Stuurgroep Huis van het Kind Berlaar – 31 januari 2019
Aanwezig:
Rita Scheers (voorzitter consultatiebureau Kind & Preventie), Eveline Van de Vyvere (secretaris jeugdraad +
diensthoofd Vrije Tijd), Linda Paulussen (familiehulp), Tine Seghers (verantwoordelijke De Appelboom), Sharon
Servranckx (diensthoofd Leven + coördinator Huis van het Kind Berlaar), Ilse Cleirbaut (coördinator
Kinderdagverblijf Wolkewietje), Chris Mathieu (verpleegkundige Kind & Gezin Berlaar), Hilde Ceulemans (vzw
Tarag), Stijn De Haes (Kind & Gezin, intersectorale medewerker), Leen Van Dessel (verantwoordelijke
flankerend onderwijs gemeentebestuur Berlaar), Suzy Put (schepen van Jeugd, Gezin, Lokale Economie (tot
2021) en Onderwijs), (Lies Michiels, directeur vzw Dol-Fijn & vzw Klavertje 4)

Verontschuldigd: Sofie Wouters (coördinator BKO Roefels + secretaris LOK), Katleen Heuten (coördinator
consultatiebureaus provincie Antwerpen) – zij zal niet meer deelnemen o.w.v. een andere functie, Karen
Moyson (CM- dienst gezondheidsbevordering), Dominiek Vanbesien (directeur Kinderland, Rudi Wouters (Casa
di colore), Ilse Peeters (landelijke kinderopvang), Nancy Vertommen (kinderopvangdienst Mut de Muis),
Reinout Beyaert (gezinsbond), Nadine Boekaerts (voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst + Vlaams
neutraal ziekenfonds), Sabine Arras (De Balderschool), Gert Maris (diensthoofd Bibliotheek), Julie Beeckman
(diensthoofd CKG De Kleine Kameel Lier)

Verslaggeving: Sharon Servranckx

Start: 9.30 uur

Agendapunten
0. Goedkeuring van het verslag van 7 november 2018
Dit agendapunt werd overgeslagen. Opmerkingen zijn nog welkom tot en met 11 februari. Nadien wordt het
verslag gepubliceerd op de website van de gemeente Berlaar.

Sharon mocht geen opmerkingen ontvangen.

1. Spreker 1 om 9u30:
Sara Mertens – CBE Open School Laaggeletterdheid: hoe
communiceren we beter naar onze doelgroep, welke vormingen bieden zij aan, enz.
De presentatie kan je terugvinden in de bijlage. CBE Open School gaat de Huizen van het Kind af. In het kader
van de week van de geletterdheid (week van 8 september 2019) spreekt men alle gemeenten, organisaties,
enz. aan. Volgend jaar komen de scholen aan bod. Dit jaar en volgend jaar is het thema ‘Jonge ouders’. 1 op 10
van de jonge ouders zijn laaggeletterd (Vlaams cijfer).
Open school is gespecialiseerd in het geven van opleidingen aan laaggeschoolde volwassenen. Ze focussen op
emancipatorisch werken.
Wie de werking en het aanbod van Open School wil blijven volgen, kan inschrijven op de nieuwsbrief via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfuej8abAneH33XWpiLV_ObEqVNszVmhRvUajamkwXnnT7QQ/vi
ewform
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Wie meer info wil over het herschrijven van teksten in duidelijke taal, kan terecht
www.wablieft.be/tekstadvies of rechtstreeks bij onze spreker op sara.mertens.maes@gmail.com.

bij

Bedenking
We hebben momenteel zeer weinig zicht op opvangplaatsen binnen de kinderopvang. Dit moet zeker eens
bekeken worden binnen het LOK. Een lokaal loket kinderopvang kan een duidelijk beeld geven over de
beschikbare plaatsen in de gemeente. Suzy Put roept alle kinderopvangdiensten op om hier open over te
communiceren. Wolkewietje heeft tijdelijke opvangplaatsen (bijv. viertal maanden), specifiek voor kansarmen.
Bij de andere initiatieven zitten de plaatsen vol.

2. Subsidieaanvraag – stavaza
We ontvingen begin december 2018 een positief antwoord. Sharon bezorgde toen meteen het goede nieuws
aan de ganse stuurgroep. 4 138 euro zullen we in 2019 ontvangen. Deze centjes komen goed van pas voor de
verschillende activiteiten die we willen organiseren in de week van de Opvoeding (zie punt 5).
Het voorschot (90%- 3 724,2 euro) wordt uitbetaald voor eind maart. Het saldo (10%- 413,8 euro) wordt
uitbetaald voor het einde van het jaar na goedkeuring van de financiële verantwoording en opvolging van de
reserves.
Jaarlijks zal Kind & Gezin bij ons opvragen aan welk aanbod de middelen door het samenwerkingsverband
besteed zijn. Ten laatste op 31 juli dient deze informatie hen te bereiken. Hiervoor zou tijdig (uiterlijk half april)
een sjabloon ter beschikking gesteld worden.
Indien de kosten lager zijn dan de toegekende subsidie, bouwt het samenwerkingsverband een reserve ten
laste van de subsidie op. Maximaal 20% van de jaarlijkse subsidie kan als overschot worden overgedragen naar
het volgende jaar.

