
 

   

 
 

Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang 
van 29 september 2020 via Teams 

12 oktober 2020  

 Entiteit Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent 
   

 Contactpersoon Danny Verdonck 

 

Aanwezig  

Jan Peeters    Voorzitter 
Danny Verdonck    Secretaris LOK/Kinderopvangpunt Gent 
Decruynaere Elke   Schepen onderwijs, opvoeding en jeugd 
Sarah Steenkiste    Kabinet schepen  
Lieve De Bosscher   Dienst Kinderopvang Stad Gent 
Tine Goethals    KO Klein en Wijs 
Katrien Boucique    KDV Elfenbankje 
Veerle De Paepe    KDV Witje Wiebel 
Mireille Verwilst    KDV Beregoed  
Ann Van De Cauter   KDV De Knuffelboom 
Mireille Seghers    Kdv Pirateneiland  
Mieke Michiels     DVO Stad Gent 
Filip Standaert    Partena Kinderopvang 
Zowie Maes    DVO Partena Kinderopvang 
Mieke Coulembier   Kdv Fabriek Koemiek 
Tifany Minaert    Kdv Pimpampukje 
Rudy Philips    Kdv Vlaamse Kinderopvang 
Jonas De Decker    Kdv De Vlindertjes/Rupsepootjes 
Hilde Impe    Kdv Windekind 
Caroline Callebaut   Infano Kinderopvang 
Annemie De Clerck   Scholengroep Vrij Onderwijs 
Robin De Dobbeleer   Lokaal Team Kind en Gezin 
Tineke Bijl     Lokaal Team Kind en Gezin 
Sieglinde De Graef   Lokaal Team Kind en Gezin 
 
Bjorn Martens    Dienst Kinderopvang 
Hilde Schockaert    CIK Stad Gent 
Greet Steeman    Milieudienst Gent 
 
Verontschuldigingen 
Guy Taffijn    KDV De Biotoop 
Kim Ho Than    KO Reddie Teddy 
Cindy De Volder    KO Imens 
Rani Verbeke    KO Imens 
Celia De Waele    KDV Bengelhof 
Lonny Van De Gehuchte    Kinderopvangpunt Gent 
Lydie Vanmeerhaeghe   Kdv Harteboompje/Twijgjes 
Kevin Eggermont    Scholengroep GO 
 



 

 

  
 

 
12 oktober 2020 I Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang van 29 september 2020 via Teams 

Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent  2  
 

 

 

Agenda: 

1. Opvolging Corona en maatregelen kinderopvang en ondersteuning Stad Gent  

2. Aanvragen start en investeringspremie 2020 

3. Samenwerking met het Lokaal Loket: handhaving 

4. Uitbreiding 2020-2024 baby en peuter 

5. ESF oproep 502. ‘Nieuwe krachten voor de kinderopvang’’ 

6. Voortgang decreet buitenschoolse opvang 

7. Varia en mededelingen: 

- Nieuwe inclusie-coach Hilde Schockaert 

- Herbruikbare luiers svz 

 

 

1. Corona nieuwsbrief 23 september:

 

Formulier voor aug/sept zal later door Opgroeien worden toegezonden. 

Vraag aan organisatoren om sluitingen ook te melden aan Kinderopvangpunt: deze zal mogelijke 

ondersteuning onderzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opvolging 

Coronamaatregelen. 
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2. Bepalen van de kleurcode voor onderwijs en kinderopvang: 

 

De Schepen lichtte toe welke werkwijze in Gent wordt gevolgd.  Voor Onderwijs en Kinderopvang is 

een kernteam binnen de crisiscel opgericht, waarin alle onderwijsnetten en de regie kinderopvang is 

opgenomen samen met een aantal deskundigen uit de sector: voor kinderopvang zetelt Robin De 

Dobbeleer (intersectoraal medewerker Opgroeien) ook in dit kernteam.  Dit kernteam komt elke 

vrijdagochtend samen en formuleert een advies aan de burgemeester. 

Voor de regie kinderopvang wordt voorgesteld dat Lieve De Bosscher (dienst kinderopvang SG) 

hierin een mandaat krijgt.  

 

3. Corona- ondersteuning door Stad Gent voor organisatoren van kinderopvang: voorstel. 

 
Doel: vermijden dat plaatsen verloren zouden gaan omdat organisatoren het financieel niet 
overleven.  
Hoe: éénmalige financiële tegemoetkoming voor inkomstenverlies voor:  

- de kosten die ze hebben gemaakt voor aankoop van beschermingsmateriaal (maskers, 
schermen, ontsmettingmiddelen ) en extra schoonmaak en ontsmetting 
- de gederfde inkomsten door niet ontvangen ouderbijdragen en door niet aanwezige of 
niet gestarte kinderen en verderlopende vast kosten 

Wie: alle organisatoren met opvangplaatsen zonder subsidie of met enkel basissubsidie  
- 42 organisatoren groepsopvang  (excl sg) = 835 plaatsen 
- 10 locaties gezinsopvang =79 plaatsen 

Budget: 145.000,00 euro 
Voorstel:  Groepsopvang: 160,00 per plaats x 835= 133.600,00 euro 

Gezinsopvang:  1000,00 per onthaalouder = 10.000,00 euro 
Totaal: 143.600,00 euro 

Bespreking:  Bij dit voorstel kwamen geen opmerkingen.  Tiffany Minnaert bedankte de schepen 

met dit initiatief,  dat zeker kan bijdragen aan de overlevingskansen van de initiatieven. 

