
13 december 2000/DCE/PD/00/84174
Directie Coördinatie Emancipatiebeleid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, mr. A.E.
Verstand-Bogaert, en de Minister van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,

Besluiten:

Artikel 1. Instelling
De Commissie Dagarrangementen
wordt ingesteld voor een periode van
1 jaar, van 1 januari 2001 tot en met
31 december 2001.

Artikel 2. Omvang
De Commissie Dagarrangementen
bestaat uit maximaal 8 leden, waar-
onder begrepen de voorzitter.

Artikel 3. Taken en werkwijze
1. De Commissie Dagarrangementen
heeft tot taak te adviseren ten behoe-
ve van een samenhangend beleid ten
aanzien van nieuwe dagarrangemen-
ten voor ouders en kinderen.
Onderdeel hiervan is het analyseren
van bestaande beleidstrajecten, vanuit
de optiek van ontkokering en ont-
schotting, op kansen en knelpunten
voor een dagarrangement voor
ouders en kinderen. Daarbij worden
de inzichten en ideeën van de gebrui-
kers, kinderen en hun ouder(s), en
andere belanghebbenden, zoals werk-
gevers, betrokken.
2. Het adviseren inzake een multi-
functioneel en flexibel gebouwenge-
bruik op het terrein van onderwijs,
opvang en, inclusief het doen van
voorstellen voor financiering en
mogelijke bundeling van geldstromen.
3. Het ontwikkelen van voorstellen
voor nieuwe bestuurlijke arrangemen-
ten, waarbij nadrukkelijk aandacht
wordt besteed aan decentrale
bevoegdheden en de regierol van de
gemeenten.

Artikel 4. Secretariaat
De Commissie Dagarrangementen
heeft een secretaris; benoemd door de
staatssecretaris. De secretaris wordt
bijgestaan door het Projectbureau

Dagindeling. Zo spoedig mogelijk na
inwerkingtreding zal de commissie
haar werkplan en werkwijze voorleg-
gen aan de staatssecretaris.

Artikel 5. Rapportage
De Commissie streeft er naar haar
advies vóór 31 december 2001 uit te
brengen aan de Staatssecretaris van
Sociale Zaken Werkgelegenheid.
Na het uitbrengen van het advies is
de Commissie opgeheven.

Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagte-
kening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst en vervalt met
ingang van 1 januari 2002.

Artikel 7. Staatscourant
Dit besluit wordt aangehaald als
Besluit instelling Commissie
Dagarrangementen.

Dit besluit zal in de Staatscourant
worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 13 december 2000.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
A.E. Verstand-Bogaert.
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries.

Toelichting

Het kabinet heeft op grond van een
gezamenlijk initiatief van de bewinds-
lieden van OC&W, VWS, EZ, GSI en
SZW besloten tot de instelling van de
Commissie Dagarrangementen, zoals
ook is aangekondigd in het
Meerjarenbeleidsplan Emancipatie.
Het voortouw ligt bij staatssecretaris
Verstand vanuit haar coördinerende
rol op het terrein van arbeid, zorg en
emancipatie. De commissie start haar
werk naar aanleiding van het advies
‘4 + 2 = 7’ van de Stuurgroep
Dagindeling.

De Commissie Dagarrangementen
heeft tot taak om 
– verder te bouwen aan een samen-
hangende visie op nieuwe dagarrange-

menten voor ouders en kinderen.
Onderdeel hiervan is het analyseren
van bestaande beleidstrajecten, vanuit
de optiek van ontkokering en ont-
schotting, op kansen en knelpunten
voor een dagarrangement voor
ouders en kinderen. Daarbij worden
de inzichten en ideeën van de gebrui-
kers, kinderen en hun ouder(s), en
andere belanghebbenden, waaronder
werkgevers, betrokken;
– een denkrichting en concrete voor-
stellen te ontwikkelen voor multifunc-
tioneel en flexibel gebouwengebruik
op het terrein van onderwijs, opvang
en vrijetijdvoorzieningen, inclusief
voorstellen voor financiering en
mogelijke bundeling van geldstromen;
– voorstellen te ontwikkelen voor
nieuwe bestuurlijke arrangementen,
waarbij nadrukkelijk aandacht wordt
besteed aan decentrale bevoegdheden
en de regierol van de gemeenten.

Nieuwe afspraken
In de samenleving ontstaan nieuwe
leefpatronen. Met name voor werken-
de ouders en hun kinderen geldt een
ander dagritme dan de afgelopen
decennia. Het ritme van de voorzie-
ningen is daar nog onvoldoende op
afgestemd.

Onze samenleving is toe aan nieu-
we afspraken, aan nieuwe samenwer-
kingsvormen tussen voorzieningen
voor onderwijs, opvang en vrije tijd.
Maar is ook toe aan een andere inde-
ling en afstemming van ruimte en tijd
om aan de ‘nieuwe realiteit’ recht te
doen.
De vraag naar een betere sociale
infrastructuur wordt ondersteund
door het bedrijfsleven. De positieve
economische ontwikkeling in
Nederland is in belangrijke mate
afhankelijk van een groeiend aanbod
van arbeidskracht. Een goede sociale
infrastructuur is hiervoor een belang-
rijke voorwaarde.

