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Samenwerkingsovereenkomst tussen 
lokaal bestuur Berlaar en 

Vzw Steuncomité Vertrouwenscentrum 
Antenne Mechelen 

(Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen) 
 

 
Tussen 

Het lokaal bestuur Berlaar, Markt 1, 2590 Berlaar 

vertegenwoordigd door de burgemeester Walter Horemans, voorzitter van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn en mevrouw Nancy Roelands, algemeen 

directeur waarnemend, hierna genoemd lokaal bestuur Berlaar. 

enerzijds 

 
en 

 
de vzw Steuncomité Vertrouwenscentrum Antenne Mechelen (Ondernemingsnummer 

451952791) met zetel Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen, vertegenwoordigd door 

Kelly De Saeger (coördinator) en Veerle Van den Bossche (voorzitter) 

hierna genoemd VKM, 

anderzijds 

wordt overeengekomen hetgeen volgt: 
 
Artikel 1. Algemene bepalingen 

 
De bovengenoemde partijen beslissen tot samenwerking om de doelstellingen in het 

kader van het meerjarenplan van het lokaal bestuur Berlaar te realiseren. 

Het lokaal bestuur Berlaar onderschrijft de uitgangspunten en werkwijze van VKM. 

 
VKM verbindt er zich toe de hierna omschreven opdracht uit te voeren binnen de 

voorziene periode en binnen het voorziene budget. Uitbreiding van de opdracht wordt 

afzonderlijk en in overleg besproken. 
 
Beide partijen verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan met alle bepalingen. 



Pagina 2 van 6  

Artikel 2. DIENSTVERLENING 
 
§ 1 

 
VKM is een laagdrempelig en vertrouwd aanspreekpunt m.b.t. situaties van (vermoeden 

van) kindermishandeling en maakt als gemandateerde voorziening deel uit van het 
netwerk ‘advies- en hulplijn 1712’ van de Vlaamse Overheid. 

 
→   Te behalen resultaten: 

 
 

- Aanbod is bekend bij inwoners en welzijnsdiensten in de stad / gemeente 

- Professionele hulpverleners kunnen telefonisch terecht op de 

permanentiemomenten van VKM (elke werkdag 10-12u en 14-16u) 

- Burgers kunnen terecht bij 1712 (elke werkdag 9-18u): telefonisch, via chat en/ 

of e-mail. 
 

→   Indicatoren: 
 
 

- Aantal adviezen aan en meldingen uit de stad / gemeente, opgenomen in het 

jaarlijks werkingsverslag VKM. 

 
§ 2 

 
VKM biedt professionele hulp- en dienstverlening in situaties van (vermoeden van) 

kindermishandeling. Dit kan resulteren in een gepaste doorverwijzing of actieve rol in het 

ondersteunen van minderjarigen die geconfronteerd worden met geweld binnen hun 

systeem. 
 

→   Te behalen resultaten: 
 
 

- Bemannen advies- en hulplijn 1712 

- Consult aanbieden tijdens VK-permanentie, begeleiden en doorverwijzen. 

 
→   Indicatoren: 

 
 

- Aantal adviesvragen en dossiers over aantal gemelde minderjarigen uit de stad/ 

de gemeente, opgenomen in het jaarlijks werkingsverslag VKM. 

- Vraag van de melder, opgenomen in het jaarlijks werkingsverslag VKM. 

- Aantal contactnames aangaande minderjarige slachtoffers van geweld binnen het 

gezinssysteem in de provincie Antwerpen, opgenomen in het jaarrapport 1712 
 

 
Artikel 3. INFOVERSTREKKING – EXPERTISEBEVORDERING - VORMING 

 
§1 

 
VKM ondersteunt professionele hulpverleners in de verhoging van hun deskundigheid 

betreffende situaties van (vermoeden van) kindermishandeling. 
 

→   Te behalen resultaten: 
 

- Professionele hulpverleners hebben meer inzicht in de problematiek van 

kindermishandeling. 

