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Penny Nugteren en Gijsbert van Herk
Kijkend naar de inhoud van de Wet basisvoorziening kinderopvang (WBK) zijn
wij ervan overtuigd dat Sociale Zaken de uitvoering van de WBK veel meer naar
zich toe zou moeten trekken. Veel gemeenten realiseren zich wel dat de afdeling
Sociale Zaken een rol moet krijgen in de uitvoering van de WBK, maar het is nu
nog vooral de afdeling Welzijn die zich bekommert over de invoering ervan. De
collega’s van Sociale Zaken zijn erg druk met de invoering van de WWB en van
het samen oppakken van de invoering van de WBK is nog nauwelijks sprake.
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Rubriek

Per 1 januari 2005 treedt de Wet basisvoorziening kinderop

Doelgroepouders WBK

vang (WBK) in werking. Voor gemeenten betekent dat onder
andere dat geen kindplaatsen meer kunnen worden ingekocht
bij kinderdagverblijven voor bijvoorbeeld ouders in een reïn-

■ Ouders die een reïntegratietraject volgen en een uit

tegratietraject. De gemeente moet in plaats daarvan een sub

kering ontvangen in het kader van de WWB, WIK, ANW,

sidie verstrekken aan in de wet vastgelegde groepen ouders

I0AW of I0AZ;
■ Niet-uitkeringsgerechtigden (nug'ers) die als werkzoe

(zie kader).

kende zijn geregistreerd bij het CWI en een traject naar

•

werk volgen;

Gemeenten hebben dus met ingang van

(waarschijnlijk) 1 januari 2005 de wettelijke taak eenzesde

■ Nieuwkomers (WIN) die een inburgeringstraject volgen;

deel van de kosten van kinderopvang te betalen aan in de

■ Huishoudens waar sprake is van een sociaal-medische

WBK genoemde doelgroepen. Dit betekent dat de gemeente

indicatie en die niet behoren tot een van de andere

lijke werkprocessen moeten worden aangepast om snel en

doelgroepen;

effectief te kunnen inspelen op deze nieuwe klantvraag: het

■ Studenten;

verstrekken van een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

b

Het nieuw in te richten proces bestaat uit drie globale pro

_ Oudkomers (waarschijnlijk vanaf augustus 2005).

Tienermoeders die een opleiding volgen; en

cesstappen, het aanvragen van de subsidie, het toetsen of
iemand tot de doelgroep behoort en het vaststellen van het
bedrag van de subsidie en het uitbetalen van de subsidie.

te laten maken van een kinderdagverblijf, gastouderopvang of

Schematisch kan het nieuw in te richten proces als volgt wor

buitenschoolse opvang. Kinderopvang kan volgens ons dus
niet los worden gezien van het trajectplan dat met de ouders

den weergegeven.

wordt afgesproken.
Met de komst van de WWB wordt bovendien verwacht dat het
Aanvragen
subsidie

Toetsen
criteria

Uitbetalen
subsidie

aantal klanten met jonge kinderen dat in een arbeidstoeleidingstraject moet worden opgenomen, toeneemt omdat zij
niet meer automatisch kunnen worden ontheven van de
arbeidsplicht. Voor deze groepen is de noodzaak om te

Wij zijn ervan overtuigd dat dit proces het best is in te passen

beschikken over passende kinderopvang natuurlijk juist aan

bij de afdeling Sociale Zaken binnen de gemeente. Ten eerste

wezig. Reden te meer voor Sociale Zaken om te tvillen beschik

is er een grote overeenkomst tussen klanten van Sociale Zaken

ken over instrumenten om kinderopvang te regelen.

en WBK-doelgroepouders. Duidelijk is dat een groot deel van
de WBK-doelgroepouders een (bijstands)uitkering ontvangt

In de derde plaats moet er zoveel mogelijk worden aangeslo

en een traject volgt naar al dan niet betaald werk. Het klant

ten bij bestaande processen. Veel afdelingen Sociale Zaken

contact vindt dus voor een groot deel van de doelgroepouders

voeren op dit moment de regeling Kinderopvang Alleen

al plaats met de casemanager van Sociale Zaken. Het ligt voor

staande Ouders (KOA-regeling) uit. De uitvoering van de

de hand om de klant al bij dit contact aan te spreken op de

WBK heeft veel gelijkenissen. Het belangrijkste verschil is dat

behoefte aan kinderopvang. Volgens ons is dit een belangrij

de WBK een ruimere omschrijving van de doelgroep kent.

