
  

 
 

Verslag van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang van 7 december 2021  

7 december 2021, digitaal via Teams 

 Entiteit Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent 
   

 Contactpersoon Christophe Dewulf (lokaaloverleg.kinderopvang@stad.gent) 

 

Aanwezig  

Jan Peeters    Voorzitter 
Elke Decruynaere   Schepen onderwijs, opvoeding en jeugd 
Sofie Rédelé    kabinetschef Schepen Decruynaere 
Tine Goethals    KDV Klein en Wijs 
Ann Van De Cauter   KDV De Knuffelboom 
Filip Standaert    KO Helan 
Melissa Kimpe    KO Helan 
Rudy Philips    Vlaamse Kinderopvang 
Katrien Boucique    KDV Elfenbankje 
Cindy Devolder    KO I-mens 
Mario Vlerick    KO I-mens 
Mieke D’hondt    KDV Windekind 
Christophe Dewulf   Kinderopvangpunt Gent 
Josfien Braeckman   Kinderopvangpunt Gent 
Lonny Van de Gehuchte    Kinderopvangpunt Gent 
Lieve De Bosscher   Dienst Kinderopvang Stad Gent 
An Coninx    Onderwijscentrum Gent 
Amalia De Rycke    KDV Bengelhof 
Lea De Baets    Gezinsbond Gent 
Lore Van der Sichel   KDV Beregoed 
Michael Delcourt                    KO De Regenboog 
Robin Dedobbeleer   Lokaal Team Opgroeien 
Danny Verdonck     Secretaris LOK 
Mieke Coulembier   KDV Fabriek Koemiek/ Villa Boempatat 
Sarah Vermeersch   Mentes 
Davina Van Damme   KDV ‘t Sloeberhuisje 
Mireille Segers    KDV Pirateneiland 
Kati Baetens    DVO Ferm 
Kristien Somers    KO Berentreintje 
Tiffany Minnaert    KO Pimpampukje 
Martin Seeuws    vzw Domino (Bengelhof) 
Emilie Bekaert    KO Infano 
Veerle De Paepe    KO Witje Wiebel 
 
Verontschuldigingen 
Sarah Steenkiste    Kabinet schepen Decruynaere  
Guy Taffijn     KO De Biotoop 
Annemie De Clerck   Scholengroep Vrij Onderwijs 
Magalie      KDV Kings&Queens 



  

 

Agenda 

1. Matchmakers (kwalitatieve stages in de kinderopvang) 

2. Personeelstekort Kinderopvang 

3. Corona maatregelen 

4. Rapport Dekkingsgraad 2021 

5. Inclusie  

6. Volgende LOK data 

 

 
 
Presentatie door An Coninx van het Onderwijscentrum Gent. An gaf een update over het 
project Matchmakers in de Gentse Kinderopvang. Dit is een samenwerking tussen 
Onderwijs en Dienst Werk van stad Gent, om een brug te slaan tussen onderwijs en de 
arbeidsmarkt. Momenteel is er een focus op stages om beter in te spelen op de 
verwachtingen van de kinderopvanginitiatieven. An stelde de volgende vragen aan het LOK: 
 

1) Op welke manier wensen jullie op de hoogte te worden gehouden? 
2) Hoe zien jullie de betrokkenheid van het werkveld tijdens het ontwikkelproces? 

 
Een aantal organisatoren toonden interesse om betrokken te zijn. Katrien van Elfenbankje 
vond het wel belangrijk om dit af te toetsen bij hun stagebegeleiders en wou hieraan 
meewerken. Ook Mieke van Villa Boempatat toonde interesse via intervisiegroep ESF 
project. KDV Regenboog en KDV Bengelhof waren ook geïnteresseerd. Lieve van DIKO stelde 
voor een klankbordgroep te maken. Indien interesse, gelieve contact op te nemen met 
an.coninx@stad.gent. 1 op 1 gesprekken zijn zeker ook mogelijk. 
 
