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1. Verwelkoming
Liesbeth Degrève verwelkomt iedereen en stelt zichzelf voor. Ze laat het woord aan alle
aanwezigen die op hun beurt zichzelf voorstellen. De agenda wordt overlopen.
De laatste vergadering dateert van 30 maart 2017. Dezelfde thema’s kwamen toen aan bod –
gemeentelijk kinderdagverblijf en digitaal loket kinderopvang - maar in een ander verhaal. In
2017 was het over de toekomstplannen, nu in 2020 is het de eigenlijke start.
Er zullen twee collega’s ingezet worden die zich gaan bezighouden met alles rond de
kinderopvanginitiatieven:


Anja Delelie, sociale dienst
Zij zal de contactpersoon zijn tussen de gemeente/OCMW met Partena voor
het gemeentelijk kinderdagverblijf Stiepelsteen. Haar focus zal ook liggen op
het begeleiden van kwetsbare gezinnen tijdens de aanvraag van kinderopvang,
wat de kerntaak is van het OCMW.



Maaike De Coster, medewerker dienst Welzijn
Zij zal de coördinatie doen van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en zal
instaan en contactpersoon zijn voor het Lokaal Loket Kinderopvang.

2. Aankondiging opening gemeentelijk kinderdagverblijf Stiepelsteen uitgebaat door
Partena
Op de vergadering in maart 2017 was er sprake dat het kinderdagverblijf er zou komen tegen
2019. We zijn een jaartje later, maar de opening van het kinderdagverblijf nadert met rasse
schreden.
Voor meer info hierover laat Ruud Van Calster het woord aan Silvie Detavernier.





Organogram
Werking Partena
 Ziekenfonds
 Kinderdagverblijven
Praktische werking
 Kinderdagverblijven
o Verticale leefgroepen = verschillende leeftijden in eenzelfde
leefgroep.
De kleintjes leren van elkaar. De kinderen zitten steeds bij dezelfde
begeleidster. Broers en zussen kunnen samen blijven.

Dagprijs van Stiepelsteen bedraagt €28/dag. Alles inbegrepen (incl. pampers). Enkel “wat zit
er in mijn rugzakje” moet voorzien worden door ouders bv. thermometer.
Opmerkingen:


Best duur.
 Partena: voorlopig is dit het bedrag. Kan nog veranderen na de uitbreidingsronde
van Kind en Gezin. Zelf draaien ze op verlies met dit bedrag te vragen.



Als men het kind te laat komt ophalen, welk bedrag/ boete wordt er dan gevraagd?
 Partena: €10/halfuur



Als kind ziek is en niet komt, moeten ze dan ook betalen?
 Partena: Ja, elke gereserveerde dag dient betaald te worden, ook met
doktersbriefje.
o Men geeft aan dat kansarme gezinnen dit niet zullen kunnen betalen.
 Samenferm (Landelijke Kinderopvang) heeft een apart potje “gerechtvaardigde
afwezigheidsdagen”, als men een doktersbriefje heeft moet men niet betalen



Komt OCMW tussen in betalen van kinderopvang?
 Als de vraag komt kan het OCMW voorlopig tussenkomen tot er een oplossing is
gevonden

3. Digitaal Loket Kinderopvang
Steven Philippe van Interleuven en Zoë Taymans van 3WPlus komen samen de
softwaretoepassing toelichten. Zoë Taymans zal voortaan de contactpersoon zijn voor onze
regio mochten er moeilijkheden zijn bij het gebruik van het Lokaal Loket Kinderopvang. Steven
Philippe zal wel steeds bereikbaar zijn. De kosten van deze softwaretoepassing worden door
de gemeente gedragen.
Opmerkingen:


Hoe kunnen nieuwe initiatieven op de website www.kinderopvanginmijnbuurt.be
komen?
 De informatie dient doorgegeven te worden aan het Lokaal Loket Kinderopvang.
Van zodra de startdatum daar is, kan iedereen zijn aangegeven informatie ook zelf
nog aanpassen.



Wordt het rijksregisternummer altijd gevraagd?
 Nee, enkel als de nationaliteit Belg is.