ke voorwaarde van klantvriendelijkheid: ‘handel aan de voor

Daarnaast koopt de gemeente nu meestal zelf plaatsen in bij

deur af wat afgehandeld kan worden, de klant spreek je

een kinderopvanginstelling. Met de komst van de WBK is dit

immers toch’.

dus niet meer mogelijk.
Uitgaande van de wens van de gemeente om het nieuwe werk

0

In de tweede plaats is voor een groot deel van de bijstandsge

proces zoveel mogelijk te laten aansluiten bij bestaande pro

rechtigden kinderopvang een voorwaarde om om te kunnen

cessen, willen wij ook graag de vergelijking trekken met het

werken of aan een reïntegratietraject te kunnen deelnemen.

proces Verstrekken incidentele bijzondere bijstand’. Ook hier

De WBK voorziet in financiële middelen om ouders gebruik

is sprake van het aanvragen, toetsen en vervolgens uitbetalen
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van een financiële tegemoetkoming aan individuen binnen

een verminderde caseload of is helemaal vrijgesteld van klant

bijzondere doelgroepen. Juist door in deze lijn aansluiting te

contact. In de grotere gemeenten is vaak nu al een medewer

zoeken bij de bestaande processen van ‘melding aan het loket’

ker aangesteld die is belast met de uitvoering van de KOA-

tot en met ‘versturen van de beschikking’ zal de uitvoering van

regeling. Hier kan dan aansluiting bij worden gezocht als het

het WBK-subsidieproces geen grote organisatorische wijzi

gaat om de WBK. Zodra de casemanager een klant heeft voor

gingen tot gevolg hebben. Er komt een proces bij dat op basis

wie kinderopvang noodzakelijk is, geeft hij dit door aan de

van bestaande werkwijzen gemakkelijk organisatorisch kan

coördinator kinderopvang. De coördinator toetst vervolgens

worden ingebed.

de aanvraaggegevens aan de wettelijke criteria en stelt een subsidiebeschikking op. Ook zet hij het betalingsproces in gang.
BMC is begin januari in drie gemeenten

pilots gestart om zo snel mogelijk te beschikken over een uit

In beide gevallen ligt de verantwoordelijkheid van een geschik

gewerkte procesbeschrijving van het WBK-subsidieproces. De

te kinderopvangplaats bij de klant. In de praktijk kan dit de

pilots zijn vooral bedoeld om samen met de gemeente knel

nodige vertraging opleveren voor de daadwerkelijke start van

punten bij het inrichten van het subsidieproces te benoemen

het (reïntegratiejtraject. Dit traject kan immers alleen van start

en op te lossen. Daarnaast trainen wij, in opdracht van het

gaan als de klant een kinderopvangplaats heeft gevonden en

programmabureau implementatie WBK, beleidsmedewerkers

de subsidie hiervoor is verstrekt. De gemeente zal met dit gege

Welzijn en Sociale Zaken.

ven dan ook rekening moeten houden bij de inrichting van het

Uit de eerste bevindingen van de pilots en ervaringen uit de

werkproces. Dit kan door de klant intensiever te begeleiden als

trainingen kan worden geconcludeerd dat het onderbrengen

de casemanager dit nodig acht.

van het subsidieproces-WBK bij de afdeling Sociale Zaken een
logische stap is.

Het betalingsproces levert gemeenten nog
wel wat hoofdbrekens op. Gezien de doelgroep, zo wordt

Een deel van de doelgroepouders is nu overigens nog geen

gesteld, kunnen problemen worden verwacht bij het terug

klant van Sociale Zaken. Het gaat om huishoudens met een

vorderen van gelden. Als na afloop van het subsidiejaar blijkt

sociaal-medische indicatie, studenten en tienermoeders die

dat de klant recht heeft op minder subsidie dan is uitbetaald,

een opleiding volgen. Bij het inrichten van het proces moet

moet het verschil door de gemeente worden teruggevorderd.

extra aandacht worden besteed aan deze doelgroepen, maar

Een verschil kan ontstaan als gevolg van wijzigingen in het

bedenk hierbij dat ook nu een deel van de klanten ook geen

trajectplan of de persoonlijke situatie. Ook niet ondenkbaar

(bijstands)relatie heeft met Sociale Zaken. Geen reden dus om

is de situatie waarin de klant de toegekende subsidie aan iets

ook voor deze groepen het WBK-subsidieproces niet onder te

anders besteedt dan de bedoeling was.

brengen bij deze afdeling.

