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Inleiding 
In deze brochure wordt een plan voorgesteld om 
goede marktgegevens beschikbaar te stellen aan 
de ondernemers in de kinderopvang: Service On-
dernemergerichte Marktgegevens (SOM). Kern van 
dit plan is de elektronische levering van wachtlijst-
gegevens van kinderopvangcentra aan een centra-
le databank. Vanuit deze centrale databank wor-
den de marktgegevens naar de ondernemers ge-
rapporteerd. 

Belang van marktgegevens 
Belangrijk bij succesvol ondernemen is de vraag: 
hoe ontwikkeld mijn markt (de vraag) zich? Blijft 
mijn bezettingsgraad op peil? Hoe en wanneer 
vang ik krimp op? De markt voor kinderopvang is 
anno 2005 vrijgemaakt en wordt snel vraaggericht 
en concurrerend.  
Met betere marktinformatie kan een ondernemer 
gerichter omgaan met investeringen in aanbod: 
personeel, gebouwen, organisatie, marktbewer-
king. Eisen die een ondernemer stelt aan marktge-
richte informatie zijn: duidelijk, helder, actueel, op 
zijn situatie toegespitst en betrouwbaar. Tot op 
heden was het onmogelijk of moeizaam om deze 
marktinformatie te krijgen.  

Hoe werkt het? - het concept 
Wachtlijsten geven de ontwikkelingen aan in de 
markt van kinderopvang. Immers: als wachtlijsten 
toenemen, zal de toekomstige vraag toenemen. 
Maar hoe groot is deze toename? En hoe verhoudt 
zich dat tot mijn wachtlijst? En hoe verhoudt zich 
mijn wachtlijst tot de vrijkomende capaciteit op 
mijn centra? 
Het concept is om de wachtlijstgegevens van de 
ondernemers centraal te verzamelen. De verza-
melde wachtlijstgegevens worden geanalyseerd. 
Ondernemers ontvangen het resultaat van maat-
analyses. 
Hierdoor is het volgende realiseerbaar: 
– Up-to-date gegevens: snelle verwerking, directe 

terugkoppeling; 
– Informatie over marktontwikkelingen 6 maan-

den vóór feitelijke plaatsing/instroom; 
– Prognoses op basis van echte marktgegevens;  
– Huidige en toekomstige vraag naar kinderop-

vang weten; 
– Vergelijking van landelijke en regionale cijfers 

met uw specifieke situatie; 

– Onderscheid naar dagopvang, buitenschoolse 
opvang, gastouderopvang en flex-opvang;  

– Landelijke rapportages om op brancheniveau 
de ontwikkelingen te kunnen beoordelen; 

– Heldere systematiek: geen afgeleide gegevens 
of peilingen maar tellingen van wachtlijsten. 

Welke marktgegevens 
De volgende marktgegevens zijn mogelijk:  
– Actuele ontwikkeling aantal aanmeldingen, ge-

corrigeerd voor seizoensinvloeden; 
– Te verwachten plaatsingen gedurende de ko-

mende 6 maanden; 
– Uitval: aantal en percentage aanmeldingen dat 

niet binnen een half jaar geplaatst is, of afziet 
van plaatsing; 

– Percentage tijdige plaatsingen; 
– Gemiddelde wachttijd; 
– Verschillen tussen de eigen centra; 
– Onderscheid regio’s en verstedelijkt vs. landelij-

ke gebieden. 
 
Een voorbeeld: 

 
 
De detaillering over de te leveren marktgegevens 
zal met de ondernemers gedaan worden voor een 
optimaal effect. 
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Dit voorbeeld toont aan dat steeds meer kinderen tijdig geplaatst kunnen 
worden. Wachtlijsten worden kleiner. Ouders hebben meer opties. Bezet-
tingsgraad staat onder druk. Ondernemers moeten sneller na een inschrij-
ving een aanbod kunnen doen. 
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Hoe werkt het - de techniek 
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Een kinderopvangcentrum levert wachtlijstgege-
vens via internet. Deze wachtlijstgegevens en de 
gegevens van andere kinderopvangcentra worden 
in een centrale database opgeslagen en verwerkt 
tot marktgegevens. Levering, verwerking en rap-
portage is geautomatiseerd. Transport en opslag 
zijn uiteraard goed beveiligd. 
 
Belangrijk is de adequate levering van gegevens. 
Dus worden duidelijke eisen gesteld aan de gege-
vens, zoals: 
– Afkomstig uit een geautomatiseerde en up-to-

date administratie; 
– Geschoonde wachtlijsten; 
– Minimum set aan te leveren gegevens: o.a. 

NAW-gegevens, ‘wensdatum’, ‘plaatsingsda-
tum’; 

– Regelmatige levering, bv. eens per maand. 
 
Een tweede voorbeeld: 

 
 
De ondernemer kan zijn gegevens vergelijken met 
landelijke en regionale marktgegevens. De onder-

nemer heeft uiteraard géén inzage in de wachtlijs-
ten van een andere organisatie ('concurrent'). 

Organisatie 
De Service Ondernemergerichte Marktgegevens 
(SOM) is een voorstel. Realisatie zal in samenwer-
king met de branche gebeuren. De initiatiefnemers 
van deze brochure willen de belangstelling peilen 
bij de ondernemers. 
Hoe meer kinderopvangcentra deelnemen, des te 
relevanter zullen de marktgegevens zijn. 

Meer weten? 
Dit initiatief is gestart door: 
Rinus de Loos en Henk-Jan Ebbers 
 
Onderzoekers van wachtlijsten en branche-
informatie kinderopvang sinds 1999. 
Consultants voor managementrapportages en  
elektronische gegevenslevering. Bekendheid met 
opzetten/organiseren elektronische gemeenschap. 
 
030-2992742, www.deloos.net 
030-2888358, www.EbbersConsult.nl 
 
Tot slot: 
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Dit voorbeeld toont hoezeer er sprake is van regionale verschillen. Onder-
nemers doen er goed aan niet blind te varen op landelijke indicaties. Loca-
le benchmark is noodzakelijk om de eigen marktpositie juist in te schatten. 
Verschillen tussen de eigen centra geeft nader zicht op keuzes. 

aantal aanmeldingen laatste 13 maanden
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Een op de vijf ouders wenst een plaatsing per januari. Dit voorbeeld toont 
dat juist voor deze maand er minder vraag was dan verwacht. In februari 
en maart leek de vraag zich te herstellen, maar in april viel de vraag 
wederom lager uit dan verwacht. Hoe ziet de huidige vraag eruit?
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