 
 

Danny gaf een overzicht van de ingediende aanvragen: 

 

Totaal ontvangen aanvragen voor 31/08/2020 23u59:  

Startsubsidie:  1 groepsopvang (+ opleiding) + 3 gezinsopvang 

Totaal bedrag subsidie: 7.753,93 euro 

 

Herinvesteringssubsidie:  11 groepsopvang + 2 gezinsopvang 

2 aanvragen niet ontvankelijk: 1 te laat ingediend – 1 enkel offertes ontvangen (kan meegenomen 

naar 2021 bij ontvangen betaalbewijzen) 

2. Aanvragen start- 

en herinvesterings-

premie 
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Totaal bedrag subsidie: 25.214,39 

 

Budget kon verhoogd worden (ook voor komende jaren) 

Alle aangevraagde subsidies kunnen worden toegekend 

Aanvragen voor 2021 kunnen vanaf nu doorlopend worden ingediend (deadline 31/08/2021) 

 

 
 

In een werkgroep van Opgroeien werden een aantal adviezen uitgewerkt inzake:  

- de rol en het advies van de lokale besturen bij de toekenning van een vergunning en bij de 

uitbreiding kinderopvang 

- de samenwerking met het lokaal loket kinderopvang. 

Inmiddels werd hier verder uitvoering aan gegeven. 

 

De documenten van Opgroeien met nieuwe bepalingen inzake de samenwerking van organisatoren 

met het lokaal loket kinderopvang werden vooraf doorgezonden.   

 

De minimale verplichtingen opgenomen in het document werden aan de hand van de presentatie 

overlopen. Voorstel is om een nieuw ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen 

Kinderopvangpunt en de organisatoren op te stellen met duidelijke omschrijving van de wederzijdse 

verwachtingen, rechten en plichten. 

  

Filip Standaert vroeg of bij VVSG kan nagevraagd worden of er een type-overeenkomst bestaat 

zodat er toch bij de gemeenten op eenzelfde lijn kan gewerkt worden. Danny onderzoekt. 

 

 

Onder voorbehoud en vertrouwelijk kregen we de toestemming om informatie over het budget 

Opgroeien voor periode 2020 – 2024 mee te delen. 

 

➢ Najaar 2020: Omschakeling naar T2B: nog laatste keer – oproep K&G oktober - Geen advies 

LOK nodig 

 

   Gent 5%  richtinggevend 

aantal pl Gent 2020 totaal budget voorafname 

omschakeling T2B 3.697.000,00 € 184.850,00 € 23 

 

 

➢ Uitbreidingen 2020 – 2024  

Voor het eerst meerjarenplanning –fasering van het budget 2020 t/m 2024 

Voorafname voor Gent 5% blijft behouden 

Focus op nieuwe plaatsen  (= nog niet vergunde plaatsen) 

Vanaf 1/4/2021 enkel nieuwe plaatsen op T2A 

 

   Gent 5%  richtinggevend 

aantal pl Gent  2021 - 2024 totaal budget voorafname 

nieuwe T2 27.081.000,00 €       1.354.050,00 €  125 

nieuwe T1 3.753.000,00 €          187.650,00 €  229 

omschakeling T1 nieuwe middelen 1.497.000,00 € 74.850,00 € 91 

3.  Samenwerking 

met Lokaal loket  

 

4. Uitbreidingen 
kinderopvang baby 
en peuter 2020-
2024 
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omschakeling T1 vrijgekomen 

middelen* 
1.000.000,00 €             50.000,00 €  61 

*Opgelet: Dat is een raming van vrijkomende middelen ten gevolge van stopgezette plaatsen, de effectieve herinzet zal 

afhangen van hoeveel budget/plaatsen er effectief vrijkomen 

ROM (Ruime openingsmomenten) 3.150.000,00 €          157.500,00 €  Modules 103 

DOP (dringende opvangplaatsen) 1.350.000,00 €             67.500,00 €  5 

T3/INCL 500.000,00 € besteding/verdeling nog niet bekend     

 

In overleg met Opgroeien wordt voor de voorziene uitbreiding van 125 plaatsen op T2A een 

werkwijze pre-financiering door Stad Gent uitgewerkt : 

- mogelijkheid lokaal bestuur om toch 1/3 nog omschakeling toe te laten (bvb in wijken met erg laag 

aantal IKT-plaatsen) op voorwaarde van maximale inspanning om nieuwe plaatsen met vrije prijs te 

realiseren 

- één oproep voor de 4 jaren (vermoedelijk in januari) 

- criteria voor beoordeling af te stemmen met Opgroeien en LOK 

- budget voor Gent blijft voorbehouden (na evaluatie verschuivingen mogelijk) 

