Lokaal Overleg Kinderopvang
Datum: 15 november 2016
Aanwezig: Rosan Hinnekens, Agna Mollefait, An Verleye, Cathy Viaene, Tine Vermeersch,
Katrien Desmet , Christine Nyssen, Lore Deschamps, Tine Deschamps, Gerda Opsomer,
Aurore Commeine, Geert Breughe, Nele Dedeurwaerder.
Verontschuldigd: Marcel Masquelin, Elke Vandenbulcke, Veronique D’Helft, Ann Verbrugghe,
Kathleen Messely
Goedkeuren vorig verslag
Agenda:
-

Goedkeuren vorig verslag
Nieuwe voorzitster?
Samenstelling LOK opnieuw bevestigen
Verslag En Route: aanbod- en vraagzijde
Voorstel aanpassingen reglement: advies
Week van de opvoeding: affiche en kleurplaten
Dag van de onthaalouder: wanneer (woensdag 12/10?), waar, wat?
Evolutie kinderopvang
Nieuws vanuit Vlaanderen
Varia

Vorig verslag wordt goedgekeurd.
Evaluatie dag van de onthaalouder:
Aantal aanwezigen avond zelf: 85 personen (exclusief pers, burgemeester,
schepenen, traiteur, Christine en Nele (in vergelijking met 2015, met 74 aanwezigen,
was dit een stijging).
Opmerkingen: Heel enthousiaste reacties. Was lekker, leuk en gezellig. Altijd leuk om
getrakteerd te worden en even bij te kunnen praten. Thema was geslaagd!
Nele stelt voor om de attentie te wijzigen in 2017. Nu krijgt men jaarlijks een plantje/
bloempje en dit zou iets anders worden (passend binnen thema).
Het LOK overleg stelt voor om tapas aan te bieden en zo de zuiderse sferen op te
zoeken.
Groepje: Nog geen directe voorstellen. Alle ideetjes (al dan niet passend in het
thema) mogen bezorgd worden.
Stand van zaken en route:


Nieuw subsidiereglement houdende ondersteuning kinderopvanginitiatieven
Het reglement van 2009 wordt vervangen door een nieuw reglement.

Kern van deze wijziging is het stimuleren van startende initiatieven dmv een
financiële tussenkomst (startende initiatieven krijgen 300 euro). Bestaande
initiatieven krijgen jaarlijks 100 euro. Reglement in bijlage, op website en met link
op website.
Brandveiligheidsattest blijft ook terugbetaald worden, met een maximum van 300
euro per dossier. Reglement in bijlage.


FBpagina kinderopvang Wevelgem (overlegplatform te koop/ te huur)
Dient als proefproject, zal wat moeten groeien. Nele zal hier een startende rol in
spelen om de nieuwsberichten wat te stimuleren.
Voorstel om een album bij foto’s te creëren met leuke knutselideetjes, … wordt
goedgekeurd.
We nemen de promotie van dit medium nog eens op in een volgende nieuwsbrief.



Netwerkmomenten:
Vanuit de opvanginitiatieven, vooral de onthaalouders (alleenwerkend), kwam de
vraag tot het organiseren van netwerkmomenten. Op die manier kunnen ze tips,
feedback, … ontvangen van hun collega’s, kunnen ze ervaringen en ideetjes
uitwisselen, zijn er samenwerkingsmogelijkheden.
Er stond een dergelijk netwerkmoment gepland in augustus, maar door te weinig
inschrijvingen kon dit niet doorgaan. Wordt dus verplaatst naar donderdag 18 mei.
Dit moment kadert binnen week van de opvoeding.
We creëren een gezellige avond met hapje en drankje.
Vorming zelf is vergelijkbaar met ‘lerend netwerken’. Wordt georganiseerd door
VZW Komma. Nele vraagt na of ze bijscholingsattesten kunnen verzorgen (telt
immers mee als vorming).
We vermelden binnenkort de datum al op FB en promoten dit ook op deze manier.
Wie wil meehelpen tot het uitwerken van dit moment, kan dit doorgeven aan
kinderopvang@wevelgem.be.
Agna geeft alvast mee dat ze een groep kan begeleiden die vragen heeft rond
werken met (ouders van) maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Promotie LOK
Uit bevraging bleek dat heel weinig mensen het LOK kennen. 59 van de 71 bevraagde ouders (via
enquête op website) kennen het niet, helft van de onthaalinitiatieven is er niet mee vertrouwd
(volgens rondvraag tijdens bezoeken).
Hoe kunnen we dit promoten?
NAAR OUDERS



