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Stuurgroep Huis van het Kind Berlaar – 4 februari 2021 

Omwille van de aanhoudende corona-maatregelen gaat dit overleg digitaal door via Teams.  

  

Aanwezig:  Sharon Servranckx (diensthoofd Leven + coördinator Huis van het Kind Berlaar); 
Ilse Cleirbaut (coördinator Kinderdagverblijf Wolkewietje); 
Eveline Van de Vyvere (secretaris jeugdraad + diensthoofd Vrije Tijd); 
Suzy Put (schepen van Jeugd, Gezin, Lokale Economie (tot 2021) en Onderwijs); 
Sofie Wouters (coördinator BKO Roefels); 
Louise Noelmans (co-voorzitter ouderraad VBS Pastorijstraat 3); 
Tine Seghers (De Appelboom) – eerste 30 min.; 
Leen Van Dessel (verantwoordelijke flankerend onderwijs gemeentebestuur Berlaar); 
Vervanger Catherine Florus (coördinator vzw Klavertje 4); 
Dominiek Vanbesien (directeur CKG Kinderland); 
Rita Scheers (voorzitter consultatiebureau Wiegwijs); 
Linda Paulussen (Familiehulp – coördinator kraamzorg);  
Stijn De Haes (Kind & Gezin, intersectorale medewerker). 

 
Verontschuldigd:  Willy Beullens (lid van LOK + schepen ICT en Digitalisering, Lokale economie, 

Landbouw, Leefmilieu en Dierenwelzijn);  
Chris Matthieu (verpleegkundige consultatiebureau Wiegwijs);  
Julie Beeckman (diensthoofd CKG De Kleine Kameel Lier);  
Karen Moyson (CM – dienst gezondheidsbevordering). 

 
Niet aanwezig: Hilde Breugelmans (Ferm Kinderopvang);  

Gert Maris (diensthoofd Bibliotheek); 
Annemie Verhoeven (coördinator Lokaal Loket Kinderopvang); 
Rudi Wouters (Casa di colore); 
Nadine Boekaerts (voorzitter BCSD + Vlaams neutraal ziekenfonds); 
Lies Michiels (directeur vzw Dol-Fijn & vzw Klavertje 4); 
Hilde Ceulemans (vzw Tarag);  
Nancy Vertommen (Mut de muis);  
Reinout Beyaert (Gezinsbond); 
Jet De Laet.  

 
Verslaggeving:  Sharon Servranckx 
 

Start: 19.05 uur  
 
We gaan van start met een kennismakingsrondje. We zien nieuwe/bekende gezichten rond de 

digitale tafel. 
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0. Goedkeuring van het verslag van 15 september 2020 

Indien er opmerkingen zijn op het verslag, graag bezorgen tegen ten laatste 10 februari 2021. Nadien 

wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd en wordt het gepubliceerd op de website van de 

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

 

1. Lokaal loket kinderopvang - stavaza (toelichting Ilse Cleirbaut)  

Dit jaar (2021) ontving het lokaal loket kinderopvang reeds 6 vragen naar kinderopvang, waarvan er 

op dit moment 2 onopgelost bleven. Het aanvraagformulier op de website werd geupdated. Op dit 

moment kent kinderdagverblijf Wolkewietje een lange wachtlijst, het is wachten tot ongeveer 

september 2022 voor een plaatsje. 

 

Ilse merkt op dat niet iedereen via het loket passeert. Ouders moeten de keuze hebben om zich 

rechtstreeks te melden bij het kinderdagverblijf van hun keuze. Bij een persoonlijk contact toetst men 

bij Wolkewietje af of ze hun vraag mogen opnemen bij het LLK. Wanneer er per e-mail wordt 

gecommuniceerd biedt men de optie van het LLK aan, maar er wordt dus vaak niet op ingegaan. 

