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Stuurgroep Huis van het Kind Berlaar – 10 december 2019 

Aanwezig: Eveline Van de Vyvere (secretaris jeugdraad + diensthoofd Vrije Tijd), Sharon Servranckx 

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

Wolkewietje), Catherine Florus (nieuwe coördinator vzw Klavertje 4), 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); Karen 

Moyson (CM- dienst gezondheidsbevordering), Dominiek Vanbesien (directeur Kinderland), Leen Van Dessel 

(verantwoordelijke flankerend onderwijs gemeentebestuur Berlaar), Chris Mathieu (verpleegkundige Kind & 

Gezin Berlaar). 

Verontschuldigd: Tine Seghers (verantwoordelijke De Appelboom), Julie Beeckman (diensthoofd CKG De 

Kleine Kameel Lier), Hilde Ceulemans (vzw Tarag), Rita Scheers (voorzitter consultatiebureau Kind & Preventie), 

Reinout Beyaert (gezinsbond). 

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

dienst + Vlaams neutraal ziekenfonds), Sabine Arras (De Balderschool), Linda Paulussen (familiehulp), Lies 

Michiels (directeur vzw Dol-Fijn & vzw Klavertje 4), , Nancy Vertommen (kinderopvangdienst Mut de Muis), Hilde 

Breugelmans (verantwoordelijke landelijke kinderopvang), Sarah Geuens (coördinator DVO – ter vervanging van 

Nancy Vertommen), Gert Maris (diensthoofd Bibliotheek), Jet De Laet (begeleidster Kinderopvang Roefels). 

Verslaggeving:  Sharon Servranckx 

 

Start: 9.35 uur 

0. Goedkeuring van het verslag van 16 september 2019 

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

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

 

1. Lokaal loket kinderopvang - stavaza (toelichting door Annemie Verhoeven en Ilse 

Cleirbaut)  
Het lokaal loket kinderopvang (LLK) is van start gegaan. De website en het e-mailadres is er, alsook het 

telefoonnummer. De website is echter nog niet gelanceerd. Ondertussen ontvingen ze 10 aanvragen, waarvan 

er 4 nog niet opgelost werden. 6 vragen werden opgelost en/of haakten de ouders af.  

De flyers werden uitgedeeld (vooraf en tijdens de stuurgroep). Sharon zorgt ervoor dat de flyer wordt 

toegevoegd aan de gemeentelijke website, pagina Huis van het Kind en wordt door Eveline gepost op de Fb-

pagina.  

Annemie volgt binnenkort een opleiding over de registratie binnen het LLK. 

In Nijlen organiseert de landelijke kinderopvang het LLK.  Vanuit Berlaar had men de voorkeur om deze regio 

samen te bedienen, mede door de hogere subsidies die men dan zou ontvangen.  

Mut de Muis heeft voorlopig 2 kindjes verder geholpen. Landelijke kinderopvang nog geen enkele.  

https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind
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LLK Berlaar heeft een goed gevoel bij de behandeling van de vragen. 

In het verleden kregen de kinderopvangdiensten wel eens de vraag naar opvang tot en met 20 uur. Ook de vraag 

naar opvang voor oudere kinderen wordt wel eens gesteld.  

 

2. Tolkkosten (agendapunt vorige vergadering) 

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 ervaren, 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?  

Zowel scholen als kinderopvanginitiatieven, welzijnspartners, ziekenhuis, enz. … kunnen dit jaar nog gratis 

gebruik maken van telefoontolken via Sociaal Tolken- en Vertaaldienst van het Agentschap Integratie en 

Inburgering. Zij moeten zelf de overeenkomst met de tolkendienst aangaan en reservaties doen. Dit zolang het 

budget ten bedrage van 142.000 euro (cijfer 2019) gefinancierd door Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, niet op 

is.  

Vanaf 2020 zal dit echter wijzigen. Het Agentschap heeft gesignaleerd dat ze er niet meer geraken. Zowel op vlak 

van financiering als op vlak van tolken is er een schaarste. De financiering voor telefoontolken verdwijnt.  

Hoe pakken we dit verder aan?  

Sharon nam contact op met enkele grootsteden vermits de kleinere gemeenten hier voorlopig geen nood 

signaleren en/of geen tussenkomst voorzien.  Kortrijk, Roeselare, Lier en Hasselt hebben geen reglement 

uitgewerkt. Het merendeel van de gemeenten voorziet een budget dat ze jaarlijks toekennen. Brugge heeft in 

zijn reglement met het Agentschap de verschillende organisaties benoemd en er een maximale toelage aan 

verbonden. Brugge focust zich zo niet alleen op de scholen, maar ook ziekenhuizen.  

Dominiek is van mening om het budget te besteden voor activiteiten binnen het Huis van het Kind. Als we het 

aanbieden aan de school zal de lijst met gebruikers alleen maar langer worden en waar eindigen we dan. Die 

mening wordt gedeeld door de anderen van de stuurgroep. Sharon brengt BSBO De Balderschool op de hoogte 

van de beslissing om hier niet op in te gaan.  

