
  

 
 

Verslag van het extra Lokaal Overleg 
Kinderopvang van 13 april 2021  

13 april 2021  

 Entiteit Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent 
   

 Contactpersoon Danny Verdonck – digitale samenkomst via Teams 

 

Aanwezig  

Jan Peeters    Voorzitter 
Danny Verdonck    Secretaris LOK/Kinderopvangpunt Gent 
Decruynaere Elke   Schepen onderwijs, opvoeding en jeugd 
Sarah Steenkiste    Kabinet schepen  
Tine Goethals    KO Klein en Wijs 
Mireille Verwilst    KDV Beregoed  
Veerle De Paepe    KDV Witje Wiebel 
Ann Van De Cauter/Heidi Bassier  KDV De Knuffelboom 
Zowie Maes    DVO Partena 
De Vriese Ellen     Partena Kinderopvang 
Mieke Coulembier   Kdv Fabriek Koemiek 
Tifany Minaert    Kdv Pimpampukje 
Rudy Philips    Kdv Vlaamse Kinderopvang 
Caroline Callebaut   Infano Kinderopvang 
Katrien Boucique    KDV Elfenbankje 
Cindy De Volder    KO Imens 
Sarah Verbeke    Kdv De Vlindertjes/Rupsepootjes 
Joke Swennen    Ferm Kinderopvang 
Lea De Baets    Gezinsbond 
Mireille Seghers    Kdv Pirateneiland  
Celia De Waele    KDV Bengelhof 
Mieke D’hondt    KDV Windekind 
Sarah Vermeersch   Mentes 
Fien Lannoye    Dienst Kinderopvang Stad Gent 
Lonny Van De Gehuchte   Kinderopvangpunt Gent 
Sieglinde De Graeve   Lokaal Team Opgroeien 
Christophe Dewulf   Kinderopvangpunt Gent 
 
Verontschuldigingen 
Lieve De Bosscher   Dienst Kinderopvang Stad Gent 
Robin Dedobbeleer/Tineke Bijl  Lokaal Team Opgroeien 
Guy Taffijn    KDV De Biotoop  
Annemie De Clerck   Scholengroep Vrij Onderwijs 
Mieke Michiels     DVO Stad Gent 
Davina Van Damme   Kdv ’t Sloeberhuisje 
Magalie Roijers    Kdv Little Kings & Queens 
Josfien Braeckman   Kinderopvangpunt Gent 
 
 



  

Agenda 

1. Actueel: VIA6 middelen 

2. Toelichting ingediende aanvragen 

3. Bekendmaking score lok bestuur 

4. Procedure voor bezwaar 

5. VIPA subsidiering geprefinancierde plaatsen 

6. Varia en mededelingen  

De voorzitter verontschuldigde Lieve De Bosscher die wegens ziekte niet kan aanwezig zijn. 
 

Hoewel kinderopvang in deze corona-tijd lang weinig aandacht kreeg in de media zijn er  de 
laatste weken nu toch meerdere berichten en signalen verschenen die het belang van de 
kinderopvang, die heel de tijd heeft doorgewerkt, onderstrepen en de inzet van alle 
medewerkers erkent en waardeert.  
 
VIA 6 - Ook de Vlaamse overheid sloot hierbij aan bij monde van Vlaams minister Wouter 
Beke met een video-boodschap en Katrien Verhegge (Opgroeien).  Daarbij werden ook 
nieuwe ondersteunende maatregelen aangekondigd die in het kader van het VIA-akkoord 
zullen worden gerealiseerd:  voor details zie hier: https://www.kindengezin.be/img/VIA6-
2021-03-30.pdf 
 
Opmerking Tiffany Minnaert: we stellen vast dat er voor locaties op subsidie-niveau T0 of T1 
weinig tot niets in het vooruitzicht wordt gesteld, wat toch erg jammer is. 
 
Vaccinaties – meerdere organisatoren in Gent stelden al de vraag of 
kinderopvangmedewerkers zich op de reservelijst voor vaccinatie konden plaatsen.  
 
Schepen Elke Decruynaere lichtte dit toe: 

“Ik probeerde inderdaad de kinderopvang mee op de radar voor de vaccinaties te krijgen. 

De Vlaamse vaccinatiestrategie blijft in hoofdmoot echter leeftijdsgebonden. De 

mogelijkheid om vrijgekomen vaccinaties te verdelen onder bepaalde beroepscategorieën 

biedt in Gent geen oplossing. Het is zo dat in Gent (als ook in Antwerpen) burgers een 

tijdslot kiezen waarop ze zich willen laten vaccineren. Daardoor komt bijna iedereen 

opdagen en hebben we bijna geen vrijkomende sloten. Het is zo dat in andere gemeenten 

waar burgers een tijdslot opgelegd krijgen door de overheid, er vele niet komen opdagen 

en er veel vrijstaande sloten zijn. En er daardoor ook mensen uit beroepsgroepen zoals 

kinderopvang of onderwijs gevaccineerd worden. De beperkte tijdsloten die in Gent 

vrijkomen, worden ingevuld met burgers die op dat moment vanuit gezondheidsoogpunt 

prioritair gevaccineerd dienen te worden, dit is op dit moment de oudere bevolking en de 

chronisch zieken.  

