
liere babysitter, juicht dit soort initiatieven toe,
maar twijfeltaanhetpotentieel. “Wezienzegere-
geld opduiken op sociale media als Facebook,
maarwemerkendatzeevensnelweerstranden,”
zegtChristelVerhas,directeurgezinspolitiekvan
deGezinsbond.“Jemerktdatveelkinderenbuiten
de eigen kring van familie en vrienden zichmin-
der op hun gemak voelen. En stel dat er iets fout
loopt,wie is dan aansprakelijk?”

Woord tegenwoord
Integenstellingtotdegezinsbond,waarelkebaby-
sitterverzekerdis, legtWAAPdevolledigeverant-
woordelijkheidbijdeouderszelf.Alserzichergens
een ongelukje voordoet, dan valt dat volgens de
initiatiefnemers onder de familiale verzekering.
“Maar dat kanwel eens eindigen in eendiscussie
van woord tegen woord”, zegt Leen Du Bois van
Kind&Gezin. VoorMerchin hoeft dat geen pro-
bleem te zijn, want de uiteindelijke bedoeling is
om op een aantal betrouwbare gezinnen een
beroep te kunnendoen.

Hij en zijn vrouw bouwden met eigen middelen
dewebsite,met de hulp van eenwebdesigner en
een advocaat. “Het moest juridisch waterdicht
zijn: alleswordt een pak ingewikkelder alswe er
geld mee zouden verdienen, maar dat doen we
niet.” Wel wil de website ouders punten laten
kopenals ze er twintig inhet rood staan, omhen
zoweer te laten deelnemen.

Opditmoment telthetplatformnogmaareen
goedevijftienleden,nagenoegallemaal inBrussel.
De site is voorlopig alleenopgesteld inhet Frans,
maarMerchinplantversies inhetNederlandsen
hetEngels. “Wehopenvooralviamond-tot-mond-
reclamemeermensentebereiken”, steltMerchin.
“Nuishetrustig,wantwestaannetvoordezomer-
vakantie,maarvanaf septemberverwacht ikveel
interesse.”

VRIJDAG 05/06/2015

Argentijns duel
Tévez vs.Messi
in finale van
Champions League
► SPORT 19

Top of flop?
Het rapport
van het voorbije
tv-seizoen
►MEDIA.COM 10-14

Telenet-baas
JohnPorter
‘Nauwkeurigmeten
hoe u tv-kijkt’
►MEDIA.COM 2-5

3DeMorgen.

ANDRIES FLUIT

We Are All Parents is een kraakvers
initiatief van twee jonge ouders uit Brussel
dat families via een website toelaat om
op elkaars kinderen te passen. Een Airbnb
voor kinderopvang, noemen ze het zelf.
‘Is het te vertrouwen? Vergelijk het met
het verjaardagsfeestje van een klasgenoot.
Daar laat je je kinderen ook achter.’

Kinderen heb ik nog niet, maar afgaand op de
steedsterugkerendezoektochtvanmijnomgeving
naar gepaste opvang zie ik dat hetmeer dan eens
eenpittigeuitdaging is.Meteende redenwaarom
Lauriane en David Merchin, Franse dertigers die
in Brusselwonen, eenmaand geledenWeAreAll-
Parents.comoprichtten. “Als je familie indebuurt
woont,dankunjehenaleensvragenomopdekin-
deren tepassen,vooronsgaatdatniet”, legtDavid
Merchin uit. “Wij moeten een beroep doen op
vriendenuit debuurt, endaar ishet ideeontstaan
omeenplatformuit te bouwen.”

De eerste vraag diemensen zich stellen: is het
wel tevertrouwenomjekinderenviaeenwebsite
bij wildvreemden te droppen? Merchin zegt dat
allesstaatenvaltbijvertrouwen.“Viaeensysteem
van commentaren kun je als gezin vertrouwen
opbouwen, net als bij Airbnbhet geval is.”

