LOK - Lokaal Overleg Kinderopvang Berlaar
Verslag vergadering d.d. 27 mei 2021
Online
Aanwezig:

Suzy Put - Schepen
Sofie Wouters - BKO Roefels / secretaris
Henny Wens - Lokaal Loket Kinderopvang
Nancy Vertommen / vervanger Anneke Anthonissen / Sarah Geuens - Dienst onthaalouders I-Mens
Stijn De Haes - Afgevaardigde Kind&Gezin lokale team Neteland (zonder vervanger)

Verontschuldigd :

Willy Beullens - Raad van Bestuur Wolkewietje VZW (zonder vervanger)
Annemie Verhoeven - Lokaal Loket Kinderopvang
Catherine Florus / vervanger Lies Michiels, De Kleine Lotus
Yves De Smedt - Kinderdagverblijf Giegel (zonder vervanger)
Ilse Cleirbaut / vervanger Annemie Verhoeven - Kinderdagverblijf Wolkewietje
Joyce&Lies – Kinderdagverblijf Bavet&Charet

Afwezig:

Hilde Breugelmans / vervanger Lies Van Wemmel - Ferm
Tiny van Bel – Engeltjes en Bengeltjes
Elly Faes - Het Toverhuisje

Start: 19.00 uur

Lokaal Loket Kinderopvang
1. Terugkoppeling workshops initiatieven
Op donderdag 20 mei werd er een workshop gehouden voor de kinderopvangintiatieven vanuit Opvang.Vlaanderen – het digitaal
platform van het LLK. Er werd stapsgewijs uitgelegd hoe een aanvraag van een ouder behandeld wordt door een initiatief.
Volgende week ontvangt ieder initiatief een mail van Henny met hierin de handleiding. En ook de gegevens van je eigen account.
Die kan je dan personaliseren.
Nancy vult nog aan dat de dienstverantwoordelijken bij I-mens de accounts van de onthaalouders beheren. Maar ook zij de directe
opvangaanvragen nadien in het digitaal Loket zullen ingeven.
2. Overdracht van Wolkewietje naar gemeentebestuur
Op 14 juni is de overdracht gepland tussen Annemie (Wolkewietje) en Henny om de lopende aanvragen (6) en de bezorgdheden
van deze aanvragen te bespreken. Er werd ook al afgesproken dat de huidige website zal afgesloten worden met hierop de verwijzing
naar het nieuwe LLK met de nieuwe contactgegevens.
3. Samenwerkingsovereenkomst en organiek reglement
Er werden geen bemerkingen gegeven omtrent de overeenkomst of het reglement. Ook de afwezigen hadden de kans om hun
bemerkingen via mail te bezorgen. Dat is niet gebeurd. Dit zal geagendeerd worden op de gemeenteraad van 15 juni.
Na goedkeuring ontvangt ieder initiatief een mail met beide documenten. We zullen dan vragen om deze te ondertekenen en terug
aan ons te bezorgen.
4. Lancering
Op 1 juli is de lift-off gepland van het LLK en het digitaal LLK. De lancering wordt voldoende bekend gemaakt onder de bevolking
door middel van reclame:



Op de website / FB / IG van de gemeente
Verspreiding van flyers via dokters, kinderopvanginitiatieven, mutualiteiten, kind&preventie, …

Indien je – na de start – toch problemen ondervindt met je account. Of je zit ergens vast met een opvangvraag. Ook dan kan je
prima terecht via Henny.
Opgemaakt door Sofie Wouters, 27/05/2021

Einde: 19:30 uur

Opgemaakt door Sofie Wouters, 27/05/2021

