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Stuurgroep Huis van het Kind Berlaar – 16 september 2019 

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

(secretaris jeugdraad + diensthoofd Vrije Tijd), Sharon Servranckx (diensthoofd Leven + coördinator 

Huis van het Kind Berlaar), Ilse Cleirbaut (coördinator Kinderdagverblijf Wolkewietje), Annemie 

Verhoeven (coördinator Lokaal Loket Kinderopvang), Stijn De Haes (Kind & Gezin, intersectorale 

medewerker), Sofie Wouters (coördinator BKO Roefels + secretaris LOK), Suzy Put (schepen van Jeugd, 

Gezin, Lokale Economie (tot 2021) en Onderwijs), Catherine Florus (nieuwe coördinator vzw Klavertje 

4); Sarah Geuens (coördinator DVO – ter vervanging van Nancy Vertommen), Gert Maris (diensthoofd 

Bibliotheek), Jet De Laet (begeleidster Kinderopvang Roefels), Reinout Beyaert (gezinsbond). 

Verontschuldigd: Dominiek Vanbesien (directeur Kinderland), Karen Moyson (CM- dienst 

gezondheidsbevordering), Nancy Vertommen (kinderopvangdienst Mut de Muis), Leen Van Dessel 

(verantwoordelijke flankerend onderwijs gemeentebestuur Berlaar), Hilde Breugelmans 

(verantwoordelijke landelijke kinderopvang), Tine Seghers (verantwoordelijke De Appelboom), Hilde 

Ceulemans (vzw Tarag),  

Niet aanwezig:  Rudi Wouters (Casa di colore), Nadine Boekaerts (voorzitter bijzonder comité voor 

de sociale dienst + Vlaams neutraal ziekenfonds), Sabine Arras (De Balderschool), Julie Beeckman 

(diensthoofd CKG De Kleine Kameel Lier), Linda Paulussen (familiehulp), Lies Michiels (directeur vzw 

Dol-Fijn & vzw Klavertje 4), Chris Mathieu (verpleegkundige Kind & Gezin Berlaar). 

Verslaggeving:  Sharon Servranckx 

 

Start: 13 uur 

 

0. Goedkeuring van het verslag van 4 april 2019 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Berlaar. 

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

 

1. Verwelkoming en korte voorstelling nieuwe leden  van de adviesraad, LOK dat we 

samenvoegen onder het Huis van het Kind.  

Vermits de leden van het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) grotendeels allemaal lid zijn van de 

stuurgroep van het Huis van het Kind Berlaar voegen we deze twee groepen samen. Tijdens de 

stuurgroep bespreken we de agendapunten van het LOK én het Huis van het Kind. Dit werkt 

efficiënter.  

Welkom Jet de Laet, begeleidster bij BKO Roefels. Jouw e-mailadres wordt toegevoegd aan de 

mailinglijst. Voorlopig zijn er geen bijkomende leden vanuit het LOK aanwezig. Nieuwkomers kunnen 

uiteraard nog steeds aansluiten.  

https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind
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2. Toelichting door Annemie Verhoeven en Ilse Cleirbaut – Lokaal loket kinderopvang.  

Ilse kadert de opstart van het lokaal loket kinderopvang. Sinds april 2019 hebben zij extra plaatsen 

voor occasionele opvang wat maakt dat ze vragende partij zijn van een lokaal loket kinderopvang. 

Het LOK heeft het voorstel van het kinderdagverblijf Wolkewietje positief geadviseerd. Binnen dit en 

twee weken dienen zij de aanvraag voor het loket in.  

Op korte termijn wordt een website gelanceerd waar kort informatie wordt gegeven over de 

opvangmogelijkheden met vermelding van de infobrochure die reeds beschikbaar is vanuit de 

gemeente. Een telefoonnummer en e-mailadres worden aangemaakt zodat de vragen naar opvang 

via deze kanalen kunnen binnenstromen. Ook een flyer wordt opgemaakt en verdeeld. De website, 

het e-mailadres en het telefoonnummer worden niet gelinkt aan het kinderdagverblijf Wolkewietje.  

Elke stuurgroep zal Annemie een korte toelichting geven over de stand van zaken. Zij neemt de 

registratie in handen. De reguliere inschrijvingen voor kinderopvang blijven bij elke specifieke 

kinderopvangdienst.  