- Positieve professionele contacten tussen hulpverleners VKM en hulpverleners uit 

de stad/ de gemeente. 



Pagina 3 van 6  

→   Indicatoren: 
 

- Aantal tussenkomsten m.b.t. dossiers kindermishandeling. 

- Aantal vormingsmomenten voor stedelijke/ gemeentelijke organisaties die 

antwoord bieden op de vraag naar expertisebevordering. 

- Aantal samenwerkingsmomenten of –verbanden met stedelijke/gemeentelijke 

organisaties die deskundigheid rond de problematiek bij deelnemers verhoogt. 
 
§2 

 
VKM speelt in op vragen van lokale werkingen met kwetsbare doelgroepen en actoren in 

het brede (preventieve) veld van opvoedingsondersteuning m.b.t. 

bespreekbaarheid/signalisatie/omgang met verwaarlozing, mishandeling en veilig 

opvoeden. 
 

→   Te behalen resultaten: 
 

- Bereidheid voor ondersteuning van lokale werkingen voor kwetsbare doelgroepen 

en actoren van brede instap / opvoedingsondersteuning m.b.t. signalen en aanpak 
van de problematiek. 

 
→   Indicatoren: 

 

- Aantal overleg- of infomomenten met werkingen met kwetsbare doelgroepen, 

actoren brede instap en opvoedingsondersteuning,… 
 

 
Artikel 4. ACTIVITEITEN 

 
VKM speelt in op vragen naar lokale acties om de bespreekbaarheid van 

kindermishandeling te verhogen en inwoners te sensibiliseren rond de thematiek 

kindermishandeling. 

 
→   Te behalen resultaten: 

 

- Beschikbaarheid en bereidheid om de inwoners te informeren over het thema 

kindermishandeling op vraag van of in samenspraak met lokaal bestuur. 

- Beschikbaarheid en bereidheid om mee te stappen in initiatieven die info 
verschaffen over VKM, 1712 en de problematiek kindermishandeling. Bv. 

aanleveren van artikels, publicaties, campagnes voor de website, nieuwsbrief, 

facebookpagina en/of activiteitenkalender van de stad/gemeente. 

 
→   Indicatoren: 

 

- Aantal gedeelde initiatieven (publicaties, lezingen, acties, …) die het thema 

kindermishandeling of de dienst en haar opdrachten onder de aandacht brengt. 
 

 
Artikel 5. BELEIDSAANBEVELINGEN, -SIGNALEN 

 
VKM signaleert aan het lokaal bestuur knelpunten, tekorten en behoeften op het gebied 

van de hulpverlening rond kindermishandeling. 
 

→   Te behalen resultaten: 
 

→   knelpunten, hiaten en behoeften in de hulpverlening m.b.t. kindermishandeling 

worden in een jaarlijks regionaal evaluatiemoment teruggekoppeld aan de lokale 

besturen 
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→   Indicatoren: 
 

- Aantal signalen in het jaarlijks werkingsverslag VKM of tijdens het 

evaluatiemoment 
 

 
Artikel 6. Evaluatie 

 
Minimaal jaarlijks overleggen vertegenwoordigers van het lokaal bestuur Berlaar en VKM 

in de Welzijnskoepel Rivierenland over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomsten. 

 
Bij eventuele lokale probleemsituaties of meningsverschillen kan de vertegenwoordiger 

van het lokaal bestuur Berlaar zich wenden tot het Bestuursorgaan van de vzw via de 

voorzitter. Ten laatste 15 dagen na het eerste contact wordt er een vergadering belegd 

met de vertegenwoordigers van de ondertekenende partijen. Beide partijen onthouden 

zich van publiekelijke berichtgeving hieromtrent. 
 

 
Artikel 7. BETOELAGING 

 
§ 1 Bedrag 

 
Het lokaal bestuur Berlaar verbindt zich er toe voor de uitvoering van de opdracht 

jaarlijks een bedrag van €0,75 / inwonend kind van de gemeente ter beschikking te 

stellen. Het aantal inwonende minderjarigen wordt jaarlijks becijferd op basis van de 

gepubliceerde cijfers op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de 

toelage verschuldidgd is. 