Infokrant: informatie over LOK
facebook voorstelling LOK (niet in de groep, maar op de algemene jeugddienstpagina)

NAAR ONTHAALINITIATIEVEN



Op facebook: voorstelling LOK
Op nieuwsbrief

Week van de opvoeding: Leuk alternatief voor affiches en kleurplaten?
Thema: Humor
Vorig jaar werd geopperd om iets extra te doen tijdens deze week, ipv de gebruikelijke
affiches en kleurplaten.
Voorstellen vanuit het LOK: ‘Muziek op schoot’-sessie , Sherborne-sessie op
woensdagmiddag of zaterdagmorgen, Sara Mermans, Poppentheater voor kleintjes,..
We informeren of we kunnen samenwerken met de gezinsbond
Evolutie kinderopvang: gestopt/ gestart sinds vorig LOK (april 2016)
Er is 1 onthaalouder gestopt: Myriam Cael (Moorsele)
Er zijn 2 nieuwe initiatieven (gezinsopvang) gestart: De Blokskes (Gullegem), Melissa
Verhamme (Wevelgem).
Drie initiatieven in gezinsopvang zullen starten in 2017: Erde en Torre (Gullegem/ februari),
Evy Decock (Wevelgem/ januari), Sharon Bulckaert (Wevelgem/ februari).
Nele vraagt na bij ’t Muziekdoosje (gestopt?), Wendy Debruyne (verhuisd)?
Speelpleinwerking Gullegem/ Moorsele
Enkele ouders stelden de vraag tot het organiseren van een speelpleinwerking in
deelgemeente Gullegem. Het college van burgemeester en schepenen besliste om dit
effectief te organiseren op voorwaarde dat het niet concurrerend mag zijn tov bestaande
organisaties. Er komt dus effectief een werking voor lagere schoolleeftijd gedurende de
laatste twee weken van augustus in de Gulleboom. We evalueren nadien zeker met Mokio/
Boomhut, maar geloven zelfs in een mogelijk voordeel. Kinderen die nu naar bv de Warande
gaan, zullen misschien naar speelpleinwerking gaan en hun kleinere broers of zusjes dan naar
Boomhut. Voor ouders is het makkelijke verbinding en kan dit dus versterkend werken. De
Boomhut communiceert tijdig met de jeugddienst wanneer zou blijken dat er een
bezettingsprobleem ontstaat gedurende deze twee weken.
Er werd ook opdracht gegeven om de noodzaak te onderzoeken ivm speelpleinwerking in
deelgemeente Moorsele. Dit wordt besproken in het oudercomité op 15 november.
Belangrijke opmerking vanuit Mokio Moorsele: Er is de vrees voor concurrentie. In Gullegem
haalt de Boomhut hun bezetting en zien ze dus geen directe problemen in deze organisatie
(mits grondige evaluatie uiteraard), maar in Moorsele zitten ze onder hun bezetting en
kunnen ze dus geen kinderen extra verliezen. Merendeel van de inkomsten wordt immers
gehaald uit de zomervakantie. Wanneer men dreigt dit te verliezen wordt het moeilijk voor