Wegens privacyregels wordt hun vraag niet zomaar doorgegeven. Het betreft immers 

persoonsgegevens waarvoor toestemming nodig is. Ilse merkt dat ouders de regie in handen willen 

houden omwille van eigen voorkeuren. Men wil niet zomaar voor alles worden ingeschreven. De twee 

mogelijkheden moeten volgens Ilse naast elkaar blijven bestaan.  

 

Dominiek steunt dit standpunt. Binnen hulpverlening, zoals bij Jeugdhulp wordt gewerkt met een 

toegangspoort. In de hulpverlening kan dat, maar niet in de kinderopvang. Eén aanmeldpunt werkt 

drempelverhogend.  

 

Ook Suzy is voorstander van de twee mogelijkheden: rechtstreeks via de specifieke 

kinderopvangdienst en via het lokaal loket. Voor nieuwkomers kan dit interssant zijn, wanneer men de 

weg in de gemeente nog niet kent.  

 

Dominiek ziet het lokaal loket eerder als een informatiepunt, geen aanmeldingspunt. Sofie 

verduidelijkt dat vanuit het lokaal bestuur op dit moment gekeken wordt naar een programma dat 

fungeert als een online informatiepunt waar ook aanmeldingen kunen gebeuren. Er wordt aangegeven 

of er plaats is of niet. Een wachtlijst opbouwen is niet mogelijk en zal zo ook worden meegedeeld.  

 

https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind
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Volgens Ilse gaat zo’n programma niets oplosen. Het tekort aan plaatsen blijft een probleem. Het 

maakt niet uit dat een toepassing dit registreert, of dat Annemie deze taak opneemt. Suzy merkt op 

dat met een programma alle kinderdagverblijven/onthaalouders zullen gevraagd worden om de 

gegevens er up-to-date te houden. Misschien is een goed idee om alle diensten een afsprakennota te 

laten ondertekenen zodat op die manier ieders verwachtingen en engagementen verduidelijkt zijn.  

 

Dominiek stelt zich de vraag of er werkelijk een tekort is aan opvangplaatsen. In vergelijking met het 

aantal inwoners in de gemeente zit onze capaciteit toch goed?  

 

Stijn verduidelijkt: Wanneer er wordt gewerkt met een lokaal loket kunnen we hier heel wat 

resultaten uit genereren. Het kan een tool zijn om vragen verbonden aan inkomensgerelateerde 

plaatsen te registreren en deze te signaleren aan het beleid om zo meer plaatsen te bekomen. De 

vraag naar zulke plaatsen is immers groot en de budgetten zijn schaars. Als dit wordt geregistreerd 

en gemeld, kan dit iets wijzigen binnen de volgende legislatuur. Het lokaal loket kinderopvang zal zo 

een grote rol gaan spelen als (één van de)  instrument(en) om hiaten te signaleren.  

 

 

2. Acties 

2.1 Tutjesboom (toelichting Eveline) 

In het geboortebos te Berlaar zal een boom aangepland worden (misschien staat hij er zelfs al) die zal 

ingericht worden als een ‘tutjesboom’. We kiezen voor een meerstammige boom, want op termijn zal 

dit een klimboom worden, die zal gebruikt worden door de kinderen om in te klauteren. We versieren 

de boom met lintjes zodat dit toegankelijk wordt om er je tutje in te hangen. Er zal een bord komen te 

staan met een QR-code. Men kan deze scannen en een foto doorgeven van het moment dat het tutje 

in de boom wordt gehangen. Deze foto mogen de burgers dan doorsturen naar het lokaal bestuur en 

dan ontvangt het kind een Berlaar-beertje.  

 

We maken de link met Sinterklaas, want ook aan hem worden vaak tutjes meegegeven. Onze heilige 

man heeft er de perfecte plaats voor. Enkele weken voordat de Sint in het land is, worden de tutjes uit 

de boom gehaald en klaargezet om meegegeven te worden. Zo blijft er steeds voldoende ruimte in de 

boom om tutjes in te hangen.  
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Het startmoment wordt intern nog bekeken afhankelijk van de corona-maatregelen die dan van kracht 

zijn. Opties zijn de Week van de Opvoeding of wanneer de 1-jarige kindjes naar het geboortebos komen 

(± juni).  