3. Acties
- Actie ‘Schenk een boek’, Samenwerking Libelle – Kind en Gezin – Iedereen Leest –
Kringwinkels
Tijdens de kerstperiode werd hierover door de Kringwinkel niet gecommuniceerd. Sharon nam zelf contact op
met de Kringwinkel waarbij ze de boodschap kreeg om de boeken op te halen. We zijn ter plaatse geweestzoals afgesproken- de persoon in kwestie bleek toen ziek te zijn- dus ontvingen we de boodschap dat de
boeken op waren. Sharon nam opnieuw contact op met de Kringwinkel, vermits er was afgesproken wanneer
we de boeken mochten ophalen. De Kringwinkel zoekt uit wat er aan de hand is en bezorgt ons een antwoord.
Normaal gezien zouden we recht hebben op een 50-tal boeken.

- Actie ‘Gratis jeugdboeken’ - evaluatie
Op het gemeentehuis werden een 25-tal boeken verdeeld. Op het OCMW geen enkele. Kind & Gezin mocht een
50-tal boeken uitdelen, een groot succes. De kast staat er nog steeds en blijft er staan tot de boeken op zijn.
Wegens plaatsgebrek werden de kasten op het OCMW en het gemeentehuis weggehaald.
Wolkewietje heeft eerder ‘moeilijkere’ boeken uitgekozen met mooie prenten. De boeken worden op het
kinderdagverblijf gebruikt, maar ook ouders kunnen ze uitlenen. Wolkewietje heeft naar aanleiding van dit
initiatief een overeenkomst gesloten met de bib om op regelmatige tijdstippen boeken uit te lenen. Een
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vrijwilligster komt de boeken op regelmatige tijdstippen brengen. Ook de kleintjes worden niet in de kou gezet,
er zitten zeker ook prentenboeken bij voor hen.
Zeker een initiatief om te herhalen tegen eind dit jaar. We bekijken nog van waar de boeken kunnen komen.
Naar aanleiding van dit initiatief is het idee van een ruilboekenkast binnengekomen op Facebook. Ook Rita is
vragende partij. Wegens tijdsgebrek bekijken we dit op de volgende stuurgroep.

- Peuterspeelpunt – terugkoppeling
We hebben besloten om een peuterspeelpunt te organiseren tijdens de Seniorenweek (18 november 2019 tot
27 november) én de week van de Opvoeding (16 mei tot 23 mei 2019).

Het peuterspeelpunt kan plaatsvinden op BKO in de voormiddag.
Stijn vraagt na wie er aanwezig kan zijn vanuit Kind&Gezin.
We willen ook een fruit-moment voorzien: hoe pakken we dit aan?
Eveline vraagt aan de seniorenraad of het psp kan doorgaan op donderdag.
Suzy polst bij Magda Ceulemans (school) of er studenten zijn die een ondersteunende rol kunnen opnemen
i.k.v. een stage. Zo ervaren ze in de praktijk wat het echt is. Dit voor de week van de opvoeding in 2020.
We werken dit verder uit bij punt 5.

Sharon nam contact op met enkele omliggende gemeenten die een peuterspeelpunt organiseren (Lier, Heist-od-Berg, Herselt).
Lier
Het peuterspeelpunt (psp) is gestart na opmerkingen vanuit Kind & Gezin, straathoekwerk, OCMW, … omdat
veel van de jonge mama’s dikwijls in isolement dreigen te komen na de geboorte. Het psp merkt op dat als
mama’s elkaar meerdere keren ontmoeten, ze daarna ook elders afspreken.
Hun psp is gratis (ook het fruitmoment, koffie thee, activiteiten). Inschrijven is niet nodig , ouders komen en
gaan wanneer ze willen. Elke week op maandag en woensdagvoormiddag, wanneer het consultatiebureau
open is.
Bij de start was het psp enkel op woensdagvoormiddag open. Dat liep zo goed, dat ze er een extra moment aan
hebben toegevoegd. Per moment zijn er tussen de 0 (1 keer) en 19 kindjes.
Ze houden per moment een namenlijst en hun begeleider bij. Meestal is dat de mama of de oma.
Hun Huis werkt met 1 betaalde kracht (coördinator) en een 20-tal vrijwilligers verdeeld over de verschillende
werkingen.
Herselt – Hulshout – Westerlo
Gestart sinds oktober 2013.
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Zij zijn gestart met een psp, omdat een laagdrempelige plaats waar mensen gewoon elkaar mogen ontmoeten
belangrijk is. Ouders met kleine kinderen hebben nood aan sociaal contact en kinderen leren met andere
kinderen, met ander speelgoed en op een andere plek spelen. Naar kleuterparticipatie toe is dit een
meerwaarde.
Elke week in elk van de 3 gemeenten, behalve tijdens de schoolvakanties. Op 1 plek zijn ze de helft van de
schoolvakanties open. In Hulshout en Herselt gaat het door in de BKO, in Westerlo gaat het door in het Huis
van het Kind. Maandag, dinsdag en donderdag. Altijd tussen 9 uur en 12 uur.
Meestal ouders, maar grootouders komen ook.
Hieronder de laatste cijfers. Bezoekers zijn kinderen, zonder (groot)ouders over alle drie de psp.
AANTAL BEZOEKERS
2013
159 (oktober, november, december)
2014
523
2015
1121
2016
1097
2017
1168
2018
359 (tem maart 2018)