 

3. Subsidie Huis van het Kind 
De subsidie van het Huis van het Kind, die we voor 2019 ontvingen, is nog niet helemaal opgebruikt. Vanuit de 

sociale dienst signaleren we dat we dit misschien niet verdeeld krijgen. Dat zou uiteraard zonde zijn, want dan 

dienen we dit terug te storten aan de Vlaamse Overheid.   

Wat met de overschot van het budget?  

Het LLK is vragende partij om de factuur -ten bedrage van 689,70 euro- voor de ontwikkeling en hosting van de 

website hier mee te betalen., Omwille van organisatorische redenen binnen het lokaal bestuur is het niet meer 

mogelijk om een bestelbon op te maken. Sharon en Suzy bespreken dit opnieuw en bekijken samen wat nog 

mogelijk is.  
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Aanvulling 18.12.2019. Het budget, inclusief de 20% die overgezet zou worden, is op een klein bedrag na toch 

opgebruikt via de sociale dienst ter bestrijding van kinderarmoede én voor de betaling van de factuur 

(ontwikkeling en hosting) van de website van het LLK.  

 

4. Agendapunten vanuit het LOK (2 oktober 2019) 
✓ Ondersteuning ‘verontrusting in de kinderopvang’ – door K&G (Stijn de Haes) 

Stijn wil aftoetsen of de kinderopvangdiensten geïnformeerd zijn over dit thema. De doelgroep beperkt zich 

momenteel tot baby’s en peuters, maar wordt in de toekomst nog uitgebreid en uitgewerkt.  

Wolkewietje heeft hier nog geen informatie over gekregen.  

Stijn licht toe dat je op de website van Kind & Gezin, via de nieuwsbrief van maart 2019, meer informatie 

kan terugvinden. Er werden drie zaken uitgewerkt: een leermodule, er werden 60 medewerkers opgeleid 

om training te geven aan de collega’s in de sector en tot slot werkt men op dit ogenblik een draaiboek uit.  

Wolkewietje merkt op dat ze recent een situatie hebben gesignaleerd waarbij een kind zich bevond in een 

verontrustende situatie. Ze hebben het stappenplan doorlopen, maar het verhaal is gestopt doordat de 

ouders niet meewerkten.  

Dominiek merkt op dat het samenwerkingsverband binnen jeugdhulp, Trawant (= 1 gezin, 1 plan) één trekker 

per gezin binnen de organisaties van de jeugdhulp wil aanstellen, zodat er meer preventief kan gewerkt 

worden. Dit staat nog in zijn kinderschoenen, maar krijgt stilaan vorm binnen Berlaar. Kinderland neemt deel 

aan die gesprekken.  

✓ Acties borstvoedingsvriendelijke KO n.a.v. de wereldborstvoedingsweek – door K&G (Stijn de Haes) 

In het verleden werden grootschalige acties uitgewerkt zoals het bekomen van het label. Op de website van 

K&G kan je opnieuw heel wat informatie terugvinden om laagdrempelige acties te organiseren. Het 

informatiemateriaal is beschikbaar in verschillende talen.  

Moeders stoppen vaak met borstvoeding wanneer ze gaan werken. Door in de kinderopvang er bewust mee 

om te gaan en dit bespreekbaar te maken tijdens het intakegesprek kan je de mogelijkheden in de verf 

zetten. Zo kan je misschien toch enkele moeders overtuigen om toch door te zetten met borstvoeding.  

✓ Klik je kind vast in de auto – door Wolkewietje (Ilse Cleirbaut)  

Bij afzetten en ophaling ziet Wolkewietje dat kinderen en baby’s los in de auto worden gezet. Zijn er anderen 

die dit ook opmerken? Eveline bevestigt dit. Vooral in de zomerperiode (speelplein) viel dit op.  

 IDEE: Sensibiliseringsactie rond veiligheid in de auto. Eventueel de politie er bij 

betrekken.  
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5. Acties 

a. Opmaak van een algemene flyer van het Huis van het Kind  
De algemene flyer en affiche om ons Huis in de kijker te zetten is er. Hij wordt na de vergadering ter beschikking 

gesteld zodat iedere organisatie naar eigen voorkeur kan meenemen. Sharon kan er indien nodig bijbestellen. 

Sharon dringt er op aan om ook als partner voldoende reclame te maken. Dit werkt niet alleen vanuit het lokaal 

bestuur.  

b. Actie ‘digitale nieuwsbrief’ 
Sharon heeft de artikels verzameld en alles werd doorgestuurd naar Eveline. De nieuwsbrief werd twee weken 

geleden verspreid t.a.v. alle leden van de stuurgroep en de scholen in Berlaar. Er werd gevraagd deze te 

verspreiden bij de achterban, collega’s, leden, verenigingen, enz. We behouden de frequentie om elke zes 

maanden een nieuwsbrief op te maken en te verdelen. Dit is weliswaar enkel haalbaar als elke partner zijn 

steentje bijdraagt voor de aanlevering van artikels.  

c. Actie ‘Schenk een boek’ 
We zijn deze maand van start gegaan. De organisaties die  een boekenkast hebben geplaatst mogen een foto 

bezorgen aan Sharon. Zo kunnen we een mooie post maken op sociale media. De foto van de kasten in het 

gemeentehuis, Sociaal Huis, consultatiebureau en De Appelboom werden reeds gebruikt.  