 

2.2 Fietsbib (toelichting Sharon) 

Op de gemeenteraad van 17 november 2020 werd de samenwerkingsovereenkomst met betrekking 

tot de opstart van de Fietsbieb Berlaar-Nijlen met Stroming vzw goedgekeurd. Er is toen eveneens 

beslist om een sociaal tarief toe te passen voor mensen met het statuut van verhoogde 

tegemoetkoming (mutualiteit) en mensen die worden doorverwezen vanuit de sociale dienst van het 

OCMW.  

 

Bij een Fietsbieb kunnen we alle kinderen aan het fietsen krijgen op een budgetvriendelijke manier. 

Fietsen worden gedeeld. Aan oude fietsen wordt een nieuw leven gegeven. 

 

Inwoners van Berlaar en Nijlen die gebruik willen maken van de Fietsbieb betalen 20 euro lidgeld én 

20 euro waarborg. Na overleg met Nijlen hebben we afgesproken dat de doelgroep voor het lidgeld 

een sociaal tarief ten bedrage van 5 euro ter plaatse betaalt. De overige 15 euro wordt opgelegd door 

elk lokaal bestuur waar de burger deel van uitmaakt.  

 

Het bedrag van 20 euro voor de waarborg dienen de burgers zelf te betalen. Dit om het belang van 

het principe van goede huisvader te benadrukken en hen die verantwoordelijkheid mee te geven. 

Wanneer blijkt dat de burger ook die 20 euro waarborg niet kan betalen, kan de vraag naar 

tussenkomst gesteld worden bij de sociale dienst van het OCMW waar via een sociaal en financieel 

onderzoek de behoeftigheid zal worden nagegaan. Indien blijkt dat betrokkene behoeftig is en het 

OCMW zich garant stelt voor de waarborg ontvangen we enkel een factuur van de Fietsbieb wanneer 

de fiets niet of beschadigd terug wordt ingeleverd. 

 

De Fietsbieb Berlaar – Nijlen zal elke eerste zaterdag van de maand, van 10  tot 12 uur geopend zijn te 

Buurtpunt Nijlen, Kerkeblokken 3, 2560 Nijlen. Inwoners van Berlaar dienen zich dus te verplaatsen 

naar Nijlen. Burgers van Berlaar die de fiets niet kunnen meenemen, omdat men er bijvoorbeeld met 

de bus is, kunnen de fiets ophalen op een locatie in Berlaar. Vanuit het lokaal bestuur zullen we die 

gereserveerde fietsen ophalen (indien gewenst) en in Berlaar ter beschikking stellen.  
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Vraag van Stijn: Zullen de lokale fietswinkels dit initiatief niet beschouwen als oneerlijke concurrentie? 

Sharon: Daar is aan gedacht. De vzw die dit initiatief heeft uitgebouwd zal de lokale handelaars 

aanspreken om het intiatief uit te leggen. Het materiaal voor het onderhoud en de herstelling van de 

fietsen zal aangekocht worden bij de lokale handelaars, zodat ze hiervan inkomsten kunnen vergaren.  

 

De Fietsbieb wordt volledig bemand door vrijwilligers waarvoor reeds een oproep werd gelanceerd in 

beide gemeenten.  

 

De uitrol van de Fietsbieb is nog niet gekend. Er dienen zich eerst voldoende vrijwilligers aan te bieden. 

We hopen dit initiatief wel op te starten voor de zomer.  

 

 

2.3 Webinar: ‘Digitale mediaopvoeding’ (toelichting door Sharon) 

Aan dit veslag wordt de uitleg van een ouderavond en het webinar toegevoegd.  