Integrale benadering en beleidssamen-
hang
Werk aan een betere samenhang tus-
sen onderwijs-, opvang- en vrijetijd-
voorzieningen. Ontwikkel moderne
flexibele dagarrangementen die aan-
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sluiten bij de behoeften van ouders en
kinderen. Ook ruimtelijke ordening,
bestemmingsplannen en vervoer heb-
ben alles te maken met het combine-
ren van arbeid en zorg. Dat is de
kern van de opdracht die staatssecre-
taris Verstand de Commissie
Dagarrangementen meegeeft.

Het werk van de commissie is een
aanvulling op de initiatieven die het
kabinet al neemt, zoals bijvoorbeeld
de Wet Basisvoorziening
Kinderopvang, het beleid op het ter-
rein van de brede school, voor- en
vroegschoolse educatie en daginde-
ling. In het zoeken naar oplossingen
komen duidelijke knelpunten naar
voren op het terrein van werkgelegen-
heid, accommodatie en bestuurlijke
samenwerking. De Commissie
Dagarrangementen komt met prakti-
sche voorstellen voor de samenwer-
king van organisaties in multifunctio-
nele gebouwen en voor een
bestuurlijke aanpak daarvan.

In veel gemeenten zijn namelijk
onvoldoende accommodaties, gebou-
wen zijn vaak verouderd of liggen
niet dicht bij elkaar. Multifunctionele
gebouwen kunnen dan één van de
oplossingen zijn. Deze kunnen tot
stand komen door zowel aanpassing
van bestaande gebouwen als nieuw-
bouw. 

Daarnaast gaat de commissie ver-
der werken aan de ontwikkeling van
sluitende en klantgerichte dagarrange-
menten voor ouders en kinderen. De
commissie zal nadrukkelijk op zoek
gaan naar inzichten en ideeën van
ouders, kinderen, ondersteunende
organisaties, werkgevers en andere
betrokkenen. Begin 2002 komt de
commissie met haar adviezen.

Samenstelling
De Commissie Dagarrangementen is
als volgt samengesteld:
– Dhr. drs. H.J. Pijlman, voorzitter;
plv. Voorzitter van het College van
Bestuur van de Hanzehogeschool,

Groningen; voorheen wethouder van
Groningen en initiatiefnemer van de
Vensterscholen; lid van de Stuurgroep
Dagindeling;
– Dhr. prof. dr. J.Th.J. van den Berg,
Voorzitter van de directieraad van de
VNG;
– Mevr. I.G.C. Faber, voorzitter van
Jong Management VNO/NCW en
directeur marketing van de Faber
Halbertsma Groep BV;
– Mevr. prof. ir. F. Houben,
Mecanoo Architects; Professor aan de
Technische Universiteit Delft en aan
de Università della Svizzera italiana,
accademia de architettura;
– Dhr. drs. A. Kasem, Vennoot bij
Van de Bunt,  Adviseurs voor
Organisatie en Beleid, Amsterdam;
– Mevr. drs. R. Peetoom, predikant
en lid van de Provinciale Staten van
Groningen voor het CDA;
– Mevr. drs. C.P. Vogelaar,
Projectleider van de Taskforce
Inburgering;
– Dhr. mr. J.H. Wakkie, Directeur
Koninklijke Nederlandse Hockey
Bond.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
A.E. Verstand-Bogaert.
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries.

Toelichting
met betrekking tot de eisen in
Aanwijzing 123a van de kaderwet
adviescolleges

De bewindslieden van de vijf betrok-
ken departementen (EZ, GSI, SZW,
OCW en VWS) hebben besloten tot
de instelling van de Commissie
Dagarrangementen voor de duur van
een jaar (zie hiervoor ‘verslag overleg
bewindslieden OC&W, VWS, EZ,
GSI en SZW; 29 juni 2000, Ministerie
van SZW’).

Onafhankelijke advisering met

betrekking tot dagarrangementen
wordt door de bewindspersonen
noodzakelijk geacht. De behoeften
van ouders en kinderen staan hierbij
centraal. De Experimenten
Dagindeling laten zien dat daar waar
samenwerking in gang wordt gezet,
dit op een aantal problemen stuit die
met name liggen in het gebrek aan
afstemming.

De bewindslieden hebben in geza-
menlijk overleg vastgesteld dat de tij-
delijke Commissie Dagarrangementen
zich intersectoraal en op verschillende
bestuurlijke niveaus zal bezighouden
met de vastgestelde taakopdracht.

De aard van de problematiek van
dagindeling/dagarrangementen vraagt
van de commissie een integrale, inter-
sectorale benadering, waarbij grote
kennis van de praktijk met inzicht in
beleid(sprocessen) van en tussen ver-
schillende overheidssectoren moet
worden verbonden, op verschillende
bestuurlijke niveaus (lokaal, provinci-
aal, landelijk). Daar is een specifieke
combinatie van personen en deskun-
digheden voor nodig, alsmede een
afzonderlijk traject.

De Commissie Dagarrangementen
is opgenomen in de ‘Begrotingsbrief
Emancipatiebeleid 2001’ en het
‘Meerjarenbeleidsplan
Emancipatiebeleid’ die inmiddels
door het Kabinet zijn vastgesteld.
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