 

Verder verloop prefinanciering: 

Oktober/November: 

Afsluiten convenant met Opgroeien 

Verdere afstemming van criteria met Opgroeien 

LOK  (week 19/10) bespreking van de criteria  (vooraf toegezonden) 

Goedkeuring criteria door College 

Opmaken oproep 

December: Goedkeuring oproep door Gemeenteraad 

Januari:   lancering oproep met voldoende tijd voor indienen aanvragen 

 

Omdat de pre-financiering gespreid over meerdere jaren technisch en budgettair een complexe 

oefening is wordt aan de organisatoren ook gevraag om mogelijke (nog vage) intenties inzake 

uitbreiding in de komende jaren te melden aan Danny. 

 

 
Deze oproep en een voorstel tot het indienen van een project werd toegelicht door Bjorn Martens.  

 

Doelstelling  

* instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet- beroepsactieven in de functie van 

kinderbegeleiders voor baby’s en peuters stimuleren en  versterken.  

 * antwoord bieden op het knelpuntkarakter.  

 * creëren van een meer divers personeelsbestand om KOV beter toegankelijk te maken 

kansengroepen 

* Dienst Kinderopvang ism LOK als promotor 

 

CONCEPT 

* werkvloerleren - niet beroepsactieven – drempels naar arbeidsmarkt  

* 15 trajecten publiek + 15 trajecten privaat 

* finaliteit > begeleider id KOV (opleiding door PCVO Groeipunt) 

* Jobcoaching (door Dienst Werk) 

* Mentorcoaching voor private KOV (door Artevelde Hogeschool) 

 

5. ESF oproep 

502.’Nieuwe 

krachten voor de 

kinderopvang’ 
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TIMING 

feb ´21   max. 15 trajecten bij opstart 

sep ‘21     uitbouw naar max. 30 trajecten > geeft tijd om instroom op gang te brengen  

 

VRAGEN 

Wie biedt nu al ‘werkvloerleren’ aan?  

Wie met deze doelgroep?  

Wie wil ‘werkvloerleren’ aanbieden ikv dit project ?  

Wie wenst ondersteuning door ArteveldeHogeschool? 

 

Voor meer info en kandidaatstelling voor dit werkvloerleren kan je terecht bij: 

> Bjorn Martens 

> Dienst Kinderopvang - projectwerking 

bjorn.martens@stad.gent – 0477  82 23 52 

 

 
 

Dit punt werd uitgesteld naar het volgende LOK overleg in december 2020. 

 

 

 
 

→ Herbruikbare luiers in de kinderopvang. 

Greet Steeman van de Gentse Milieudienst gaf toelichting bij het ontwerp van reglement dat men 

wenst uit te werken ter ondersteuning van kinderopvanglocaties voor het gebruik van herbruikbare 

luiers.  Daarbij wordt gedacht aan een subsidiëring voor de aankoop van apparaten (wasmachines, 

droogkasten) of de subsidiëring van het gebruik van een wasservice voor herbruikbare luiers. 

 

Meerdere organisatoren gaven aan hiervoor interesse te hebben. Men kan hiervoor best direct 

contact nemen met Greet. 

Contactgegevens:   

• Greet.Steeman@stad.gent 

• Adjunct van de directie  

Dienst Milieu en Klimaat - Stad Gent 

Tel. 09 268 23 46 

 
 

→ Nieuwe inclusie-coach Hilde Schockaert (CIK Gent) stelde zich voor. 

 

Wie vragen heeft of meer info wil kan terecht bij Hilde: 

• Hilde.schockaert@stad.gent  of  inclusive.kinderopvang@stad.gent 

• Tel 0479 73 45 75  

 

→ Fysiek Loket Kinderopvangpunt opgestart: 

Op maandagnam – woensdagnam – vrijdagnam in AC Zuid – Wilsonplein 
Afspraak maken:  

 online (via website kinderopvangpunt of website stad gent) 
 Via mail naar kinderopvangpunt 
 Tel via kinderopvangpunt 09/268 20 80  

Voor wat: 

6. Voortgang 

decreet 

buitenschoolse 

opvang 

 
7. Varia 

 

mailto:bjorn.martens@stad.gent
mailto:Hilde.schockaert@stad.gent
mailto:inclusive.kinderopvang@stad.gent
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Ondersteuning bij indienen van een nieuwe aanvraag 
Informatie over lopende aanvraag 
Algemene vragen over kinderopvang 
 
 

Volgende samenkomst van het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent: 

- Bijkomend LOK Gent op maandag 19 okt 2020 om 13u:  

Digitale vergadering via Microsoft Teams 

Voornaamste agendapunt: Bespreking van de criteria voor beoordeling van aanvragen voor 

omschakeling, uitbreiding en nieuwe plaatsen. 

- Andere geplande bijeenkomsten LOK Gent: 

- 08/12/2020 van 13u00-16u00  
- 09/02/2021 van 13u00-16u00 
- 07/05/2021 van 12u30-15u30 