Tijdens de vergadering hebben we de voorkeur voor een webinar rond dit thema. Tijdens een webinar 

worden voor opgenomen filmpjes (automated webinars) van 60 à 75 minuten getoond, die Davy 

samen met ouders en opvoeders zal bekijken. Synchroon wordt er via de chat extra informatie gedeeld 

en worden vragen beantwoord, door Davy en best ook door iemand van de inrichtende organisatie 

zelf.  

 

Er wordt reclame gemaakt rond dit webinar samen met het volgende agendapunt. Sharon werkt dit 

verder uit en bespreekt dit met de spreker.  

 

Idee van Eveline: Een les in het secundair onderwijs koppelen aan digitale mediaopvoeding. Dit kunnen 

we aanbieden aan de middelbare school in Berlaar. De bijkomende kosten kunnen door het Huis van 

het Kind gedragen worden.  

Sharon bekijkt met Davy of dit kan uitgewerkt worden. Aan de hand van de informatie zullen Suzy en 

Leen dit voorstellen aan de school. Misschien kan dit wel aan het lessenpakket van volgend schooljaar 

toegevoegd worden.  

 

2.4 Webinar: ‘Afgestemd opvoeden’ (toelichting Tine Seghers)  

Tine heeft zich als orthopedagoog geregistreerd bij pangg0-18 (CGGZ) om het aanbod 

eerstelijnspsychologie mee uit te bouwen. Dit betekent dat kinderen en jongeren met milde tot matige 
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psychische klachten ook bij haar terecht kunnen op de praktijk. Waarvoor dank! Sharon geeft deze 

informatie ook door aan de collega’s van de sociale dienst. Het bedraagt 11,20 euro per 45 min. 

 

Verdergaand rond het aanbod online, wil ze graag een webinar geven over ‘afgestemd opvoeden’. Ze 

zal zich hiervoor baseren op het boek ‘Kinderen zijn geen puppys’ van Jurgen Peeters, maar ze wil 

natuurlijk het ook praktisch maken met praktijkervaringen. Een tijdsduur van 1,5u. We dachten aan 

enerzijds een webinar waarbij de moderator aanwezig is om tussendoor vragen te beantwoorden, 

anderzijds om een terugkom-moment te voorzien waar het interactiever mag en we met breakout-

rooms werken. We werken dit idee verder uit binnen een kleinere delegatie. 

 

2.5 Spelotheek (toelichting Sharon)  

Er werden sinds 3 november 2020, de opstart van de spelotheek in de bbliotheek, 46 

gezelschapsspellen uitgeleend.   

Dat lijkt misschien niet veel, maar sinds de bibliotheek enkel met pakketten op afspraak werkt, zijn de 

uitleencijfers voor alle materialen sterk gedaald. 

 

Gezien de korte periode waarover we spreken (sinds 3 november) en gezien de langere uitleentermijn 

in deze periode, valt over de populariteit nog niet veel te zeggen: geen enkel spel werd meer dan 2 

keer ontleend.  Wel werden er 25 verschillende spellen minstens één keer ontleend. 

 

Idee van Gert: Is er budget om games aan te kopen voor een aantal populaire consoles (als aanvulling 

voor de spelotheek)? Dit wordt als een goed idee beschouwd. Sharon werkt dit verder uit, bekijkt welke 

games populair zijn aangevuld met enkele pedagogische games voor verschillende consoles zoals Xbox, 

Playstation, etc. Sharon zal het nodige budget en de spellen voorleggen tijdens de volgende stuurgroep 

vooraleer iets wordt aangekocht.  

 

2.6 Verjaardag vieren 

We ontvingen via onze Fb-pagina van het Huis van het Kind een suggestie van Anntje Schevernels: 

taarten bakken voor jarige kinderen, eventueel de bakkers mee inschakelen?  

