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Stuurgroep Huis van het Kind Berlaar – 4 april 2019 

Aanwezig: Rita Scheers (voorzitter consultatiebureau Kind & Preventie), Eveline Van de Vyvere 

(secretaris jeugdraad + diensthoofd Vrije Tijd), Linda Paulussen (familiehulp), Sharon Servranckx 

(diensthoofd Leven + coördinator Huis van het Kind Berlaar), Ilse Cleirbaut (coördinator 

Kinderdagverblijf Wolkewietje) 

Verontschuldigd: Stijn De Haes (Kind & Gezin, intersectorale medewerker), Tine Seghers 

(verantwoordelijke De Appelboom), Leen Van Dessel (verantwoordelijke flankerend onderwijs 

gemeentebestuur Berlaar), Lies Michiels (directeur vzw Dol-Fijn & vzw Klavertje 4), Stijn De Haes (Kind & Gezin, 

intersectorale medewerker), Hilde Ceulemans (vzw Tarag), Chris Mathieu (verpleegkundige Kind & Gezin 

Berlaar), Tine Seghers (verantwoordelijke De Appelboom), Sofie Wouters (coördinator BKO Roefels + secretaris 

LOK), Karen Moyson (CM- dienst gezondheidsbevordering), Suzy Put (schepen van Jeugd, Gezin, Lokale 

Economie (tot 2021) en Onderwijs) 

Niet aanwezig: 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: 14.30  uur 

Agendapunten 

0. Goedkeuring van het verslag van 31 januari 2019 

Nadien wordt het verslag gepubliceerd op de website van de gemeente Berlaar.  

1. Acties 

- Actie ‘Schenk een boek’, Samenwerking Libelle – Kind en Gezin – Iedereen Leest – 

Kringwinkels 

Sharon kon dan toch een 50-tal boeken gratis ophalen. Naar aanleiding van de actie tijdens de 

kerstperiode ontstond het idee om een ruilboekenkast op te starten. Zijn er ideeën om dit verder uit 

te werken? O.w.v. een beperkte groep verplaatsen we dit agendapunt naar de volgende stuurgroep.  

- Spreekuur Groeipakket - stavaza 

In februari 2019 kwamen er drie Berlaarenaren met vragen. In maart is er niemand langsgegaan. Normaal 

gezien zouden we eind april een evaluatie inplannen, maar Sharon heeft met de uitbetalingsactoren 

afgesproken om te wachten tot na de zomervakantie.  

Sharon heeft met het Huis van het Kind Nijlen afgesproken dat zij ook reclame mogen maken voor het 

spreekuur. Onze flyer werd bezorgd, zodat ze deze kunnen gebruiken om uit te delen. Zo bereiken we een 
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groter publiek en gaat de tijdsinvestering van de uitbetalingsactoren niet verloren. In het registratieformulier 

wordt geregistreerd waar de burgers woonachtig zijn.  

Het volgende spreekuur gaat door op woensdag 24 april en wordt bemand door Kidslife.  

 

3. Week van de Opvoeding 

Start 16 mei tot 23 mei 2019. Het thema is ‘Opvoeden, dat doen we samen’.  

Het verslag van de werkgroep werd reeds op 15 maart aan iedereen bezorgd. De activiteiten staan ondertussen 

helemaal vast. Sharon bezorgt het definitieve programma en de flyer aan een drukker, zodat alle partners tijdig 

reclame kunnen maken. Iedereen wordt verder op de hoogte gehouden.   

Door het vroegtijdig wegvallen van een collega bij de dienst Vrije Tijd roept Eveline iedereen op om 

ondersteuning te bieden voor de start-dag en vooraf de voorbereiding. Zijn er nog kandidaten? Sharon 

ontvangt graag jouw kandidatuur via e-mail. 26 april komen we opnieuw samen met de werkgroep. Leen Van 

Dessel wil alvast haar steentje bijdragen. Ze zal aanwezig zijn op de volgende werkgroep. Ook vanuit de sociale 

dienst zal Sharon iemand extra voorzien.  

In de ‘Week van de Senior’ (18 november 2019 tot 27 november) zal het psp bij voorkeur doorgaan op 

donderdag 28 november i.p.v. donderdag 21 november. Door het zo laat in de week te organiseren, is de kans 

groot dat er meer mensen aanwezig zullen zijn. Rita geeft deze wijziging door aan de CM, zodat dit correct kan 

ingepland wordt.  

 

4. Jaarplanning  

Welke activiteiten kunnen nog resulteren onder het Huis van het Kind? Sharon zal een inventaris opmaken voor 

2019 die we kunnen gebruiken voor een artikel, op de website, op de Facebookpagina.  Sharon vraagt aan alle 

partners hun activiteiten door te geven vóór 26 april.  

 

5.  Varia 

- Pamperbox 

De pampers in de pamperboxen blijven toestromen. De sociale dienst heeft te weinig cliënten om ze allemaal 

te verdelen. Ook de Welzijnsschakels ontvangt nu gratis pampers via de EEG en hebben geen behoefte aan 

bijkomende pampers.  

Welke organisaties hebben interesse om pampers uit te delen? Vooraleer we ze verdelen, moeten ze geteld 

worden. Ik stel voor dat we dit behouden vanuit het OCMW. Nadien kunnen ze verdeeld worden, maar cvba 

Samen Sterker staat er op dat ze worden verdeeld over jonge gezinnen met kinderen in armoede.  