Het is dus mogelijk om jullie in te schrijven op de reservelijst, wetende dat ook deze de 

Vlaamse strategie volgt, met oproep op basis van leeftijd en risicopatiënten. Stad Gent 

maakt gebruik van Qvax om een reservelijst voor vaccinaties aan te leggen. De link hiervoor 

vind je hieronder:  

1. Actueel: 

Erkenning belang 

kinderopvang - VIA 

middelen - 

vaccinaties 

 



  

https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-

maakt-gebruik-van-qvax-om-reservelijst-voor-vaccinaties-aan-te-leggen 

Ik weet dat het het afgelopen jaar moeilijk werken was, en nog steeds is, en daarvoor wil ik 

iedereen van harte bedanken. Jullie hebben een belangrijke rol in deze crisis en vervullen 

die uitmuntend. Met de aankondiging van het gebruik van zelftesten vanaf mei moet er 

korter op de bal gespeeld kunnen worden om besmettingen binnen de opvanglocatie tot 

een minimum te beperken. En met steeds meer beschikbare vaccins zullen de vaccinaties 

sneller vooruit beginnen gaan. Dit biedt ook hoop voor de wat jongere medewerkers die 

binnen afzienbare tijd aan de beurt zullen komen. Tegelijk blijf ik er bij de hogere overheid 

op aandringen om kinderopvang en onderwijs prioritair in de vaccinatiestrategie op te 

nemen. “ 

 
 

Zie presentatie in bijlage. 
De aanvragen voor de uitbreidingsronde 2021-2024 aan inkomenstarief dienden ingediend 
voor 30 maart 2021 bij Opgroeien.  We ontvingen van alle aanvragers een kopij van de 
aanvraag.  
 
Danny schetste het verdere verloop van de behandeling van deze aanvragen en gaf 
toelichting bij de ingediende aanvragen.  Er werden zowel voor omschakeling, als voor 
nieuwe plaatsen een veelvoud aan plaatsen aangevraagd dan er beschikbaar zijn. Bij nieuwe 
plaatsen zijn dat bvb 360 aangevraagde plaatsen voor 84 beschikbaar. Dit toont aan dat er 
een grote bereidheid is bij de organisatoren om nieuwe plaatsen te realiseren in Gent en dat 
de beschikbare middelen bij de Vlaamse overheid verre van voldoende zijn om hier op een 
antwoord te bieden.  
 
De lijst van aanvragen voor omschakeling van plaatsen en voor nieuwe plaatsen werd 
overlopen. Ook de procedure van toekenning van plaatsen door Opgroeien op basis van een 
rangschikking die is gemaakt op basis van de som van de score van Stad Gent (max 8 
punten) en Opgroeien (max. 4 punten) werd uitvoerig uitgelegd. 

 
 

Vervolgens lichtte Danny toe op welke wijze op de gekende criteria (besproken op LOK 
19/10/2020 en goedgekeurd door de gemeenteraad in januari 2021) een score werd 
bepaald en werd de score van alle aanvragen bekendgemaakt.  Deze lijst zal ook 
doorgemaild worden naar alle partners (ook diegenen die niet aanwezig waren op dit LOK) 
door secretaris Danny Verdonck. 
 
 
 
In het beslissingskader van Opgroeien wordt bepaald dat het lokaal bestuur een procedure 

met hoorrecht moet voorzien voor organisatoren die bemerkingen of bezwaar bij de 

toegekende score hebben. 

Danny lichtte de afspraken hierover toe.  Schriftelijke bezwaren moeten ingediend worden 

voor maandag 19 april. Zie ook presentatie. Mocht er geen oplossing komen uit het 

daaropvolgende gesprek, kan de organisator tot 3 mei bezwaar indienen bij Opgroeien. 

Opgroeien beslist dan na het aanhoren van de argumenten of het advies van Stad Gent zal 

gevolgd worden. 
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Opmerkingen/reacties: 
Filip Standaert van Partena OZ: Wij zijn verbaasd een score 0 te krijgen voor samenwerking 
met lokaal loket. Wij gaan hier graag op in een ander moment over in gesprek. 
 
Tine Goethals: Ik had het in een vorig LOK ook al aangehaald dat grote spelers het zich 
kunnen permitteren om locaties te openen in gebieden waar opvangaanbod klein is, voor 
organisatoren die vasthangen aan hun locatie, waar ze veel in hebben geïnvesteerd, is het 
daardoor moeilijk een hoge score te behalen en een uitbreiding te krijgen. Ik vind het 
jammer dat je als kleinere speler in de markt geen kansen krijgt en ik hoop dat hiermee 
rekening gehouden wordt in de toekomst. 
 
