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De harmonisatie van peuterspeelzalen ontrafeld 
 

Waar staat u nu? 

Door gewijzigde regelgeving worden peuterspeelzalen ‘geharmoniseerd’ naar de Wet kinderopvang. 

Een aantal gemeentes heeft dit al afgerond, een deel is ermee bezig en een groot aantal moet hier nog 

mee beginnen. In dit artikel beschrijft Kindop1 de belangrijkste succesfactoren in hoofdlijnen.   

 

Uitgangspunt is kwalitatief goede peuteropvang  

Vorm volgt inhoud en niet andersom. Eerst moet duidelijk worden wat de kwalitatieve voorwaarden 

van de te bieden peuteropvang. Hoe worden de kind arrangementen ingevuld? Wat zijn de randvoor-

waarden van de gemeente bij subsidieverstrekking? Is er budget voor periodieke (bij-)scholing? Eerst 

moeten alle neuzen dezelfde kant op staan.  Kind op1  dus! 

 

Kies een scenario aan het begin van het project 

In de startfase wordt een keuze gemaakt voor een scenario. Afhankelijk van de uitgangssituatie wordt 

een keuze gemaakt welke partij verantwoordelijk wordt voor de exploitatie. De keuze voor een 

scenario bepaalt de verdere invulling van de harmonisatie en geeft de uitgangspunten voor de 

exploitatie. 

 

Zorg voor een realistische exploitatie 

Het is verstandig om het exploitatieplan in fases op te stellen. In de eerste fase in grote lijnen als 

onderdeel van een impactanalyse. Daardoor worden de financiële uitgangspunten en haalbaarheid 

snel helder. Pas als hierover consensus bestaat, kan het exploitatieplan verder worden uitgewerkt met 

een scope van 2 tot 4 jaar. Ga daarbij uit van realistische bezettingsgraden om verrassingen te 

voorkomen. Ten behoeve van een realistische exploitatie kan gekozen worden voor een overgangs-

jaar om alle parameters van de exploitatie met alle betrokkenen gedurende dat jaar nader in te vullen 

en leidend  te laten zijn exploitatie op de middellange termijn. 

 

Voer duidelijk de regie over alle sporen van het harmonisatietraject 

Er zijn verschillende sporen waar verschillende personen, organisaties of gemeentelijke afdelingen bij 

betrokken zijn. Een helder projectplan en een duidelijke regiefunctie zijn dan essentieel. Benoem een 

projectleider die een verbindende factor kan zijn tussen de verschillende partijen. 

 

Communiceer helder                            

Tussentijdse periodieke rapportage en geregeld overleg met alle partijen is van groot belang voor een 

succesvolle harmonisatie. Dit voorkomt ruis op de lijn en zorgt voor realistische verwachtingen bij 

iedereen. 

 

Stuur bij indien nodig 

Juist omdat nieuwe regelgeving en de plannen voor directe financiering van invloed kunnen op de 

nadere invulling kan het nodig zijn om de harmonisatie tussentijds bij te sturen. Ook nieuwe 
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maatschappelijke ontwikkelingen zoals de opvang van 2 en 3 jarige kinderen van statushouders, 

verplichte taaltoetsen voor medewerkers, het ontschotten van de gemeentelijke zorgstructuren en 

wijzigende subsidieverordeningen kunnen van invloed zijn op het harmonisatietraject. 

 

Welke expertise is nodig? 

Ieder harmonisatietraject heeft een eigen startpunt. Door tijdig de juiste kennis op het goede moment 

bij het project te betrekken, verloopt het proces beter en is ook het eindresultaat optimaal.  

 

Onderstaande illustratie geeft duidelijk aan dat er in iedere fase andere expertise vereist is.  

 

 
 

Gemeente, pas op voor oneigenlijke staatssteun! 

Na een harmonisatie moeten gemeentes een keuze maken op welke wijze subsidie wordt verleend. 

Dat kan met een aanbesteding maar met het principe ‘subsidie volgt kind’ is een aanbesteding niet 

nodig. Alle aanbieders kunnen in dat geval immers subsidie aanvragen. In juridische zin zijn er veel 

valkuilen. Vaak wordt een uitvoeringsbesluit bij een subsidiebeschikking gevoegd. Als daar 

prestatieverplichtingen in worden opgenomen wijzigt het juridische kader naar ‘inkoop van diensten. 

Voor een gemeente is de juridische impact vaak de lastigste drempel om aan een harmonisatietraject 

uit te voeren. Veel is al uitgezocht. Maak gebruik van onze kennis en ervaring.    

 

Neem contact op 

Wilt u weten wat Kindop1 voor u kan doen, neem dan contact op via  www.kind-op-1.nl 
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