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‘Kinderopvang als partner voor de gemeente’  

Hoe breng je de ‘14 suggesties’ onder de aandacht bij de gemeente? 

In de brochure ‘Kinderopvang als partner voor de gemeente’ geven we 14 suggesties om in gesprek 
te gaan met de huidige Raadsleden en de wethouder. Hoe kun je dat aanpakken?  

Jouw voornaamste issues 
In de brochure noemen we een groot aantal issues. Geef aan wat de voornaamste punten voor jou 
zijn en licht deze er dan vooral uit. 
 
Kansen; wat kom jij brengen? 
Spreek niet in problemen maar spreek in kansen. Wat moet of kan de ander doen om de situatie te 
verbeteren en wat draag je als organisatie zelf bij? De 14 perspectieven die we bieden geven hierbij 
aanknopingspunten. 
 
Lokale media 
Sluit aan bij relevante berichten in de lokale media. Breng je boodschap verder onder de aandacht 
via een persbericht, artikel, ingezonden brief of nieuwsbrief van de school. Je kan ook contact zoeken 
met een journalist door voor te stellen politieke partijen naar hun mening met betrekking tot het 
onderwerp te vragen. Jouw organisatie kan de journalist ondersteunen met informatie. 
 
Verkiezingsdebatten 
Speel een actieve rol bij verkiezingsdebatten die anderen organiseren. Je kan de aanwezige 
lijsttrekkers vragen stellen over hoe de politieke partij aandacht wil besteden aan het primair 
onderwijs in jouw gemeente. 
 
Persoonlijk contact 
Persoonlijk contact is kansrijker dan een notitie via een mail. Tekst is moeilijker te onthouden dan 
een verhaal van iemand die je zelf hebt ontmoet. Organiseer vooral een werkbezoek. 
 
Boodschappers; realiseer bereik 
Kijk ook naar andere mensen die je boodschapper kunnen zijn. Hoe realiseer je het grootste bereik? 
Laat het verhaal of je boodschap niet altijd vertellen door de directeur/bestuurder, maar ook eens 
door een ouder of een pedagogisch medewerker. 
 
Bedankmail 
Stuur na de verkiezingen een bedankmail. Bedank de oude raadsleden waar je contact mee hebt 
gehad bij hun afscheid. Zij kunnen je introduceren bij hun opvolger. 
 
Felicitaties  
Feliciteer nieuwe wethouders en raadsleden na de verkiezingen. Zie dat als een eerste stap. 
 
Aandachtspunten 
Nieuwe raadsleden zijn het eerste jaar op zoek naar hun rol en zoeken speerpunten. Wat worden 
hun aandachtspunten en hoe gaan ze dat bereiken?, zijn vragen die raadsleden zichzelf stellen. Ze   
verzamelen informatie om hun positie te bepalen, dus zorg dat je kennis maakt en te weten komt 
wat de raadsleden van plan zijn in hun raadsperiode. Benut hierbij ‘Kinderopvang als partner voor de 
gemeente’ en de 14 suggesties als het uitgangspunt. 

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/
https://www.vanoortenvanoort.nl/


 

©Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met dank aan Van Oort en Van Oort (februari 2022)  
Meer informatie: bel 085 - 021 85 00 of mail info@bmko.nl 

 

 
Werkbezoek 
Nodig raadsleden en/of wethouders uit voor werkbezoeken. Wacht daarbij tot de formatie rond is en 
iedereen tot rust is gekomen op de nieuwe plek. Tijdens deze bezoeken willen raadsleden graag 
verhalen horen die ze kunnen gebruiken om na te vertellen, liefst van ouders of pedagogisch 
medewerkers zelf. Plaats het wel in het licht van de 14 suggesties uit de brochure ‘Kinderopvang als 

partner voor de gemeente’. 
 
De ambtenaren 
Vergeet niet, naast de politiek, de ambtenaren van de gemeente te betrekken in je lobby. Zij 
adviseren de wethouders, schrijven het beleid en de stukken voor de gemeenteraad en 
spelen een grote rol bij de afhandeling van allerlei ‘dagelijkse’ beslissingen. De expertise van 
de ambtenaren is onmisbaar voor de politieke bestuurders. Deel de brochure ‘Kinderopvang als 
partner voor de gemeente’ en nodig hen ook uit voor een werkbezoek. 
 
Cijfers ter onderbouwing 
Wil je cijfers gebruiken bij je verhaal die specifiek afkomstig zijn uit jouw gemeente? De website 
www.waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten zien waar ze staan op 
het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. 
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