Stuurgroep Huis van het Kind Berlaar – 7 november 2018
Aanwezig:
Rita Scheers (voorzitter consultatiebureau Kind en preventie), Eveline Van de Vyvere (secretaris jeugdraad +
diensthoofd vrije tijd), Ivan Pauwels (Antwerps provinciaal Consulent Huizen van het Kind), Linda Paulussen
(familiehulp), Tine Seghers (verantwoordelijke De Appelboom), Karen Moyson (CM- dienst
gezondheidsbevordering), Sharon Servranckx (diensthoofd Leven + coördinator Huis van het Kind Berlaar)

Verontschuldigd:
Hilde Ceulemans (vzw Tarag), Ilse Cleirbaut (coördinator Kinderdagverblijf Wolkewietje), Katleen Heuten
(coördinator consultatiebureaus provincie Antwerpen), Sofie Wouters (coördinator BKO Roefels + secretaris
LOK), Dominiek Vanbesien (directeur Kinderland), Nancy Vertommen (kinderopvangdienst Mut de Muis), Elke
Kool (provinciaal consulent Huizen van het Kind), Reinout Beyaert (gezinsbond), Chris Mathieu
(verpleegkundige Kind en gezin Berlaar), Suzy Put (schepen Landbouw, lokale economie, jeugd en gezin),
Nadine Boekaerts (OCMW-voorzitter + schepen OCMW, sociale zaken en armoede + Vlaams neutraal
ziekenfonds), Ilse Peeters (landelijke kinderopvang), Sabine Arras (De Balderschool), Gert Maris (diensthoofd
Bibliotheek), Rudi Wouters (Casa di colore), Julie Beeckman (Diensthoofd CKG De Kleine Kameel Lier), Mieke
Ceulemans (coördinator Klavertje 4 vzw)

Verslaggeving: Sharon Servranckx

Start: 9u35

Agendapunten
0. Goedkeuring van het verslag van 4 september 2018
Geen opmerkingen. Deze wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.

1. Spreker: klinische psychologe en psychotherapeute, Saskia Vloeberghs bij de
paramedische groepspraktijk ‘Tilia’.
Groepspraktijk Tilia, gelegen te Itegem wil kennismaken met het Huis van het Kind Berlaar. Zo weet de
groepspraktijk dat er een Huis van het Kind werkzaam is in Berlaar en ook hoe ze kunnen doorverwijzen.
Uiteraard kunnen wij ook doorverwijzen naar hen.
Naast individuele gespreken, organiseert de praktijk groepsprogramma’s. In bijlage kan je hun programma,
alsook een voorstelling van alle teamleden terugvinden.
Afhankelijk van de vraag kan er een wachtlijst zijn. Ze hebben verschillende psychologen in huis die werken met
volwassenen, maar uiteraard zijn de avondsessies snel volzet.
Het tarief bedraagt 50 euro per uur. Een aantal mutualiteiten betalen het tarief (geheel of gedeeltelijk) terug.
Een hospitalisatieverzekering is eventueel ook een mogelijkheid. Sommige therapeuten hanteren een sociaal
tarief. Via de doorverwijzer kan dit aangevraagd worden.
De praktijk doet ook aan perinatale counseling (verlieservaringen, fertiliteitsproblemen, …). Indien de cliënt
niet open staat voor begeleiding, kunnen we hen contacteren voor tips.
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Groepssessies zoals knuffelturnen, tabakologie en rookstopbegeleiding, yoga, … eventueel als initiatie les
binnen een peuterspeelpunt zijn mogelijk.
Sharon heeft de contactgegevens van de groepspraktijk toegevoegd aan de matrix. (zie bijlage)

2. Subsidieaanvraag – stavaza
We ontvingen meteen na het versturen van het dossier een bevestiging dat onze aanvraag ontvankelijk is.
In de laatste week van november plannen de huizen van het kind een ‘vooraankondiging’ (= email omtrent de
goedkeuring van je dossier). De formele beslissingen worden in de loop van december gecommuniceerd.

3. Acties
Infoavond Groeipakket – evaluatie
7 mensen hebben deelgenomen waarvan 4 professionelen. De mensen die aanwezig waren, gaven aan dat het
een nuttige infosessie was.
We hebben veel reclame gemaakt, maar ondanks dat hebben velen waarschijnlijk niet de link gelegd.
Stilaan komt de reclame op radio en televisie omtrent het groeipakket op gang.