Op die site kun je een slaapplaats huren en te
huuraanbieden,maardat laatste isnietverplicht.
BijWeAreAll Parents (WAAP)wel. Voor elkuur
enelkkindwaarop jepast, krijg je eenpunt, voor
elk uur dat je op je kind laat passen, gaat er een
puntaf.Wie twintigpunten inhet roodgaat,mag
geen opvang meer zoeken, maar moet eerst
andermans kinderen opvangen. “Dat moet mis-
bruik tegengaan”, legt Merchin uit. “Maar het is
vooral de bedoeling om een gemeenschap uit te
bouwen en gezinnen met elkaar in contact te
brengen.”

Isolement doorbreken
Zeker dat laatste is een groot pluspunt, vindt Jan
Peeters van de Universiteit Gent. Hij werkt als
onderzoeker voor de vakgroep Sociaal Werk en
SocialePedagogiekrondkinderopvang.“Hetkomt
veelvoordat jongegezinnennaardestadverhui-
zenomberoepsredenen,vervanhet familialenet-
werk. Op zo’n moment kun je gevaar lopen op
sociaal isolement.Dit initiatiefkanhelpenomhet
isolement te doorbreken.”

De Gezinsbond, het epicentrum van de regu-
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De grond wordt heet onder
de voeten van Jan Bens,
de topman van het Federaal
Agentschap voor Nucleaire
Controle. Hij verklaarde
onlangs dat hij ooit
steekpenningen kreeg
aangeboden en er
zelf uitdeelde. ‘Nogal
choquerend’, zegt
Patrick Dewael,
fractieleider van Open Vld.

Minister van Binnenlandse
Zaken Jan Jambon (N-VA) is
echter niet van plan om zelf
sancties te treffen tegen Bens.
De bal ligt in het kamp van de
raadvanbestuurvanhetFANC,
die vandaag samenkomt. Dat
zei Jambon in het parlement,
waarmeerderheidenoppositie
ergkritischwarenvoorde top-
man.

Bens blikte maandag in Le
Soir terug op zijn jaren bij
Tractebel, een ingenieursbu-

reau in de energiesector, onder
meer in Kazachstan. Hij sprak
overde“ongelofelijkecorruptie”
in het land en gaf aan dat hij
“enveloppeskreegaangeboden
énuitdeelde”.Dat laatsteechter
alleen aan een dokter die een
medewerker anders niet wilde
behandelen, stuurde Bens
nadien bij.

Grote frustratie
“Toch is het evident dat dit vra-
gen oproept en uitleg vereist”,

zei JambonindeKameropvra-
gen van Johan Vande Lanotte
(sp.a), Kristof Calvo (Groen),
Karine Lalieux (PS) en
MicheldeLamotte (cdH).De
oppositie had haar vragen
eigenlijk aan premier
CharlesMichel (MR)gesteld,
maar die speelde ze door

aandebevoegdeminis-
ters.Totgrote frus-

tratie van de
oppositie,
die daar

langetijd fel tegenprotesteerde.
DatBensnognietuitdegeva-

renzone is, blijkt uit het inter-
viewvanOpenVld-fractieleider
PatrickDewael inVilla Politica.
“Deverklaringenzijnnatuurlijk
nogal choquerend, dat moet ik
toegeven. Iemand die zoiets
zegt, indie functie,datvraagtop
zijn minst om een onderzoek.”
Voordeoppositie isdekousook
nog niet af. Zij wil Bens zo snel
mogelijk horen in het parle-
ment.

Meerderheid richt pijlen op FANC-topman Jan Bens

Deburen
zorgenwel
vooropvang
Via platformWe Are All Parents ontstaat gemeenschap
vanmensen die op elkaars kinderen passen

‘Stel dat er iets fout loopt
met de kinderen, wie is

dan aansprakelijk?’
CHRISTEL VERHAS

DIRECTEUR GEZINSPOLITIEK
VAN DE GEZINSBOND

‘Het is evident dat
zijn uitspraken

vragen oproepen
en uitleg vereisen’

JAN JAMBON (N-VA)
MINISTER VAN

BINNENLANDSE ZAKEN

► Dertigers Lauriane en David Merchin en hun kinderen. Voorlopig telt hun site goed vijftien leden. © FRANKY VERDICKT
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