 

Sharon hoort eens in Lier en Zoersel hoe ze dit uitwerken en waar ze de gegevens van kinderen 

vandaan halen. Wordt vervolgd.  
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3. Varia 

3.1 Ideetjes van de andere leden: jaarplanning + budget 

Vanuit CM worden dit voorjaar geen fysieke sessies ingepland. Dit wil dus zeggen dat de sessies 

babymassage en peuters in actie in Berlaar ten vroegste terug opstarten in september (als de corona-

maatregelen dit dan toelaten). Op de planning staan er wel maandelijks webinars babymassage 

ingepland en ook online infosessies rond verschillende opvoedingsthema’s. 

 

Rita stelt voor om de affiches van het Hvhk, de pamperbox, etc. meer te gaan verspreiden. Sharon zal 

hier samen met Rita werk van maken. Sharon bezorgt Rita ook een aantal affiches zodat ze aan de slag 

kan nu Sharon verplicht telewerkt. Via een privébericht bezorgt Rita haar adres aan Sharon.  

 

Eveline licht toe dat de winterwandeling (i.s.m. het gemeentebestuur van Nijlen) kan gewandeld 

worden vanaf nu tot en met de paasvakantie. Meer informatie kan je alvast hier terugvinden.  

Ook een kinderwandeling is in de maak die beschikbaar zal zijn voor de krokusvakantie. Vanaf 1 

september zal er in Berlaar een tekenschool van start gaan (i.s.m. het gemeentebestuur van Nijlen). 

Meer details volgen later.  

 

Stijn heeft een aantal meldingen te maken.  

Zo dient ROJM Mechelen opnieuw een project in te dienen om zijn OverKop-huis (Battelsteenweg 50 

A, 2800 Mechelen) te financieren. Zij moeten in de regio polsen of er interesse is tot samenwerken. In 

een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke 

activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op 

professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Met de opbrengst van Rode 

Neuzen Dag 2016 werden vijf OverKop-huizen opgericht, één in elke Vlaamse provincie. Elk OverKop-

huis in opereert vanuit een vrijetijdsaanbod, eigen aan de organisatie die een OverKop-huis opent. 

 

Tot slot polst Stijn naar de regierol die elk lokaal bestuur heeft gekregen om het decreet buitenschoolse 

opvang en activiteiten in te vullen. Op 16 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit over 

het kwaliteitslabel en het besluit over het lokaal beleid goed. De Vlaamse overheid streeft naar een 

geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen 

dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit Onderwijs, Welzijn, Cultuur of Jeugd en Sport worden 

georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt 

met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. 

 

https://www.berlaar.be/nieuws/winterwandelingen2020?fbclid=IwAR2iCBCpq_yE29FWsokI5oAexfxHXzNRRNdgpemrwsLS6td14bJkuWkr55g
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Het decreet vertrekt vanuit drie doelstellingen: kinderen speelmogelijkheid en ontplooiingskansen 

geven, maar ook keuzevrijheid en een recht op rust; ouders de mogelijkheid bieden werk, opleiding en 

gezin vlot te combineren; en het buitenschoolse aanbod toegankelijk en betaalbaar maken voor 

iedereen.  

Bekijk ook zeker hier het filmpje.  

 

Sharon vult aan dat het lokaal bestuur binnen de afdeling Mens hier reeds mee van start is gegaan. 

Eveline, Sofie, Sharon, Gert en de directeur van de gemeentelijke basisschool, Wim zijn hierbij 

betrokken. Sofie en Eveline hebben reeds een lerend netwerk gevolgd, georganiseerd door de VVSG. 

We bekijken eerst intern hoe we die regierol gaan opnemen vooraleer we engagement vragen van de 

leden van de stuugroep. Wordt vervolgd dus! 

 

Verder waren er geen bijkomende ideeën om uit te werken binnen de werking van een Huis van het 

Kind.  

 

4. Volgende vergadering 

Nieuwe vergadering op donderdag 27 mei om 9.30 uur. Opnieuw overdag omdat er geen enkel lid 

vragende partij was om de vergadering ’s avonds te laten doorgaan.  

 

Einde: 20.50 uur 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/1Fy1xP50kyA