De toelage dient voor de financiering van de werkings- en personeelskosten van het 

Vertrouwenscentrum Antenne Mechelen. 

 
§ 2 Aanvraag 

 
De jaarlijkse toelage wordt aangevraagd per gewone brief of per e-mail (naargelang de 

voorkeur van het betrokken bestuur) waarin het werkingsverslag en de resultaten 
(inhoudelijk en financieel) van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag worden 

toegevoegd. 

De toelage wordt overgemaakt binnen de 3 maanden na de aanvraag door het VKM op 

rekening van de vzw Steuncomité Vertrouwenscentrum Antenne Mechelen: 

BE 60 0012 2597 0670 
 

 
Artikel 8. DUUR – BEEINDIGING - LIDMAATSCHAP 

 
§ 1 Duur 

 
De overeenkomst geldt voor de duur van de gehele bestuursperiode + 1 jaar, zijnde 

2019 tot en met 2025, ten einde evaluatie- en aanloopperiode te waarborgen. 

 
§2 Beëindiging 

 
Deze overeenkomst kan worden beëindigd door beide partijen wanneer: 

- de bepalingen van de uitvoering van de overeenkomst niet worden nageleefd. 

- de bedoelde resultaten niet kunnen worden gerealiseerd, tenzij er hiervoor voldoende 

krachtige motiveringen kunnen gegeven worden, die beide partijen aanvaarden. 

 
Beide partijen stellen elkaar hiervan schriftelijk in kennis. 



Pagina 5 van 6  

ARTIKEL 9.  VERTEGENWOORDIGING ALGEMENE VERGADERING 
 
Het lokaal bestuur Berlaar duidt een vertegenwoordiger aan die deelneemt aan de 

Algemene Vergadering van VKM. 
 

 
Artikel 10. BRIEFWISSELING EN COMMUNICATIE 

 
Alle briefwisseling m.b.t. de uitvoering van de opdracht moet gericht worden aan lokaal 

bestuur Berlaar, Markt 1, 2590 Berlaar. 
 
Treden op als contactpersoon tussen beide organisaties: 

▪ voor gemeente/OCMW: 

- Nadine Boekaerts (voorzitter BCSD) 

- 0494 53 31 34 

- Nadine.boekaerts@berlaar.be 

- Sharon Servranckx (diensthoofd Leven) 

- 0493 89 13 04 
- Sharon.servranckx@berlaar.be 

 

 
▪ voor VKM: 

- Kelly De Saeger 

- T: 015 20 21 31 

- E: kelly.desaeger@vkmechelen.be 

- Veerle Van den Bossche 

- T : 0498 93 95 08 

- E : veerle.vandenbossche@willebroek.be 
 

 
Artikel 11. SLOTBEPALINGEN 

Deze overeenkomst is enkel mits onderling akkoord tussen de partijen aanpasbaar.  

 

 

Opgemaakt te Berlaar op 16.06.2021 in 2 exemplaren waarvan beide partijen erkennen 

één exemplaar ontvangen te hebben. 
 

 
 
Voor lokaal bestuur Berlaar 

 

 

De burgemeester 

Voorzitter van de Raad voor  

Maatschappelijk Welzijn 

 

#$ondertekening1$# 

 

 

 
Walter Horemans 

 

De algemeen directeur waarnemend 

 
 
 
#$ondertekening2$# 

 

 

Nancy Roelands 

mailto:Nadine.boekaerts@berlaar.be
mailto:Sharon.servranckx@berlaar.be
mailto:kelly.desaeger@vkmechelen.be
mailto:veerle.vandenbossche@willebroek.be
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#$stempel$# 
 
 
 

Voor VKM : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelly De Saeger (coördinator) Veerle Van den Bossche (voorzitter) 
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