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Stuurgroep Huis van het Kind Berlaar – 22 maart 2022 
 
Aanwezig:  Sharon Servranckx (diensthoofd Leven + coördinator Huis van het Kind 

Berlaar); 
Suzy Put (schepen van Jeugd, Gezin, en Onderwijs); 
Stijn De Haes (Kind & Gezin, intersectorale medewerker); 
Geert Fierens (OCMW- en gemeenteraadslid); 
Rita Scheers (voorzitter consultatiebureau Wiegwijs); 
Tine Seghers (De Appelboom + vzw Gezinsbond Berlaar);  
Leen Van Dessel (verantwoordelijke flankerend onderwijs gemeentebestuur 
Berlaar); 
Jeannine Van Hoorenbeeck (wiegwijs – tijdelijk ter vervanging van Rita); 
Hannah Lechant (nieuwe cöordinator Kraamzorg + Familiehulp);  
Britt Ceulemans (Regioverpleegkundige bij Kind&Gezin); 
Reinout Beyaert (Gezinsbond); 
Willy Beullens (lid van LOK + schepen ICT en Digitalisering, Lokale economie, 
Landbouw, Leefmilieu en Dierenwelzijn); 

 
Verontschuldigd:  Nancy Roelands (afdelingshoofd Mens);  

Eveline Van de Vyvere (secretaris jeugdraad + diensthoofd Vrije Tijd); 
Hilde Breugelmans (Ferm Kinderopvang);  
Ilse Cleirbaut (coördinator Kinderdagverblijf Wolkewietje); 
Sofie Wouters (coördinator BKO Roefels + LLK); 
Gert Maris (diensthoofd Bibliotheek); 

 
Niet aanwezig:     

Hilde Ceulemans (vzw Tarag);  
Julie Beeckman (diensthoofd CKG De Kleine Kameel Lier + Trawant 1G1P);  
Karen Moyson (CM – dienst gezondheidsbevordering); 
Nancy Vertommen (i-mens);  
Lies Michiels (directeur vzw Dol-Fijn & vzw Klavertje 4); 
Louise Noelmans (co-voorzitter ouderraad VBS Pastorijstraat 3); 
Lies Van Wemmel (Ferm); 
Dominiek Vanbesien (directeur CKG Kinderland); 
Catherine Florus (vzw Klavertje 4); 
Annemie Verhoeven (medewerker Wolkewietje); 
Rudi Wouters (Casa di colore); 
Nadine Boekaerts (voorzitter BCSD + Vlaams neutraal ziekenfonds). 

 
Verslaggeving:  Sharon Servranckx 
 

Start: 10.05 uur 
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0. Goedkeuring van het verslag van 7 december 2021 

Indien er opmerkingen zijn op het verslag, graag bezorgen tegen ten laatste 30 mei 2022. 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 (info verkregen via Sofie Wouters)  

Sofie kon er vandaag niet bij zijn. Zij heeft doorgegeven dat ze op 12 april een digitale vergadering met 

alle leden van het LLK heeft ingepland om te polsen naar hun bevindingen. Dit omdat het LLK  bijna 1 

jaar digitaal bestaat. Wordt vervolgd. 

Suzy heeft geen aanvullingen. We wachten de vergadering af en koppelen ook terug op het LOK (+/- 

mei 2022). 

 

2. Acties 

2.1 Idee van Rita: 

Rita is er niet meer bij. Zij heeft haar ontslag gegeven bij wiegwijs. He tis dus moeilijk om na te gaan 

vanwaar de vraag komt.  De tijdelijke vervangster is niet op de hoogte. Er werd niets doorgegeven.  

→ Weerbaarheidscursus voor jongeren in Berlaar. 

Gezien weerbaarheid niet te onderschatten valt, je een leven biedt met meer zelfvertrouwen en je 

hierdoor minder kwetsbaar bent voor angsten. 

Opties:  

• Arktos - AANDACHT in ACTIE  

Er wordt op een positieve, weerbare manier geleerd opte komen voor jezelf. We kunnen ook 

toeleiden naar het open traject in Lier en dit door het Huis van het Kind ten laste nemen.  

Hoe zien we dit? Is er vraag? Traject af te spreken (halve dagen/hele dagen)? Geen idee 

• Steven Goegebuer: geeft lezing, doelgroep tieners (voorbeeld in Heist-op-de-Berg) 

• Voorstel Tine S.: individuele trajecten mogelijk bij CAW en CGG – Rots- en watertraining, 

eerstelijnspsychologische zorg, … 

• Steven Ongilis (niet zeker van de naam?) – lezing opvoeden tot zelfvertrouwen. In combinatie 

met karateles 

• Overkop-huis zichzelf laten voorstellen (Mechelen en Lier).  