Voorlopig wacht men af wat Berlaar nodig heeft. Een evaluatie zal tijdig gebeuren. Stel dat Annemie 

de vragen niet meer digitaal kan bijhouden, zal bekeken worden of een online tool de nodige 

ondersteuning kan bieden. Voorlopig kijkt men de kat uit de boom. Een online tool is immers zeer 

prijzig.  

Annemie heeft reeds enkele kinderdagverblijven gecontacteerd en bezocht om informatie te geven 

over het lokaal loket kinderopvang en om zichzelf voor te stellen.  

Hoe werkt het concreet? Elke vraag naar (dringende) kinderopvang komt per e-mail of per telefoon 

binnen bij Annemie. Zij stuurt de gegevens van de ouder(s) samen met hun vraag door naar alle 

kinderopvanginitiatieven in Berlaar. Iedere opvang heeft de vrijheid om te reageren. Zowel de 

ouder(s) als de opvangstructuur worden op de hoogte gebracht van de beschikbare plaatsen. Elke 

opvangstructuur bekijkt zelfstandig de voorrangsregels voor bepaalde doelgroepen.  

Een succesvol loket vraagt niet alleen uitwisseling langs de kant van het loket. Alle 

kinderopvanginitiatieven dragen mee de verantwoordelijkheid om zo nauwkeurig mogelijk hun 

opvangcapaciteit te communiceren met het loket.  

Op 2 oktober is er door het LOK een bijkomend overleg gepland met alle kinderdagverblijven om te 

komen tot een duidelijk afsprakenkader rond het lokaal loket kinderopvang. Na 2 oktober  komt er geen 

apart overlegmoment meer.  
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3. Cijfers 

a. Subsidie 

In 2019 ontvingen we 4 138 euro. 20% (827,6 euro) kunnen we overzetten naar volgend jaar. We 

hebben nog een mooi bedrag ter beschikking.  

Sharon stelt voor om  dit budget te gebruiken volgens de spelregels van de toelage ‘participatie en 

sociale activering’ bij het OCMW.  De maatregel participatie en sociale activering omvat twee luiken:  

Het luik ‘sociale en culturele participatie’ is er om kansarmen te betrekken bij het sociale leven door 

hen te laten deelnemen aan het sportieve en culturele leven en door hen toegang te geven tot de 

nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. 

Het luik ‘kinderarmoede’ streeft er naar om armoede bij het kind te bestrijden en het een reële kans 

te geven om uit de armoede te raken. Dit door onder meer paramedische (bv. 

psychiater/psycholoog), medische (bv. een beugel) kosten en schoolkosten (bv. boeken, uitstappen, 

materiaal) te vergoeden. 

De stuurgroep dient akkoord te gaan met dit voorstel.  

De stuurgroep heeft zelf geen voorstellen waardoor ze unaniem akkoord gaan met het voorstel van 

Sharon. De subsidie van het Huis van het Kind kan volledig aangewend worden indien dit nodig blijkt. 

Als er toch 20% over is, kan dit alsnog overgezet worden naar volgend jaar.  

Sharon heeft op 22 augustus alle scholen in Berlaar per mail op de hoogte gebracht van 

bovenstaande toelage. Zij weten dat ze steeds ouders kunnen doorverwijzen naar onze Sociale 

Dienst. Ook verstuurde Sharon op 23 september een brief naar alle scholen op ons grondgebied met 

diezelfde informatie. Op 7 oktober vindt het volgende OOG plaats. Sharon zal deelnemen aan deze 

vergadering en die toelage nog eens in de kijker zetten. Dit wordt eveneens een moment om ons 

Huis bij de scholen onder de aandacht te brengen en om te bevragen welke noden/verwachtingen zij 

hebben t.a.v. ons Huis.  

b. Pamperbox 

Tot en met 9 juli verzamelden we 915 pampers in. Een zeer mooi aantal. In 2018 verzamelden we 

312 stuks in (cijfer vanaf mei 2018 tot december 2018).  

Momenteel loopt de verdeling vlot via de sociale dienst van het OCMW. De vzw Welzijnsschakels 

deed onlangs beroep op onze pampers, omdat ze een tekort hadden. Dit loopt goed.  

c. Spreekuur ‘Groeipakket’ 

Sinds februari 2019 kan je in Berlaar (gemeentehuis) één keer per maand terecht op het spreekuur 

van het ‘Groeipakket’. Elke uitbetalingsactor bezet beurtelings het spreekuur. We mochten tussen 

februari en juni 2019 5 burgers verder helpen. Dit is een zeer laag cijfer.  