 Als het nog kan, tel dan zeker de boeken, zodat we nadien cijfermateriaal kunnen vergelijken.  

d. Eigen dienst kort voorstellen (uitgesteld naar de volgende vergadering wegens 

tijdsgebrek) 

Stijn en zijn collega, Chris stonden klaar om hun diensten kort voor te stellen. Er was echter geen tijd meer. Stijn 

neemt het op 24 februari 2020 dan voor zijn rekening. Moest hij toch niet kunnen deelnemen wordt het 

uitgesteld naar de stuurgroep daarop.  

e. Seniorenweek  
Evaluatie peuterspeelpunt tijdens de Week van de Senior.  

Er werden zo’n 15 grootouders geteld. Een aantal kindjes van Wolkewietje en een peuterklas hebben ook 

deelgenomen. Er waren meer kindjes dan verwacht.  

8 duo’s hadden zich ingeschreven. Inschrijven mocht, maar was niet verplicht.  

Voor de Week van de Senior 2020 zal dit opnieuw op de planning staan. Voor de grootouders voorzien we koffie. 

Dit wordt geapprecieerd en maakt dat grootouders met elkaar achteraf nog een babbeltje slaan.  

f. Ideeën (vanuit vorige stuurgroep) 
Sharon overloopt de ideeën vanuit de vorige stuurgroep. Dit ter inspiratie.  

Rita Scheers: 

1. Naambekendheid: netwerkavond 

2. Workshop eerste hulp bij baby’s en kinderen 

Tine Seghers: 

3. Opstart werkgroep voor de Week van de Opvoeding: het thema is 'opvoeden is geen (wed)strijd'.  
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Reinout Beyaert: 

4. Ontmoetingsavond waarbij de partners een standje bezetten zonder een vaststaand thema.  

Ilse Cleirbaut: 

5. 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. 

Sharon merkt op dat we best een jaarplanning opmaken en dat we ons onderverdelen in werkgroepen. Het is 

niet mogelijk voor Sharon om elke actie te trekken naast haar andere taken t.a.v. de dienst Burgerzaken en de 

Sociale dienst. Zij signaleert dat ze meer wil rekenen op de partners om acties uit te werken anders zal het aanbod 

beperkt blijven.   

We overlopen de acties waar we mee aan de slag willen gaan. We spreken af dat elke werkgroep, vóór de 

volgende stuurgroep op 24 februari 2020, samenkomt met zijn werkgroep om de planning en bijkomende 

kostprijs te bekijken. Zo wordt het budget voor 2020 correct verdeeld en gaat er geen subsidie verloren. Elke 

werkgroep bezorgt feedback op de volgende stuurgroep. Zo zetten we de eerste stapjes voor een jaarplanning.  

Week van de mobiliteit OF dag van de verkeersveiligheid (in oktober): werken rond gordel in de auto 

(Bert Schepers (lokaal bestuur Berlaar, dienst Ruimte, politie, e.a. betrekken) – 

Annemie (Wolkewietje) en Eveline (dienst Vrije tijd) trekken deze actie. 

Week van de Opvoeding, thema: opvoeden is geen (wed)strijd, eventueel werken rond EHBO(i.s.m. 

Rode Kruis/CM) - 

Sharon trekt deze actie.  Rita (K&G), Tine (De Appelboom) en Eveline (dienst Vrije Tijd) maken deel uit 

van deze werkgroep.    

Maart/april: Infoavond rond tiener-problematiek: eventueel rond sociale media, eventueel aftoetsen 

bij de scholen? –  

Sharon trekt deze werkgroep. Leen en Suzy maken deel uit van deze werkgroep. 

g. Nieuwe ideeën 

We hebben nog enkele nieuwe ideeën die in de loop van 2020 uitgewerkt kunnen worden: 

1) Offerte voor reclame rond het Huis van het Kind: vlaggen, logo, gadgets, e.a. 

2) De algemene flyer van het Huis van het Kind wordt samen met die van het LLK opgenomen in 

het boekje van de dienst Vrije Tijd, kinderopvangdiensten, enz. Eveline neemt dit op.  

3) Sharon bezorgt de flyers van het LLK aan het onthaal van het lokaal bestuur die de 

geboortepakketjes maken en verdelen. De flyers worden nog bezorgd aan Sharon. Ook de 

algemene flyer bezorgt Sharon aan het onthaal. 

 

6. Varia (dit wordt uitgesteld naar de volgende stuurgroep wegens tijdsgebrek) 
- Workshop ‘digitale natives’ 
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7. Volgende vergadering(en) 
Maandag 24 februari 2020 om 9.30 uur in de Raadzaal van het Sociaal Huis (Zomerstraat 22, 2590 Berlaar). 

 

Einde: 11.35 uur 