 
Er werd een stand van zaken gegeven rond druk op personeel naar analogie met het vorige 
LOK. Lieve van DIKO gaf een update over de recente beslissing tot een tijdelijke algemene 
verminderde dienstverlening in de stedelijke opvanglocaties door een acuut 
personeelstekort door ziekte, uitputting en afwezigheid door quarantaine, op piekdagen 
ging dit zelfs om 25% van het personeel. De opvang is beperkt tot bepaalde doelgroepen 
zoals ouders werkzaam in de zorgsector, politie, brandweer, kwetsbare gezinnen, 
alleenstaanden, … 
Elke Decruynaere: We namen die beslissing niet graag en we gaan veel wind vangen, het is 
een tijdelijke maatregel, we hopen dat de situatie zich gaat stabiliseren, het is goed dat de 
compensatieregel van Opgroeien er is. We zullen begripvol naar ouders moeten 
communiceren, de emmer zit bij hen ook vol. Ik ben benieuwd hoe het bij andere 
organisatoren zit.  
Rudy (Vlaamse Kinderopvang): bij ons zien we een gelijkaardige situatie, we hebben ook 
een vestiging moeten sluiten, beslissing om te sluiten is moeilijk, ons personeel zit erdoor, 
ouders hebben geen recht op compensatie in november, wat ontgoochelend is. Ik 
verwacht meer steun en advies van Opgroeien. 

1. Matchmakers 
 

 

 
2. 

Personeelstekort 

Kinderopvang 
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Filip (Helan): Bij ons zijn 32 KDVs moeten sluiten sinds 18 oktober. Verwijst ook naar de 
precaire situatie in Antwerpen. Filip vraagt naar specificaties maatregelen DIKO. Lieve: we 
hebben doelgroepbeperkingen ingevoerd. 
Filip vraagt ook of DIKO voor de verminderde dienstverlening in aanmerking kon komen 
voor een compensatieregeling.  
Lieve: in dit geval geldt de compensatieregel niet, wij verliezen hierdoor een deel 
inkomsten, we rekenen ook geen GAF dagen aan. De uitgebreide compensatie vanaf 
december is helaas te laat te gekomen. 
Robin (Opgroeien): Alle begrip voor de situatie, timing van de communicatie is belangrijk 
en dat communiceer ik naar de beleidsmensen, het was niet evident omdat we ook 
moesten wachten op advies van Sciensano. Vernieuwde compensatieregeling komt 
minstens een maand te laat, vind ik ook. 
Katrien (Elfenbankje): Eind vorige week 4 leefgroepen gesloten voor een aantal dagen door 
zieke begeleiders. Maar al bij al valt het goed mee qua besmettingen bij begeleiders. 
Veerle (Witje Wiebel): Voorlopig zijn we gespaard gebleven van uitval bij medewerkers, 
wel veel kinderen in quarantaine waardoor we nu een lagere bezetting hebben.  
Ann (Knuffelboom): recent 3 van de 6 leefgroepen gesloten. Wij hebben veel ouders uit 
zorgsector, we moeten leefgroepen een aantal dagen sluiten, maar isolatieperiode 
personeel is langer, wat moeilijk ligt, soms moeten we hierdoor kinderen mengen met 
andere leefgroepen. Gelukkig hebben al onze medewerkers al een boosterprik gehad en 
kunnen we snel testresultaten krijgen via onze link met UZ. 
Amalia (Bengelhof): Alle begeleiders bij ons hebben mogelijkheid  tot dagelijkse sneltest en 
kunnen zo blijven doorwerken (als test negatief is) tot het PCR testresultaat er is. Voorlopig 
na oktober geen sluitingen gehad. 
Jan Peeters: we zitten in een grote crisissituatie, ik denk dat het ondersteunend is dat de 
gezamenlijke getuigenissen er zijn. We zien dat deze crisis toch een grote impact heeft op 
de huidige dienstverlening. 
 
Vervolgens werd de actie voor meer erkenning voor de kinderopvang toegelicht door 
Christophe Dewulf. Christophe vertelde dat een werkgroep 2x was samengekomen en 
stelde het plan van aanpak voor voor de actie. Als visuele verbindingstool werd een zwarte 
armband voorgesteld en de strijdpunten hieronder die op een A4 konden verspreid 
worden.  
 