Om het financiële risico van de gemeente zo klein mogelijk te
maken, kiezen veel gemeenten dan ook voor rechtstreekse

In de uitvoering van het subsidieproces kiezen gemeenten

betaling aan het kinderdagverblijf. In dat geval moet de ouder

veelal voor een van de volgende twee opties. De eerste variant

hiervoor wel toestemming verlenen door middel van een

is het hele proces onder te brengen bij de casemanager van de

machtiging. Een andere mogelijkheid is een maandelijkse

afdeling Sociale Zaken. Hierbij wordt geen onderscheid

toets op rechtmatigheid en het uitbetalen van de subsidie op

gemaakt tussen de verschillende doelgroepen. Voor zowel

basis van ingeleverde facturen.

nieuwkomers, uitkeringsgerechtigden als studenten worden
aanvragen voor de tegemoetkoming in de kosten van kinder

Sociale Zaken kent de doelgroep en het proces. Implementatie

opvang in behandeling genomen. Deze optie ligt voor de hand

van het subsidieproces-WBK is dus zo gepiept, zou je zeggen.

in de wat kleinere gemeenten waar voor specialisatie in het

Niet helemaal waar. Wat het lastig maakt, is het tijdspad. Op

takenpakket van de casemanager vaak geen ruimte is.

15 mei 2004 is de landelijke voorlichtingscampagne over de
WBK aan ouders gepland. Op 16 mei moet iedere gemeente

De tweede optie is te kiezen voor een coördinator kinderop

dus in staat zijn mensen te vertellen hoe het proces wordt

vang binnen de afdeling Sociale Zaken. Deze persoon heeft

ingericht en waar een aanvraag kan worden ingediend.
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Uiterlijk 1 oktober moeten gemeenten een beschikking kun
nen afgeven aan doelgroepouders die het recht op de subsidie
bevestigt en de hoogte van de subsidie bekendmaakt. Deze
informatie heeft de ouder namelijk nodig om de rijksbijdra
ge in de kosten van kinderopvang te kunnen aanvragen bij de
Belastingdienst (dat kan vanaf 1 oktober).

Wat implementatie van de WBK verder bemoeilijkt, is dat het
Rijk op basis van een verdeelsleutel gelden ter beschikking zal
stellen aan gemeenten voor de uitvoering van de WBK.
Aangezien doelgroepouders altijd recht hebben op de subsi
die en er niet wordt afgerekend op feitelijke kosten aan het
eind van het jaar is het van belang dat gemeenten inzicht krij
gen in de grootte van de doelgroep. Op basis van het ver
wachte aantal aanvragen kan de begroting worden opgesteld
en kan de benodigde personele capaciteit worden geschat.

Start direct en communiceer! Dbr zal,,dus snel, tijd
...
en energie moeten worden gestoken in het klaarmaken van de
organisatie voor het betalen van de subsidie aan doelgroep
ouders. Huidige processen moeten in kaart worden gebracht,
doelgroepen geïnventariseerd en er moeten allerlei keuzes te
I

worden gemaakt met betrekking tot de precieze inrichting
van het werkproces.
In opdracht van het programmabureau implementatie WBK
maakten wij een brochure met een checklist voor invoering
van de WBK. Hierin stelden wij: start direct en communiceer.
Deze hartenkreet zouden we niet alleen bij de afdeling Welzijn
willen neerleggen, maar dus ook bij afdelingen Sociale Zaken.

Uw deskundige
partner bij
reïntegratie en
:: verzuim.
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Start direct en communiceer! Vooral intern en met de mede
werkers van de afdeling Welzijn en zodra mogelijk met uw
klanten, want de kinderopvang is geen Welzijnstaak meer.
Kinderopvang is een voorwaarde om te werken of aan

Meer informatie?

het werk te raken, en dat maakt het een taak van Sociale
Zaken.

Bfl

Wibautstraat 116-118
1091 GP Amsterdam
tel. +31 20 562 63 64

Drs. Penny Nugteren en Gijsbert van Herl< zijn adviseur bij Bestuur
www.hudson.com
en Management Consultants (BMC) en zijn nauw betrokken bij de
hudson.nl@hudson.com
implementatie van de WBK bij diverse gemeenten.

Hndson