de vzw en kan dit z’n gevolgen hebben voor de buitenschoolse opvang in Gullegem en
Moorsele. Vzw Mokio is een heel belangrijke speler in dit aanbod.
Zelfde probleem wordt aangehaald door de initiatieven buitenschoolse opvang in Moorsele.
Er is de angst om hun kinderen ‘te verliezen’ wat leidt tot inkomstenderving.
Voorwaarde van CBS was om niet concurrerend te werken en dus neemt de jeugddienst deze
‘vrees’ zeker mee in het verdere traject.
Werknemersstatuut voor opvangouders
Het project werd in 2015 gestart. Het was de bedoeling dat dit na 2 jaar zou geëvalueerd worden en
mits de nodige aanpassingen zou kunnen bestendigd en uitgebreid worden. Er zijn geen extra fin
middelen om het project te verbeteren en uit te breiden dus is het gewoon met 2 jaar verlengd.
De diensten hebben in 2014 hun kandidatuur kunnen indienen om mee te werken aan dit
proefproject. Niet alle diensten hebben dit gedaan.
Er waren in het totaal een 120 ft plaatsen te verdelen. 20 daarvan zijn naar de openbare sector
gegaan de rest naar de privé sector .
Wat houdt dit nu in ?
Onthaalouders krijgen een bediende contract dat gestoeld is op het contract van huisbediendes.
Ze krijgen een vaste maandwedde van 1559. € bruto met daarboven op een onkostenvergoeding van
468.€ wat neer komt op een inkomen van 2027 € bruto per maand of ong 1830 € netto(voor een
gezin met 2 kinderen ten laste) . Het verlof wordt doorbetaald en de OO hebben recht op
dubbelvakantiegeld.
Ze zijn 50 uur per week beschikbaar ofwel 5 dagen van 10u. en vangen gemiddeld 4 kinderen op. Er
zijn ook formules van deeltijds werk mogelijk. (bv minder uren werken, minder kinderen
opvangen,…)
Indien iemand meer uren per dag of per week werkt is hier geen compensatie voor voorzien, bij
sommige diensten krijgen de OO wel compensatie als ze gemiddeld meer dan 4 kinderen opvangen.
Dit is een beslissing van de werkgever, niet iedere dienst geeft deze compensatie.
De onthaalouders bouwen rechten op voor sociale zekerheid. Ze hebben recht op een maand
gewaarborgd loon bij ziekte, kunnen na het bewijzen van het aantal gewerkte dagen naar de
werkloosheid, bouwen rechten op voor pensioen en kunnen genieten van tijdskrediet, loopbaan
onderbreking , educatief verlof, paliatief verlof…
De onthaalouders, werkgevers en ouders zijn bevraagd geweest en iedereen is tevreden.
Voor de werkgevers had dit tot nu toe geen grote fin gevolgen en is het project , dankzij de subsidie,
niet verlieslatend. Er is iets meer werk aan maar er is dan ook voorzien in administratieve
omkadering die erop neer komt dat er één half time kracht kan tewerkgesteld worden voor 15
aangesloten gezinnen.
De onthaalouders halen vooral aan dat het wegvallen de inkomensstress een groot voordeel is. We
hebben dan ook voorrang gegeven aan alleenstaande OO om in dit project te starten.
In Wevelgem is 1 OO aangesloten.

L OGO Leieland vorming
Het LOGO heeft een actie lopende rond ‘gezonde kinderopvang’. We nodigen de
milieudeskundige uit om de mogelijkheden eens te komen toelichten op een volgend LOK.
Varia






Testkaravaan: Is er mogelijkheid tot het gebruiken van de elektrische bakfiets door
onthaalinitiatieven? Pinkeltje is geïnteresseerd. Nele vraagt na bij de bevoegde
dienst.
Buitenschoolse opvang Pippo meldt dat niet ieder ziekenfonds hun buitenschoolse
opvang in aanmerking neemt voor een financiële tussenkomst. Schepen Geert
Breughe informeert verder naar juiste voorwaarden en toegepaste criteria..
Stad Kortrijk had een leuk uitgewerkt idee in kader van dag van de ouder
We werken dit uit in week van de opvoeding: bv een sticker ‘wij vinden onze ouder(s)
TOP en vermelding LOK
Info-avond slapende kinderen: iedereen is van harte uitgenodigd op dit infomoment
op dinsdag 13 december te Lauwe.
Vraag betreffende subsidiereglement en het ontvangen van de premie.
Alle startende initiatieven krijgen nu onmiddellijk hun starterspremie. Het is dus
gewijzigd dat men geen jaar/ jaren meer moet wachten om dit te ontvangen.