Elke Decruynaere: Wat hier wordt voorgesteld zou niet als een verrassing mogen komen 
aangezien we hier al meermaals over gediscussieerd hebben de voorbije jaren. We moeten 
gevolg geven aan dingen die vooraf zijn afgesproken om te vermijden dat we werking van 
dit LOK ondermijnen. Een van de bezorgdheden die zijn geuit, is dat er een dubbel circuit is 
waar sommige spelers zich niet aan de afspraken houden, dit zet een enorme druk op de 
werking en voortbestaan van het loket.  
Over Tine’s opmerking, het is inderdaad zo dat grote spelers een voordeel hebben dat ze die 
verschillende locaties hebben, we halen wel de Vlaamse normen in Gent, al liggen die te 
laag, en er is zeker nog marge voor uitbreiding. Ik vind het wel goed nieuws dat er zoveel 
kandidaten zijn, maar anderzijds zijn er slechts een kwart van de plaatsen die aangevraagd 
worden beschikbaar. We moeten dus zeker bekijken of we een dossier kunnen maken naar 
de Vlaamse overheid om meer plaatsen te krijgen dan de 125 die nu beschikbaar zijn.  
We willen wel blijven inzetten op voldoende kindervang in de kansarme wijken en wijken 
waar de opvangnood hoog is. De buurtcriteria helemaal loslaten zou ik daarom niet doen. 
Wat we (Stad Gent) wel hebben gedaan als organisator kinderopvang: we hadden meer 
plaatsen kunnen binnenhalen als grote organisator door meer aanvragen in te dienen, 
maar dat hebben we bewust niet gedaan om andere spelers een grotere kans te geven. 
Wat Tine aanhaalt, blijft wel een moeilijke kwestie waar we blijven moeten over 
discussiëren, een stuk van de oplossing ligt volgens mij in ijveren voor meer nieuwe 
uitbreidingsrondes in de toekomst. 
 
Jan Peeters: ik vind jammer dat veel mensen ontgoocheld zijn, maar we kunnen ons alleen 
baseren op de criteria die zijn besproken en goedgekeurd in het LOK van oktober 2020. Het 
is jammer dat er geen gevolg kan gegeven worden aan zoveel enthousiasme en energie van 
jullie kant. 
 
Celia De Waele: Als er bezwaar wordt ingediend en dit heeft gevolgen voor de 
rangschikking, worden wij daar dan van op de hoogte gebracht?  
Danny: wij zullen een kopij sturen naar jullie van het advies dat wij doorsturen naar 
Opgroeien op 28 april. 
 
Tiffany Minnaert: Met het VIA akkoord vallen werknemers voor trap 0 en trap 1 opnieuw uit 
de boot, wat jammer is. De kloof wordt groter, wij werken nog steeds aan het 
minimumloon, zonder eindejaarspremie. Dit maakt het moeilijk om hen te blijven 
motiveren, we mogen hen als werkgever ook geen meer loon toekennen vanwege de 
loonstop. Dat vinden wij uiteraard jammer.  
Voorzitter Jan Peeters: daar moet zeker voor geijverd worden in de toekomst, die 
minimumlonen kan eigenlijk niet. Dat gaan we zeker nog meenemen in onze contacten met 
de overheid, minister.  



  

Schepen Decruynaere: is er dan geen grote uitstroom, ik kan me voorstellen dat het 
moeilijk is om personeel te houden?  
Tiffany: dat klopt. Vooral de laatste maanden is het zeer moeilijk gekwalificeerd personeel 
te vinden met de juiste motivatie. 
 

 
5.1 aanpassing VIPA regelgeving: 
 
Danny lichtte de nieuwe VIPA regelgeving toe. Wie een beroep wenst te doen op financiële 
ondersteuning van VIPA bij nieuwbouw of renovatie van een opvanglocatie dient daarvoor 
over een subsidie of subsidiebelofte van Opgroeien te beschikken.  Ook organisatoren die 
nu een pre-financiering van het lokaal bestuur toegekend krijgen komen formeel in 
aanmerking voor VIPA-ondersteuning. 
 
Het volgend LOK is vrijdag 7 mei vanaf 15u. Danny kondigde zijn pensioen aan vanaf 1 mei 
2021 en zijn opvolger Christophe Dewulf. Danny zal zich nog engageren om het LOK tot het 
einde van 2021 verder te begeleiden. 
 

De verslagen en documenten van het Lokaal Overleg Kinderopvang kunnen on-line worden geraadpleegd op de website van 

de Stad Gent: https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-

meedenken/adviesraden. 

5.  Varia en 

mededelingen 
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