Ze hebben in elk peuterspeelpunt vrijwilligers (op 2 plekken 1 en op 1 plek 4) en begeleidsters die betaald
worden (op 2 plekken 2 en op 1 plek 1). De mensen die betaald worden zijn wijk-werkers of begeleidsters van
de BKO die extra uren kregen.
Heist-op-den-Berg
In 2016 gestart. Enquête die aangaf dat de burgers vragende partij waren van een psp.
Geen inschrijvingen (behalve als er eens extra activiteiten gepland staan, bijv. een babymassage, een
draagdoekenworkshop, omdat die met een max aantal werken). Gratis. Elke maandagvoormiddag babybabbel
en peuterspeelpunt vanaf 9.30 tot 11.30 uur. Niet in kleine schoolvakanties, maar wel in zomervakantie.
Locatie: BKO Hallaar. In de zomer een andere opvang.
10 – 18 deelnemers, maar sommige periodes ook minder.
Ze bereiken zowel mama’s als papa’s als grootouders.
Coördinator en regioverpleegkundige van Kind & Gezin zijn aanwezig, aangevuld met één of twee vrijwilligers,
zodat vragen rond opvoeding en ontwikkeling gesteld kunnen worden.

-Terugkoppeling - 11de EXPOO-congres – 4 december 2018
De bekendmakingscampagne werd voorgesteld, alsook de posters om de Huizen van het Kind te promoten.
Nadien volgde een plenaire uiteenzetting van bij de buren, Nederland. Sharon heeft er van onthouden dat ook
Nederland veel versnippering van de jeugdzorg kent. Men wil er meer integraliteit bewerkstelligen: 1
hulpverlener die de regie neemt in een gezin (=1 gezin, 1 plan).
Vervolgens kon je kiezen uit een aantal workshops. Sharon volgde o.a. de workshop rond samenwerking met
de bib en deed enkele ideetjes op (spel-o-theek, enquête: hoe moet een HvhK eruit zien?, meertalig voorlezen,
enz.). Nadien volgde Sharon nog een workshop over de samenwerking van het geïntegreerd breed onthaal
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(GBO) en het Huis van het Kind. Er werd in deze workshop in eerste instantie stilgestaan bij de situering van het
GBO. Nadien werd nog de vergelijking gemaakt tussen de twee.

-Bekendmakingscampagne
Het promotiefilmpje is sinds begin december 2018 beschikbaar en te vinden op de website van Expoo. Sharon
bezorgde dit begin december 2018 aan Eveline, zodat dit gepubliceerd kon worden op de Facebookpagina. Dit
gebeurde dan ook in de loop van december 2018.
Expoo stelt vijf posters ter beschikking. Sharon paste het logo aan naar dat van Berlaar, verstuurde eveneens
begin december 2018 naar alle leden van de stuurgroep de posters. Iedere organisatie kon zelf een poster (of
meerdere) uitkiezen en omhoog hangen.