Plan van aanpak: 

Eerst dienen we te weten wat er nodig is a.d.h.v. een eerste infoavond. 
Hoe? School, jeugdraad, leden van de gezinsbond en verenigingen bevragen 
Sharon bekijkt dit verder wat mogelijk is en koppelt terug.  

https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind
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2.2 Idee van Geert Fierens 

Kampen voor kwetsbare kinderen nog eens onder de aandacht brengen. Zeker nu de zomer van 2022 

hopelijk (meer) mogelijkheden biedt voor onze kinderen van Berlaar. 

Vanuit de sociale dienst wordt dit steeds opgenomen, al is dit zeer moeilijk omdat situaties bij cliënten 

vaak wijzigen. Ook langetermijn-denken is niet zomaar een evidentie.  

 

2.3 Week van de Opvoeding: maandag 16 mei tot 23 mei 

Wat gaan we organiseren, rekening houdend met hoge werklast en het beperkte succes in het 

verleden?  

Inzetten op bestaande zaken (webinar Gezinsbond en VCOK). Hiervoor reclame maken. Reinout 

bezorgt de nodige linken aan Sharon om hiervoor reclame te maken.  

Sharon zal zorgen voor de reclame vanuit het Huis van het Kind.  

Is het een optie om de inhuldiging van de geboorteboom te organiseren in de week van de Opvoeding?  

Suzy zal dit opnemen met Eveline en Sofie, om te kijken of dit mogelijk is.  

Scheurkalender aanbieden → wel doorgegaan: Enkel het logo van de gemeente en Huis van het Kind 

staat niet vermeld op de kalender, vermits de gezinsbond de kalender heeft aangevraagd.  

De scheurkalender bevat tips rond opvoeden. Sharon zal zorgen voor de bestelling. Leen bezorgt aan 

Sharon de aantallen van de scholen, zodat de oudsten deze meekrijgen.  

 

2.4 Aandacht voor de kinderen en jongeren van de vluchtelingencrisis.  

Voorbije maandag organiseerden we een infoavond voor onze vrijwilligers en geïntersseerden. Dit 

omdat er heel wat onduidelijk is over die opvang van vluchtelingen. Wat we toen wisten hebben we 

verduidelijkt. Dit om een realistisch beeld weer te geven van de situatie, opvangmogelijkheden, 

rechten van de vluchtelingen, etc. Vanuit de sociale dienst begeleiden we de vluchtelingen op ons 

grondgebied zodat de sociale rechten worden toegekend. Drie collega’s waaronder ook Sharon volgen 

de begeleiding van de vluchtelingen alsook de vrijwilligers, buddy’s, tolken en gastgezinnen op. Een 

hele klus.  

Ook in deze groep wil ik meedelen dat we nog steeds op zoek zijn naar gastgezinnen. Wie zich wil 

aanmelden, dat kan, via Sharon of het lokaal bestuur.  

Op het OOG (28/03/2022) wordt besproken welke mogelijkheden er zijn/komen rond de opstart van 

OKAN-klassen. Leen geeft aan dat ze er nog geen ervaring mee heeft. Er wordt aangegeven dat de 

OKAN-klassen in Lier volzet zijn.  
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2.5 Kindmondmaskers 

Als Huis van het Kind ontvingen we een mailtje van Euronetcare. Zij boden op het moment van hun e-

mail gratis kindmondmaskers aan. Sharon reageerde daarop en mocht een doos vol ontvangen. Wat 

doen we daar mee? Is er nog nood?  

Sharon bezorgt er nog aan Welzijnsschakels. Wie er nog nood aan heeft, kan me een mailtje sturen.  

Vanuit de sociale dienst hebben de nog dozen met kindmondmaskers die eind vorig jaar werden 

aangekocht met de extra middelen voor het Huis van het Kind.  

 

3. Varia 

Stijn 

Dit jaar worden de coördinatoren gecontacteerd in het kader van een quickscan rond 12 thema’s. Dit 

zal bevraagd worden tussen april en juni. 

Reinout 

De brieven die de gezonsbond verstuurde aan jonge ouders gekoppeld aan de kennismaking van de 

gezinsbond is stopgezet.  

Vanaf augustus ontvangt men wel de gegevens van de geboortes via Kind&Gezin.  

Leen 

Zij is momenteel aan de slag met de uitwerking van de zomerschool (doelgroep lagere school). Net 

zoals vorige zomer zal er gedurende twee weken een zomerschool doorgaan. Dit tussen 11 en 21 juli. 

Let opt: er zijn een beperkt aantal plaatsen.  

Suzy 

Zij bedankt alle aanwezige leden voor hun deelname.  

 

 

4. Volgende vergadering 

Volgende vergadering wordt voorlopig niet vastgelegd in afwachting van de komst van een nieuwe 

coördinator van het Huis van het Kind.  De datum van 23 juni vanaf 10 uur wordt voorlopig geschrapt.  

 

 

  


