zijn er ook vandaag nog veel werknemers die moeilijk een opvang vinden voor hun 
kind(eren). Uit de gegevens van de werkbaarheidsmonitor blijkt dat ongeveer een derde van 
de Vlaamse werknemers minstens één kind onder de twaalf jaar heeft. In deze groep zijn er 
87.000 (12,5%) die vaak of altijd kinderopvangproblemen ondervinden. Zij hebben het lastiger 
dan anderen om werk en privé goed op elkaar af te stemmen: 38,4% van deze werknemers 
heeft het moeilijk om werk en privé te combineren; bij hun collega’s waar de kinderopvang vlot 
verloopt, is dat slechts 11,6%.  
 
Flexibel werk vereist meer flexibele kinderopvang 
Kinderopvangproblemen komen vaker voor bij werknemers die flexibel werken. Bij werknemers 
die minstens 1 kind onder de twaalf hebben zijn er 12,5% die opvangproblemen hebben. Dit 
cijfer stijgt naar 16,3% bij ploegenwerkers, 16,8% bij nachtwerkers, 17% bij werknemers die 
frequent overwerken en 23% bij werknemers van wie het uurrooster op het laatste moment 
vaak wijzigt. 
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Grafiek 1: % van werknemers (met minstens 1 kind onder de 12 jaar) die regelmatig kin-
deropvangproblemen hebben 
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Bron: Nulmeting Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004, SERV - STV-Innovatie & Arbeid 

Samenvattend 
Deze cijfers wijzen erop dat de vraag naar bijkomende kinderopvang, in het bijzonder flexibele 
kinderopvang, zeer reëel is en dat flexibel werk deze vraag nog aanscherpt.  
 
De Vlaamse werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en werd ontwikkeld door 
STV-Innovatie & Arbeid met de financiële steun van VIONA en het Europees Sociaal Fonds. 

 