Actie ‘Schenk een boek’, Samenwerking Libelle – Kind en Gezin – Iedereen Leest –
Kringwinkels
Het is nog onduidelijk hoe dit verdeeld zal worden. Ons Huis stond niet vermeld op de lijst. Sharon ging op zoek
naar meer informatie en werd doorgestuurd van Opnieuw & co te Nijlen, daarna naar de Kringwinkel te Heisto-d-Berg, en tot slot naar het Huis van het Kind te Herentals. Het Huis van het Kind Herentals verzorgt de
verdeling voor zijn regio. Zij zoekt uit hoe het verder loopt en houdt mij op de hoogte.
Op 13 november ontving Sharon een e-mail van de Kringwinkel te Heist-op-den-Berg. Ons Huis staat toch op de
lijst. In de loop van december zouden we de boeken kunnen ophalen. Het gaat om een 80-tal boek. Sharon is
benieuwd naar de kwaliteit van de boeken en zal dan ook ingaan op het aanbod. Zij zorgt voor de ophaling.
Nadien koppelt zij dit terug aan de stuurgroep, zodat we kunnen bekijken hoe we dit verspreiden.
Onze bibliotheek in Berlaar heeft een 500-tal boeken ter beschikking o.w.v. afbouw. We willen deze graag
gratis verdelen rond de kerstperiode. Het gaat om jeugdboeken zowel in de fictie als de non-fictie. Fictie
betreft vooral boeken vanaf 8 jaar. Elke organisatie die gratis boeken wil verdelen in de periode 10 december
tot en met 21 december, kan dit laten weten aan Sharon en dit ten laatste op 30 november. Noteer in het
onderwerp ‘boeken-actie’, zo heeft Sharon een mooi overzicht. Wie boeken wil kiezen, kan dit doen in de
eerste week van december (behalve op donderdag 6 december). Gert zal dan aanwezig zijn in de bib. Wie niet
gaat kiezen, kan de ‘overschot’ ophalen op 7 of 10 december.
Elke organisatie zorgt voor de ophaling en uitstalling van de boeken. Indien niet alle boeken gratis zijn verdeeld,
mogen deze teruggebracht worden naar de bib. Gert zorgt voor de verdere afhandeling.
Sharon maakt een affiche die elke organisatie omhoog kan hangen. Ook kan er met een flyer (Sharon maakt
deze nog) reclame gemaakt worden op de website en de nieuwe facebookpagina. Sharon contacteert de
huisartsen, misschien willen zij ook instappen. Nadien kunnen we enkele foto’s publiceren van het event op
onze facebookpagina.
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Peuterspeelpunt
Sharon nam reeds contact op met Leen. Zij heeft nog niets ondernomen, maar ziet een samenwerking zeker
zitten. Ook Ilse C. had het idee gelanceerd om iets te organiseren zoals kinderyoga.
We hebben besloten om een peuterspeelpunt te organiseren tijdens de seniorenweek (18 november 2019 tot
27 november) én de week van de opvoeding (16 mei tot 23 mei 2019). Op de volgende bijeenkomst van de
stuurgroep werken we dit verder uit. Kan dit bij voorkeur in de voormiddag plaatsvinden in de ruimte van de
BKO, want in de namiddag slapen de peuters? Kan iemand aanwezig zijn van Kind&Gezin (opmerking Ivan
Pauwels)? Is er nog ander speelgoed nodig? We willen ook een fruit-moment voorzien: hoe pakken we dit
aan? Kunnen andere activiteiten een meerwaarde betekenen, zoals knuffelturnen?
Sharon neemt contact op met enkele gemeenten die een peuterspeelpunt organiseren (Lier, Heist-o-d-Berg,
Herselt) en brengt de feedback mee naar de volgende stuurgroep. Hoeveel mensen nemen deel? Vergezellen
de ouders of de grootouders de peuters naar zo’n speelpunt? Wat zijn de indrukken?
CM organiseert 4 keer per jaar ‘Peuters in actie’ i.s.m. Kind & Preventie. In de loop van 2018 merken ze dat het
aantal deelnemers beperkt is. Naar volgend jaar toe heeft men nog niets ingepland in afwachting van de
plannen van het Huis van het Kind rond een peuterspeelpunt.