Partena: wanneer komt de interface? (Interface in een software om beide softwares
met elkaar te verbinden, op dit moment wordt veel info nog handmatig ingevoerd in het
digitaal loket)
 Zit er aan te komen maar gaat nog een tijdje in beslag nemen. Moet van beide
kanten komen, zowel van de makers van de software als van de gebruikers.



Is de informatie op de website up to date?
 Belangrijk om tegen de start van het lokaal loket nog eens een herlancering te doen
zodat de informatie correct is. Zoals hierboven vermeld zal men bij het gebruik van
het lokaal loket informatie zelf kunnen aanpassen



Is dit niet extra werk voor de zelfstandige onthaalouders?
 Voor deze personen is er nog een apart deel in het programma. Ze hebben in het
verleden al gemerkt dat één per één aanvragen beantwoorden voor hen effectief
meer werk is. Dus zij hoeven geen administratie te doen, enkel de vrije plaatsen

die zij hebben dienen ingevuld te worden. Van zodra een ouder deze vrije plaats
ziet kan de ouder onmiddellijk rechtstreeks contact opnemen met de onthaalouder.


Partena: vind de weerstand van de zelfstandigen begrijpbaar. Grote kinderopvangen
zijn het gewoon om dagelijks administratie te doen in dergelijke software. Zelfstandigen
zullen dit misschien één keer per jaar gebruiken omdat ze minder plaatsjes vrij hebben.
Om zo’n software gewoon te worden is het dan best moeilijk.



De gemeente richt zich tot Kind en Gezin: Is er een stok achter de deur die we kunnen
gebruiken om hen toch te laten meedoen?
 Relatiebeheerder van Kind en Gezin gaat contact opnemen met de zelfstandigen
uit Steenokkerzeel. Ze zal zichzelf voorstellen en het nut van het lokaal loket met
hen bespreken.
 Later kunnen er desnoods nog individuele gesprekken plaatsvinden om de
informatie nog door te geven. (vorming)

4. Rondetafelgesprek


Nieuwe uitbreidingsronde subsidies kinderopvang door Kind & Gezin

In het decreet van 20 april 2012 staat beschreven dat de Vlaamse Overheid tegen 2020
kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaatsen wil voorzien voor elk gezin met behoefte aan
kinderopvang binnen een redelijke termijn en een redelijke afstand.
Om deze doelstelling te realiseren vinden uitbreidingsronden voor subsidies binnen
kinderopvang voor baby’s en peuters plaats wanneer er voldoende middelen beschikbaar zijn.
Opvanginitiatieven kunnen enkel subsidies aanvragen wanneer een oproep voor een
uitbreidingsronde is gelanceerd wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden binnen het
beslissingskader bepaald door de minister bij elke nieuwe uitbreidingsronde.
Kind & Gezin volgt bij het toekennen van subsidiebeloftes een bepaalde procedure bestaande
uit een ontvankelijkheidsfase, een uitsluitingsfase, een voorrangsfase en een toekenningsfase.
Binnen de toekenningsfase komt een advies van het lokaal bestuur aan de orde. Het lokaal
bestuur heeft de opdracht om een kwalitatief en zorgvuldig advies te formuleren over elke
aanvraag tot subsidies van een opvanginitiatief gelegen in het grondgebied.
Om tot een dergelijk advies te komen, verwacht Kind & Gezin dat beoordelingscriteria en een
beoordelingsprocedure vooraf worden vastgelegd zodat elke aanvraag zodoende objectief
gescoord kan worden.
Kind & Gezin vindt het raadzaam dat het Lokaal Overleg Kinderopvang betrokken wordt bij het
formuleren van deze criteria en het beoordelen van de aanvragen volgens de vooropgestelde
criteria.
 Gemeente gaat een plan van aanpak aanmaken. Van zodra deze klaar is leggen
we een datum vast voor een volgend LOK. Dan zal er tijd en ruimte zijn om
samen de criteria te overlopen en indien nodig aan te passen.


Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO)

Gemeenteschool geeft aan dat deze nog steeds mogen doorgaan in de scholen, maar dat ze
de organisatie er van graag uit handen willen geven. Als er iemand afwezig is of er is een
probleem (kinderen te laat ophalen) dan moet de directie het oplossen.
 Liesbeth Degrève gaat dit op het college aankaarten.
Notulist: Maaike De Coster

