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LOK - Lokaal Overleg Kinderopvang Berlaar 

Verslag vergadering d.d. 2 oktober 2019 

Lokaal BKO Centrum   
 
Aanwezig:    Suzy Put - Schepen 
    Sofie Wouters  - BKO Roefels / secretaris  

Ilse Cleirbaut / vervanger Annemie Verhoeven - Kinderdagverblijf Wolkewietje  
Annemie Verhoeven - Lokaal Loket Kinderopvang  
Hilde Breugelmans / vervanger Lies Van Wemmel -  Landelijke kinderopvang  
Jet De Laet / vervanger Koen Sellekaerts - Begeleidster Buitenschoolse Kinderopvang Roefels 

    Nancy Vertommen / vervanger Anneke Anthonissen / Sarah Geuens - Dienst onthaalouders Mut De Muis  
Stijn De Haes - Afgevaardigde Kind&Gezin lokale team Neteland (zonder vervanger)  
Heidi Dubois – Kinderoppasdienst Gezinsbond  

 
Verontschuldigd :   Catherine Florus / vervanger Lies Michiels, De Kleine Lotus 

Willy Beullens - Raad van Bestuur Wolkewietje VZW (zonder vervanger) 
 
Afwezig zonder verontschuldiging: Hilde Ceulemans, VZW Tarag 

Johan Sels - Ouderraad VBS Pastorijstraat Berlaar (zonder vervanger) 
De Smedt Yves - Kinderdagverblijf Giegel (zonder vervanger) 

 
  

Start: 19.00 uur    

1. Kennismaking – rondje rond de tafel 
We maken kennis met Hilde Breugelmans die invalt voor Lies Van Wemmel.  

Heidi Dubois is een nieuw lid.  Zij doet de coördinatie van de opvangvragen van de oppasdienst van de Gezinsbond. Er zijn een 

25-tal babysitters. Informatie te vinden via de website van de Gezinsbond.  

Stijn de Haes werkt voor Kind&Gezin in werkingsgebied lokaal team Neteland: alle gemeenten tussen Duffel en Bonheiden 

(eerstelijnzones) 

Binnen dit multidisciplinaire lokale team zijn er naast de verpleegkundigen, de gezinsondersteuner en de sociaal werker personen 
met de functie intersectoraal medewerker, psycho-pedagoog  en relatiebeheerder actief. Het is voornamelijk deze laatste functie 
die lokaal rechtstreeks aanspreekbaar is door organisatoren kinderopvang.  
 
Hieronder vind je beknopt hun functie en hun concrete contactgegevens mee: 
 
De intersectorale medewerker heeft als opdracht om samenwerkingen te stimuleren en verbinding te leggen tussen de diverse 
partners betrokken bij lokale netwerken. 

Stijn De Haes, 0496 59 51 94, stijn.dehaes@kindengezin.be  
De relatiebeheerder geeft informatie, oriënteert, ondersteunt of bemiddelt op niveau van een individuele voorziening 
(kinderopvangvoorzieningen!) / vraag / behoefte en dit vanuit het lokale gebeuren, met een sterke link naar het dossierbeheer op 
de centrale administratie. 

Annemie Meuris, 0496 59 52 51, annemie.meuris@kindengezin.be 
De psycho-pedagoog geeft professioneel advies, ondersteuning of begeleiding aan gezinnen, collega’s of partners; ondersteunt 
professionals en gezinnen in vragen, behoeften en problemen over ouderschap en opvoedingsondersteuning, van 
basisondersteuning tot ondersteuning bij verontrusting. 

Ann Van Loy, 0499 99 63 57, ann.vanloy@kindengezin.be 
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2. Loket Kinderopvang Berlaar  

(bekrachtigen van afspraken tussen de verschillende initiatieven) 
De weg van de aanvraag Loket Kinderopvang Berlaar wordt geschetst door Stijn. Dit is ook terug te vinden via het verslag van het 

Huis van het Kind https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind 

Opdrachten van een Lokaal Loket Kinderopvang 

a. Informeren 

b. Registreren unieke opvangaanvragen + jaarlijkse rapportering aan Kind&Gezin / lokaal bestuur  

c. Samenwerking tussen alle actoren 

Stand van zaken 

- ontwerp flyer 

- voorontwerp website (informatie alle opvanginitiatieven, contactgegevens, registratie via Word-document) 

- ontwerp aanvraagformulier 

Ingevuld aanvraagformulier zal dan bezorgd worden aan alle opvanginitiatieven. Indien plaats bij hen, kunnen zij dan direct contact 

opnemen met de ouders. (Landelijke Kinderopvang bezorgt hun aanvraagformulier zodat er geweten is welke gegevens er zeker 

gevraagd moeten worden.) 

- contact met opvanginitiatieven: Annemie heeft al Engeltjes&Bengeltjes en Giegel bezocht.  

- persoonlijk contact met aanvragers kan op het Sociaal huis of gemeentehuis als neutraal informatiepunt. 

- aanvragen: 

→ vragen voor opvang voor in Berlaar – ongeacht als ze woonachtig zijn in Berlaar 

→ terugkoppelen vanuit opvanginitiatieven naar LLK als periode verlopen is of er bevestiging is vanuit het opvanginitiatief 

→ probleem met dringende opvangaanvraag: initiatieven krijgen de ouders/kinderen niet weg na afloop van de besproken periode 

→ belangrijk om ouders terug te koppelen over de stand van zaken in het proces 

3. Lok versus HvhK 
We blijven voorstander om algemene thema’s te bespreken in 1 vergadering in een combinatie HvhK-LOK. Specifieke thema’s, 

adviesvragen, zullen in ieder geval behandeld moeten worden in een apart LOK. Bij deze dan ook een uitnodiging voor de 

volgende vergadering van HvhK op dinsdag 10 december.  

4. Ondersteuning ‘verontrusting in de Kinderopvang’  
(punt van Stijn De Haes) 

Wordt verzet naar de vergadering van HvhK van dinsdag 10 december.  

5. Acties borstvoedingvriendelijke KO nav de wereldborstvoedingsweek  
(punt van Stijn De Haes) 

Wordt verzet naar de vergadering van HvhK van dinsdag 10 december.  

6. Klik je kind vast in de auto  
(punt van Ilse Cleirbaut) 

Wordt verzet naar de vergadering van HvhK van dinsdag 10 december.  

7. Aanstellen voorzitter (herhaling) 
Iedereen wordt uitgenodigd om eens na te denken over deze rol. Kandidaten mogen zich graag aanmelden via 

bko.roefels@berlaar.be.  
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8. Datum volgend LOK 
Volgende vergadering gaat door in samenwerking met HvhK doordat vele leden in beide raden zitten. 

Dinsdag 10 december 2019 – 9u30 – Sociaal Huis (Zomerstraat 22 – Berlaar) 

Maandag 24 februari 2020 – 15 uur – gemeentehuis  

 
Einde: 21.00 uur 
              
      

 