4. Bekendmakingscampagne Huizen van het Kind
De bekendmakingscampagne door de Huizen van het Kind is voorzien vanaf 1 oktober. Dit wordt uitgesteld
o.w.v. de subsidieoproep. Ieder Huis van het Kind ontvangt in de loop van december een antwoord op de
subsidie- (en eventueel erkennings-) aanvraag. Zo is de lijst meteen volledig.
De campagne naar gezinnen toe lanceren ze op maandag 3 december. In de loop van oktober zouden ze
andere zaken publiceren affiches, … zodat wij deze kunnen personaliseren tegen begin december. Sharon heeft
momenteel enkel het logo ‘partner HvhK’ kunnen oppikken van de website (zie bijlage). Alle partners van het
Huis van het Kind Berlaar kunnen dit publiceren op hun website. Ik doe hiervoor dan ook graag een warme
oproep.
Op 4 december vindt het 11de EXPOO-congres plaats. Daar komen de Huizen van het Kind en alle betrokken
partners en sectoren samen om verder te bouwen aan de Huizen van het Kind. Het congres is momenteel
volzet. Sharon staat wel op de wachtlijst. Sharon ontving op 14 november de melding dat er plaatjes zijn
vrijgekomen. Zij zal deelnemen.
Huis van het Kind Berlaar zit in de groep van de nieuwe Huizen van het Kind. Er zal voor deze groep een
ondersteuningstraject voorzien worden met drie momenten. Enerzijds infomomenten (visie, eerste stappen in
samenwerkingen) en anderzijds worden de lokale teams uitgebreid met nieuwe specialisten met een
intersectorale medewerker. Dit is voor onze regio, Stijn De Haes. Hij zal heel actief meewerken in ons van het
Huis van het Kind. Hij ontvangt dit verslag en zal aanwezig zijn op de volgende stuurgroep. Sharon had reeds
een eerste contact met hem op het veranderforum van de eerstelijnszone Pallieterland.

5. Spreekuur 1x per maand
Fons (vroegere Famifed) stelt zich kandidaat om deel te nemen aan een spreekuur. Sharon contacteert alle
uitbetalingsactoren (Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia) om zo favorisering te vermijden. Als
Sharon geen reacties krijgt, kunnen we ons beroepen op Fons. Sharon ontving reeds twee reacties. Zij zal
nogmaals contact met hen opnemen en hen uitnodigen om de praktische zaken te bespreken.
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Katleen H. heeft er alvast geen bezwaar tegen dat er maandelijks een spreekuur doorgaat tijdens de
openingsuren van het consultatiebureau. We moeten enkel nog bekijken waar die persoon kan zitten. Het
spreekuur organiseren op het OCMW kan voor een drempel zorgen.

6. Week van de opvoeding
Start 16 mei tot 23 mei 2019. Het thema is nog niet gekend. Stemmen kan nog. We wachten het thema af.
Mogelijkheden:
- kleuterinstuif (van de gemeente) ook die week plannen.
- kinderwandeling. Eveline bekijkt dit verder.
- workshop of infosessie i.s.m. CM om de kosten te drukken
Sharon bevraagt de bevoegde schepen (wanneer hij bekend is) omtrent de plannen voor de volgende
legislatuur. Wat wil men de komende zes jaar bereiken met het Huis van het Kind? We bekijken dit opnieuw
tijdens de volgende stuurgroep.

7. Varia
- Pamperbox
164 pampers werden deze keer ingezameld. Met enkele vrijwilligers van de stuurgroep hebben we
verschillende pakketjes gemaakt. Het sjabloon van de stickers wordt aangeleverd door Sharon en Eveline drukt
ze af. Sharon werkt de pakketjes verder af zodat ze nadien verdeeld kunnen worden door het OCMW.
In bijlage kan je flyers en een affiche terugvinden. Druk ze gerust een aantal keren af zodat je reclame kan
maken voor onze pamperbank. Sharon legt alvast het nodige materiaal klaar op het gemeentehuis en het
OCMW. We roepen iedere partnerorganisatie op om reclame te maken. Indien je graag de flyers en affiches
ontvangt, geef dan een seintje aan Sharon.
- Vorming
Sharon volgt op 19 november een vorming rond kleuterparticipatie samen met Leen Van Dessel.
- Facebookpagina
Eveline start met een facebookpagina voor ons Huis van het Kind Berlaar. Zij zal het beheer verzorgen, maar we
vragen aan elke partner om de nodige tekstjes aan te leveren. Zo gaan we van start met een voorstelling van de
verschillende partners. Bezorg zo snel mogelijk een korte voorstelling van jouw organisatie (max. 10 lijnen)
en één of meerdere foto’s aan Eveline (eveline.vandevyvere@berlaar.be).
Elke week wordt een andere partner in de kijker gezet. Reclame rond acties en activiteiten bezorg je eveneens
aan Eveline.
We roepen elke organisatie op om de pagina te liken.
- Website
Huis van het Kind Berlaar kan je terugvinden
https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind

op

de

website

van

het

gemeentebestuur:
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Sharon zal de verslagen van de stuurgroep en de nieuwsbrief publiceren op de website. Andere ideetjes zijn
steeds welkom!

8. Volgende vergadering
De volgende vergadering van de stuurgroep gaat door op donderdag 31 januari 2019 om 9u30 op het
gemeentehuis Berlaar (Markt 1- collegezaal).
Katrien Heylen – CBE Open School wil komen praten op onze volgende bijeenkomst over laaggeletterdheid:
hoe communiceren we beter naar die doelgroep, welke vormingen bieden zij aan, enz.

Einde: 11u30
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