De flyers en affiches van de pamperbox worden aangepast, omdat we de box in de bib wensen te verplaatsen 

naar de school op Heikant. We merken dat er in de bib minder pampers verzameld worden, dan op de andere 

locaties. Sharon neemt contact op met de school Heikant of er daar een box geplaatst mag worden. Nadien 

past ze de flyers aan.  

Sharon maakt nog een simpele flyer om op de pamperbox (of ernaast) te plakken, waarop geschreven staat 

waar jonge gezinnen met kinderen terecht kunnen om de pampers te vragen.  We maakten de bedenking dat 
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dit misschien nu niet duidelijk is. Er bestaat reeds een flyer, maar daar staat misschien te veel op waardoor de 

doelgroep het niet leest. Sharon bezorgt de flyer aan de school én het consultatiebureau. Sharon zal de flyer op 

de pamperbox van het gemeentehuis plakken.  

- Prikkeldag – terugkoppeling door Ilse 

De kinderdagverblijven organiseerden op 12 maart (dag van de Zorg) een opendeurdag. Dit jaar stond het 

thema ‘het jonge brein’ in de kijker. In Berlaar nam enkel Wolkewietje deel aan de opendeurdag.  

Heel veel enthousiaste mensen kwamen die dag over de vloer. Niet alleen ouders, maar echt een divers 

publiek. Kinderopvang is meer dan alleen maar verzorgen en eten geven, en dat werd nu duidelijk voor de 

bezoekers. Er werd een toelichting gegeven achter de schermen, zodat de werking niet gestoord werd.  

Idee! Volgend jaar een route uitstippelen langs de verschillende kinderdagverblijven en speelpleintjes om de 

prikkeldag nog meer in de kijker te zetten. Je kan die dag vergelijken met de ‘dag van de Zorg’. Deze promotie 

past perfect bij het Huis van het Kind.  

- Voorstelling van elkaars diensten – voorstel Linda 
Enkele weken geleden werd op het lokaal overleg van het Huis van het Kind Malle een korte presentatie 

gegeven door de sociale dienst van het OCMW. Welke types van steunen er worden gegeven (vrije tijdspas, 

flesvoeding, hulp bij aankoop bril, …) werden toegelicht. Dit vond Linda erg interessant. Is er ook interesse bij 

de partners van ons HvhK? Sharon herneemt dit agendapunt op de volgende stuurgroep.  

- Pleegzorggemeente - engagement burgemeester 
Onze burgemeester heeft zich geëngageerd om als pleegzorggemeente op te treden. Dit betekent dat we ons 

willen engageren als gemeente om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in onze gemeente een thuis 

te bieden. Dit doen we door samen met Pleegzorg Vlaanderen op een laagdrempelige manier pleegzorg in de 

gemeente bekend te maken.  

Onze dienst communicatie zorgt voor de nodige publicatie. Sharon coördineert de acties vanuit haar rol. De 

eerste actie gaat door in de bib: ‘Doneer je bibliotheek’. In de week van 15 april tot 28 april 2019 zal er een 

themastandje geplaatst worden met boeken over pleegzorg (opvoeding, bijzondere jeugdzorg…). Pleegzorg 

Vlaanderen zorgt voor enkele posters, foldertjes en een leuke vlaggenlijn die op en rond de tafel kunnen gelegd 

of gehangen worden. Daarnaast krijgen we ook bladwijzers voor alle bezoekers van de bib én het 

pleegzorgboek ‘Voor altijd mijn kind’ om mee in ons aanbod op te nemen. Ook een banner kan aangevraagd 

worden om buiten aan de bibliotheek te bevestigen. 

Daarnaast mogen we als pleegzorggemeente ook pronken met een label.  

Sharon vraagt het aantal pleegouders in onze gemeente op bij Pleegzorg Vlaanderen.  

- Tolkkosten scholen – Sharon 

Sharon ontving van de BSBO De Balderschool te Berlaar de vraag of wij gesprekken met een tolk- tijdens een 

oudercontact of gesprekken over onderzoeken/diagnoses- voor onze rekening kunnen nemen. Ze merken, net 

zoals vele andere organisaties dat de taalbarrière echt een struikelblok is bij anderstaligen. Voor de vestiging in 

Lier hebben zij met het lokaal bestuur afgesproken dat de school kan rekenen op de financiering. Staat ons Huis 

van het Kind er voor open om volledig of gedeeltelijk de financiering op zich te nemen?  

Wolkewietje geeft meteen aan ook interesse te hebben. Hun occasionele plaatsen worden vaak ingevuld door 

anderstaligen en dan kan een tolk welkom zijn. Sharon bekijkt de opties: hoe regelen we dit praktisch met een 

samenwerkingsovereenkomst, eventueel vanuit het Huis van het Kind, budget moet nog voorzien worden, 

enz…  
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- Halfjaarlijkse nieuwsbrief – Sharon 

In oktober 2018 publiceerden we onze eerste nieuwsbrief van het HvhK op de website en Facebook. Ook werd 

hij verstuurd naar alle partnerorganisaties die werkzaam zijn in Berlaar met onze doelgroep. Ondertussen zijn 

we bijna zes maanden verder en kan er zeker en vast werk gemaakt worden van een nieuwe nieuwsbrief.  

In oktober 2018 heeft Linda de informatie van de nieuwsbrief aangeleverd. Ze doet dit opnieuw. De 

toekomstige (tijdelijke) administratieve kracht bij de dienst Vrije Tijd kan hier hopelijk tegen mei werk van 

maken.  

 

6. Volgende vergadering 

Maandag 16 september om 13.30 uur op het gemeentehuis (Markt 1, vergaderzaal op Markt 3 - te 

bereiken via Markt 1). 

 

Einde: 15.30 uur 

 