Het Huis van het Kind Nijlen maakt ook reclame van het spreekuur. Maar ook van hen mochten we 

geen enkele burger ontvangen.  



 

4 
 

 

Op 25 september heeft Sharon afgesproken met alle uitbetalingsactoren om het spreekuur te 

evalueren. Sharon is voorstander om het spreekuur toch al zeker te behouden tot het einde van het 

jaar.  

Het volgende spreekuur gaat door op woensdag 16 oktober en wordt bemand door Infino.  

De stuurgroep stelt vast dat als er weinig vragen/contacten zijn dat resulteert in een vlot verloop van 

de aanvragen. We merken op dat er veel zichtbare reclame wordt gemaakt over het Groeipakket.   

 

4. Feedback subsidieaanvraag (zie bijlage) 

Sharon ontving begin juli 2019 feedback over onze subsidieaanvraag van 2018. Het (uitgebreide) 

verslag kan je nalezen in bijlage (dat mee verstuurd wordt). Volgende aandachtspunten kwamen naar 

voor:  

- Betrek ouders/kinderen bij de vormgeving van activiteiten; 

- Raadpleeg bestaande analyses (problematieken, aandachtspunten, …) die voor handen zijn 

in de gemeente; 

- De voorgestelde zorgafstemming lijkt zich vooral te richten naar bepaalde doelgroepen, 

maar bekijk dit ruimer.  

- Positief: er wordt gewerkt met evaluaties om het aanbod achteraf bij te sturen.  

Stijn merkt op dat de gegeven feedback zeer algemeen verwoord is.  

 

5. Acties 

a. Opmaak van een algemene flyer van het Huis van het Kind + jaarplanning 

We merken dat ons Huis van het Kind nog niet leeft onder de Berlaarenaren. Zo hebben we heel wat 

activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding moeten afgelasten. We maken een algemene flyer op, 

zodat deze ook verspreid kan worden tijdens alle activiteiten van ons Huis én de partners, om zo 

meer naambekendheid te creëren. 

Sharon stelt voor om gebruik te maken van de creativiteit van de drukkerij om tot een unieke flyer te 

komen.  
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Sharon stelt aan de stuurgroep en het LOK de vraag wat er op de flyer moet staan. Volgende zaken 

vermelden we best op de flyer: verwijzing naar de website met activiteiten van ons Huis, 

leeftijdscategorie aangevuld met een foto die Expoo ter beschikking stelt, e-mailadres.  

Tijdens de vorige vergadering had Sharon de vraag gesteld om een jaarplanning op te maken, dit met 

het oog op het organiseren van een infoavond zodat er geen overlap is met andere activiteiten. Zo 

kunnen we aan de hand van deze inventaris tijdig een artikel publiceren op sociale media e.a. 

kanalen. Sharon ontving enkel van het consultatiebureau die activiteiten. Sharon doet nogmaals een 

oproep ten aanzien van alle leden om de activiteiten door te geven en dit vóór 1 oktober.  

Dit jaar lijkt een infoavond via het LOK niet meer haalbaar. Voor de zomervakantie startte Sofie 

steeds met de organisatie. Qua timing lukt dit niet meer. Zo dienen een aantal stappen gezet te 

worden vooraleer reclame gemaakt kan worden.  

Alternatieven voor een infoavond die later terug opgepikt kunnen worden: 

Reinout: een ontmoetingsavond organiseren waarbij de partners een standje bezetten zonder een 

vaststaand thema.  

Ilse: kunst in het kinderdagverblijf. In een andere gemeente sloot het HvhK een 

samenwerkingscontract af met een kunstorganisatie. Zo draagt het HvhK de kostprijs waarbij alle 

kinderdagverblijven aansluiten. Sharon geeft aan dat dat zeker een mogelijkheid is als een aantal 

kinderdagverblijven vragende partij zijn.  De kostprijs kan bekeken worden binnen de stuurgroep. 

Sofie: tijdens de volgende Week van de Opvoeding beursstandjes organiseren.  