• We willen een degelijke vooropleiding met een diversiteit in profielen. Het werken 
met pedagogische bachelors is een eerste goede stap, maar dit moet verder 
uitgebouwd worden. 

• We vragen een betere verloning voor elke medewerker in de  kinderopvang. 
• We willen een lagere begeleider / kind ratio naar analogie met andere landen. In 

België is dit momenteel 9, in Griekenland en Finland: 4 in Frankrijk, Polen Zweden, 
Denemarken: 5 en in Groot-Brittannië en Nederland: 3 

• Kinderopvang moet uitgebouwd worden als basisvoorziening. We willen een 
degelijke subsidiëring per kindplaats die kwalitatieve en toegankelijk kinderopvang 
mogelijk maakt. Hierbij moet rekening gehouden worden met de realistische vraag 
naar opvang. 

• We willen meer kindvrije uren om te zorgen dat medewerkers permanent kunnen 
bijgevormd worden. Een goed vormingsbeleid is noodzakelijk. 

• We vragen een integrale blik op het jonge kind en een betere samenwerking 
tussen sectoren, het project Doorgaande Lijn waar kinderopvang en onderwijs 
nauw samenwerken is een goede eerste stap. 

 



  

 
Elke Decruynaere vertelde dat bij de VVSG een tekst in opmaak was, maar daar nog geen 
consensus over was. De tekst zal waarschijnlijk minder radicaal en duidelijk zijn dan de 
tekst die oorspronkelijk op tafel lag, dus acties zoals die van het LOK die de problematiek 
wel echt duiden zijn zeker nog nodig. Bvb ‘9 is te veel’ is echt blijven hangen bij de mensen 
en dergelijke acties hebben als taak de mensen goed te informeren zonder onze eigen 
medewerkers te deprimeren. 
Jan Peeters stelde voor om deze actie over de kerstvakantie te tillen door de huidige 
coronacrisis en de recente actie van Helan.  
Filip (Helan): Wij waren verrast door de aandacht, zelfs in Vlaams parlement over 
gedebateerd, maar ik stel vast: de minister movet niet.  
Katrien (Elfenbankje): Belangrijk dat we positief blijven kaderen en mensen die in de 
opvang willen werken niet afschrikken met deze actie. 
Josfien (Kinderopvangpunt) vroeg of iedereen achter de actie stond. De organisatoren 
antwoorden hierop positief door in de chat hun medewerking te bevestigen en digitaal 
handjes en duimpjes op te steken. 
 

Sofie Rédelé (kabinetschef Elke Decruynaere) gaf uitleg over de boosterprik voorrang voor 

kinderopvangmedewerkers en het rechtstreeks inbellen van een testlijn voor PCR tests. 

Sofie vermeldde eerst het belang van tussentijden tussen tweede vaccinatie en 

boosterprik. Boosterprikken kunnen niet vroeger gegeven worden dan toegestaan. 

Organisatoren werden opgeroepen om lijsten van hun medewerkers door te sturen naar 

Kinderopvangpunt om dan een registratiemail te ontvangen. Plan is om iedereen voor de 

kerstvakantie van een boosterprik te voorzien. Christophe Dewulf vermeldde dat alle 

organisatoren binnenkort een email gingen ontvangen over de boosterprik. 

Tine (Klein&Wijs): wat met GDPR?  

Sofie: wij werken nu aan een format zodat de gegevens niet bij ons terechtkomen maar 

rechtstreeks bij het vaccinatiecentrum. 

Christophe: Gelieve ons de lijsten van jullie medewerkers te bezorgen met emailadressen, 

dan wordt de registratieuitnodiging naar hen individueel gestuurd. 

Lieve (DIKO): Dank aan mensen van het kabinet en de vaccinatiecentra om dit te 

organiseren 

Vervolgens stelde Sofie een aparte testlijn voor waar testafspraken kunnen gemaakt 

worden voor mensen uit de opvang en het onderwijs. De urgentie is nu wel wat 

verminderd door de nieuwe teststrategie. Vermoedelijk zal dit via Gentinfo verlopen via 

een aparte lijn. Er is nu een advies om te testen op dag 5, er is ook de optie om dat op dag 

4 te doen. (NB: vanaf dag 4 kan je terug komen werken mits je elke dag negatieve zelftest 

doet tot het resultaat van de PCR test) 

Katrien (Elfenbankje): voor ons was de codes bekomen moeilijk, niet zozeer de test zelf 

inboeken. Procedure via bedrijfsarts is omslachtig. 

