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Bouwen aan
de toekomst
“Investeren in kinderopvang luidt 
het nieuwe motto van de Wereld-
bank.” Deze tweet kwam afgelopen 
week onder mijn aandacht. Fijn dat 
er weer erkenning is voor de zorg 
voor het kostbaarste in ons leven: 
de jongste generatie. In een recent 
rapport, ‘Tackling Childcare: The 
Business Case for Employer-Sup-
ported Childcare’ stelt de Wereld-
bank dat geen land, gemeenschap 
of economie de uitdagingen van 
de 21e eeuw aankan zonder tege-
moet te komen aan de vraag van 
hun werknemers naar kinderop-
vang.

Onze branche heeft het zwaar ge-
had. Het doet mij en iedereen in de 
kinderopvang goed dat het nieuwe 
regeerakkoord voor ons gunstig uit-
pakt. Dat er geld vrijkomt om te in-
vesteren in kwaliteit. Op dit nieuwe 
tijdperk hebben we met smart ge-
wacht na jaren van bezuinigen, krimp 
en afzien. Het zal ons – en vooral ook 
ouders – op veel vlakken goed doen.

Betaalbare kinderopvang biedt man-
nen en vrouwen betere kansen en 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Meer mensen kunnen meer uren 
werken terwijl hun kinderen in ver-
trouwde handen zijn. De financiële 
ondersteuning geeft ongetwijfeld 
een positieve impuls aan onze eco-
nomie. Voor ons maakt het nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk. We kijken 
ernaar uit om onze dienstverlening 
aan ouders en kinderen naar een 
hoger plan te tillen. En om – hoe be-
scheiden ook – een bijdrage te leve-
ren aan de emancipatie door meer 
werkende moeders zorg uit handen 
te nemen.

Voor ’t Mereltje geldt dat we letterlijk 
kunnen bouwen aan de toekomst 
met een nieuwe vestiging aan de 
Julianalaan. Tussen Centrumkerk en 
Julianaschool gaan we investeren in 
goede kinderopvang, duurzaamheid 
en digitale innovatie. En dat midden 
in Bilthoven. We houden u graag op 
de hoogte van de ontwikkelingen.
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