 

b. Actie ‘digitale nieuwsbrief’ 

In oktober 2018 publiceerden we onze eerste digitale nieuwsbrief van het HvhK op de website en 

Facebookpagina’s. Ook werd hij verstuurd naar alle partnerorganisaties die werkzaam zijn in Berlaar 

met onze doelgroep. Ondertussen zijn we een jaartje verder en heeft ons Huis opnieuw heel wat te 

vertellen.  

Vorige keer heeft Linda de informatie van de nieuwsbrief aangeleverd. Eveline heeft de informatie 

verwerkt.  

De taken worden verdeeld. Eveline zorgt voor het knip- en plakwerk, de digitale samenstelling van  

de nieuwsbrief. Jet levert een artikel mét foto aan over BKO Roefels die rusthuisbewoners over de 

vloer kreeg. Sharon zorgt voor een artikel mét foto over de Week van de Opvoeding. Ook de keuze 

van het thema voor de Week van de Opvoeding in 2020 wordt in de kijker geplaatst en een 

opsomming van de activiteiten bij de partners wordt vermeld. Sharon ontvangt graag vóór 1 oktober 

2019 alle gegevens.  
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c. Actie ‘Schenk een boek’ 

Sharon heeft een 50-tal boeken in bezit van de actie ‘Schenk een boek’ van vorig jaar. Delen we deze 

opnieuw uit tijdens de kerstvakantie? Op welke locaties? Heeft de bib opnieuw boeken ter 

beschikking om op meerdere locaties de boeken aan te bieden? 

Ook ontstond eind vorig jaar het idee om een ruilboekenkast op te starten. Een goed idee?  

Eveline zal nieuwe etiketten maken met het logo van het kind. De verdelers van de boeken kunnen 

deze komen ophalen bij Sharon. Graag op voorhand een seintje. We kiezen er voor om gans 

december de boekenkast te laten staan.  

In het consultatiebureau staat een boekenkast. Deze wordt opnieuw aangevuld. Sharon zorgt voor 

een boekenkast in het Sociaal Huis en op het gemeentehuis. Ook op Heikant zoeken we dit jaar een 

locatie. Eventueel in de dokterspraktijk op Heikant, bij Julie Cools. Dit wordt bevraagd door Rita.  

Suzy vraagt het na bij de school op Heikant.  

d. Voorstel Linda: eigen diensten kort voorstellen 

De stuurgroep vindt dit een goed idee. Als startend Huis kennen we elkaars diensten nog 

onvoldoende. Stijn gaat de volgende keer (10 december) van start op voorwaarde dat twee andere 

collega’s die dag aanwezig kunnen zijn.  Als het niet lukt, gaat Sharon van start met de mogelijkheden 

binnen de Sociale Dienst. Stijn neemt het op 24 februari 2020 dan op zich.  

 

e. Seniorenweek  

In de ‘Week van de Senior’ (20 tot 30 november 2019) zal het peuterspeelpunt doorgaan op 

donderdag 21 november in de BKO centrum. Grootouders worden uitgenodigd om samen met hun 

kleinkinderen te komen spelen. De flyer is er. Tijdens de stuurgroep werden deze ter beschikking 

gesteld. Als je er graag extra wenst, kan je contact opnemen met Eveline.  

 

6. Varia 

a. Save the date: 12de EXPOO-congres - 6 december 

De uitnodiging volgt nog. Sharon zal deze doorsturen naar alle leden van de stuurgroep en het LOK.  

b. Tolkkosten 

Dit agendapunt hebben we niet kunnen behandelen vermits onze tijd op was. We verplaatsen dit 

item naar de volgende vergadering.  

c. Stem voor het thema van de Week van de Opvoeding 2020 

De Week van de Opvoeding vindt elk jaar plaats van 16 tot 23 mei. De campagne maakt opvoeden en 

ouderschap zichtbaar en bespreekbaar. Kies mee het thema via http://www.expoo.be/kies-mee-het-

thema-van-de-week-van-de-opvoeding-2020. Stemmen kan tot en met dinsdag 24 september 12u. 

 

http://www.expoo.be/kies-mee-het-thema-van-de-week-van-de-opvoeding-2020
http://www.expoo.be/kies-mee-het-thema-van-de-week-van-de-opvoeding-2020
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7. Volgende vergadering(en) 

Dinsdag 10 december 2019 om 9.30 uur (Sociaal Huis, Zomerstraat 22, 2590 Berlaar).  

Maandag 24 februari 2020 om 15 uur (Gemeentehuis).  

 

 

Einde: 15 uur 

 