Sofie: dat gaat idd via de bedrijfsarts, dat moeten we misschien straks eens bekijken. 

Op een vraag van Melissa (Helan): Er worden voorlopig geen nieuwe zelftests voorzien 

door Opgroeien. 

3. Corona 

maatregelen 

 



  

Update van Christophe Dewulf over het Rapport Dekkingsgraad 2021 dat in januari 2022 

wordt gepubliceerd. Link volgt. 

Christophe gaf een overzicht van het aantal geboortes (dalende trend), aantal 

opvangplaatsen (licht stijgend), wat tot een lichte stijging van de dekkingsgraad leidt. Van 

52% naar 53%. 

Er werd ook een overzicht geboden van de wijken met de grootste nood aan opvang en 

wat het tekort aan plaatsen is in Gent. Zie ook powerpoint in bijlage voor meer details. 

Filip (Helan) vroeg of het mogelijk zou zijn om de cijfers voor Luchteren en Baarle 

afzonderlijk in kaart te brengen, nu wordt enkel het volledige grondgebied Drongen in 

kaart gebracht. 

Elke Decruynaere: Ik veronderstel dat uw vraag vooral gaat om toekenningen 

uitbreidingen, maar het gaat hier nu louter over de voorstelling/visualisatie. Dit kunnen we 

wel meenemen in een debat in de toekomst. 

 

Christophe gaf een update over plaatsen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte 

en hoe een aanvraag kan ingediend worden.  

De volgende vragen werden voorgelegd aan het LOK: 

• Wie heeft structurele plaatsen voor Kinderen met een specifieke zorgbehoefte 

(KSZB)? Welke expertise hebben jullie? Met welke partners werken jullie samen in 

functie van inclusie? Wensen jullie meer toeleiding door KOP en inclusiecoach? 

•  Wie van de andere voorzieningen staat open voor de opvang van KSZB? Kennen 

jullie de procedure om individuele vergoeding voor de opvang van KSZB aan te 

vragen? Wensen jullie meer toeleiding van KSZB door KOP en inclusiecoach?  

Josfien (KOP): We willen dit in kaart brengen zodat we kinderen gerichter kunnen 

doorsturen. 

Tine (Klein&Wijs): Wij hebben veel kindjes (KSZB) doordat we aan een revalidatiecentrum 

verbonden zijn. Wij staan er zeker voor open. 

Filip (Helan): Wij geven ons ook graag op mocht toeleiding nodig zijn. 

Amalia (Bengelhof): Wij staan er zeker voor open, hebben wel geen structurele plaatsen. 

An (Knuffelboom): wij hebben 3 structurele plaatsen, we werken reeds samen met Hilde.  

Katrien (Elfenbankje): wij hebben geen structurele plaatsen; maar inclusiekinderen zijn 

zeker welkom, we hebben al een tijdje geen aanvragen gekregen. 

De procedure aanvraag individuele vergoeding inclusie (link hier: 

https://www.opgroeien.be/node/1544). Voor meer info, gelieve inclusiecoach 

hilde.schockaert@stad.gent te contacteren. 

 

 

4. Rapport 

dekkingsgraad 

 

5. Update 

Inclusie 
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De volgende LOK gaan door op: 

- 25 februari 2022 van 15u-17u (locatie: EGW gebouw Gent-Zuid) 

- 20 mei 2022 van 15u-17u (locatie: EGW gebouw Gent-Zuid) 

Microsoft Teams linken zullen worden doorgestuurd indien het digitaal/hybride verloopt, 

afhankelijk van de omstandigheden op dat moment. 

Dank aan alle aanwezigheden voor hun participatie in opnieuw een boeiend LOK!  

Gelukkig nieuwjaar en tot 25 februari! 

6. LOK data 

 