4. Spreekuur 1x per maand
Sharon had op 5 december 2018 een gesprek met alle uitbetalingsactoren (vijf). Iedere uitbetaler wil
deelnemen aan een spreekuur.
We hadden afgesproken om het spreekuur te laten doorgaan in het Regiohuis van K&G (naast het
consultatiebureau). Nu blijkt dat het om verschillende redenen niet ideaal is om het spreekuur daar te
organiseren. (K&G huurt dit lokaal, er zou dan sprake zijn van onderverhuring, zou maandelijks minimaal 150
euro kosten tenzij gemotiveerd – accommodatie is niet ideaal: ongezellig en koud lokaal slechts één doorgang,
klantonvriendelijk – wifi-verbinding is niet evident, paswoord verandert elke maand).
Sharon bekeek andere opties. Zo contacteerde ze nog vzw Tarag en Wolkewietje, maar beiden hadden geen
plaats. Het laten doorgaan op het OCMW lijkt haar drempelverhogend. Daarom gedacht aan het
gemeentehuis, hier zijn ook geen problemen met het netwerk. Het gaat door vanaf februari 2019, ongeveer
elke derde woensdag van de maand tussen 13u30 en 16u30. De data staan vermeld op de flyer (zie bijlage). We
hebben een beurtrol afgesproken met de uitbetalingsactoren en er werd een registratieformulier uitgewerkt.
Elke uitbetalingsactor zal dit invullen en doorsturen naar Sharon. Zij beheert het document. In april/mei 2019
evalueren we het spreekuur.
Sharon maakte een draaiboek op met concrete afspraken tussen het Huis van het Kind en de
uitbetalingsactoren.

5. Week van de Opvoeding
Start 16 mei tot 23 mei 2019. Het thema is ‘Opvoeden, dat doen we samen’.
De stuurgroep brainstormt over enkele mogelijkheden:
1. Stef Goossens, lezing over pesten;
2. Zondag een kinderwandeling? Tocht van 5 km met opdrachten geïnspireerd door het boek van de
burgemeester. Eventueel rusthuisbewoners mee betrekken.
Gevolgd door een picknick op het speelplein? Ieder brengt een picknick mee.
3. Knuffel-turnen voor kleuters: via gezinsbond
Gevolgd door een spreker?
4. Voorleesmoment in de bibliotheek: burgemeester doet dit graag.
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5. Peuters in actie i.s.m. CM – op een donderdag van 10u tot 12u, eventueel in BKO? Alle kinderdagverblijven
kunnen langskomen.
De concrete planning wordt verder uitgewerkt in een werkgroepje. Sharon verstuurt een doodle. Wie wil én
kan, is absoluut welkom!

6. Spreker 2 om 11u15: Annelies Van Santfoort, logopedische praktijk op de
Aarschotsebaan 248 in Berlaar – voorstelling van de hulpverlening
In de bijlage kan je haar informatie terugvinden. Haar gegevens werden toegevoegd aan de lijst van
partnerorganisaties die werkzaam zijn in Berlaar.
De praktijk focust zich op leer-, taal-, articulatieproblemen. Maar ook anderstalige nieuwkomers: taallesjes en
huiswerkbegeleiding. In onderling overleg kan de prijs besproken worden.
Men heeft een psycholoog in dienst voor de afname van IQ-testen en faalangst.

7. Jaarplanning opmaken – niet aan bod gekomen, verplaatst naar volgende stuurgroep

8. Varia
- Pamperbox
Sharon printte flyers en affiches af en stelde deze tijdens de vergadering ter beschikking om vrij mee te nemen.
We hebben nog heel wat pampers op de sociale dienst. We merken dat we ze moeilijk kwijt geraken omdat we
weinig jonge ouders hebben. Ook Welzijnsschakels geeft aan dat ze weinig cliënten hebben met kleine
kinderen. Andere ideetjes om het te verdelen? We bekijken het op de volgende stuurgroep.
De vraag wordt gesteld om een pamperbox te plaatsen in de school of BKO op Heikant. We hernemen dit punt
op de volgende vergadering.

- Facebookpagina
Sharon en Eveline doen naar alle partners toe nog eens een warme oproep om enerzijds de Facebookpagina
van het HvhK te liken, en anderzijds een voorstelling van jouw dienst en toekomstige activiteiten tijdig te
bezorgen aan Eveline en dit via e-mail.

- Jeugdraad (punt Eveline)
Wat verwachten we van de jeugdbewegingen in het Huis van het kind? We spelen de vraag terug
door te polsen wat zij verwachten van het Huis van het Kind.
- Prikkeldag – 12 maart (punt Ilse)
De kinderdagverblijven organiseren op 12 maart (dag van de Zorg) een opendeurdag. Vorig jaar
stond het volgende thema voorop: kinderopvang is meer dan verzorgen alleen. Dit jaar staat het
thema ‘het jonge brein’ in de kijker.
Wolkewietje neemt deel aan de dag. Sharon kan zorgen voor de publicatie in De Kiosk en Balder. Dit
werd nog tijdig doorgegeven. Eveline zal het publiceren op Facebook.
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9. Volgende vergadering
De volgende vergadering van de stuurgroep gaat door op donderdag 4 april 2019 om 13u30. De vraag naar een
andere locatie is gesteld. Ten laatste op 11 februari kan iedere partner een voorstel doen. We wachten de
voorstellen af.

Einde: 11.50 uur
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