
  

 
 

Verslag van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang van 25 februari 2022  

25 februari 2022, 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 
Tine Goethals    KDV Klein en Wijs 
Mireille Verwilst    KDV Beregoed 
Filip Standaert    KO Helan 
Rudy Philips    Vlaamse Kinderopvang 
Katrien Boucique    KDV Elfenbankje 
Cindy Devolder    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 
Amalia De Rycke    KDV Bengelhof 
Robin Dedobbeleer   Lokaal Team Opgroeien 
Danny Verdonck     oud-secretaris LOK 
Mieke Coulembier   KDV Fabriek Koemiek/ Villa Boempatat 
Mireille Segers    KDV Pirateneiland 
Tiffany Minnaert    KO Pimpampukje 
Veerle De Paepe    KO Witje Wiebel 
Anousjka Van den Abeele   KO Okidoki 
Sarah Steenkiste    Kabinet schepen Decruynaere  
Sarah Verbeke    KDV De Rupsepootjes 
Magalie Roijers    Little Kings & Queens 
Joke Brenders    KDV Baby Dolfijntje 
 
 
Verontschuldigingen 
Lea De Baets    Gezinsbond Gent 
Maaike Bohets    KDV Het Berentreintje 
Emilie Bekaert    KO Infano 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Agenda 

1. KDV Sloeberhuisje 

2. Actie Kinderopvang LOK 

3. Corona round-up 

4. Opportuniteitsadvies 

5. Varia 

6. Volgende LOK data 

 

 
 
Voorzitter Jan Peeters gaf een korte toelichting over de dramatische gebeurtenissen in het 
Sloeberhuisje.  
Schepen Decruynaere lichtte toe dat er op 25 februari overleg was geweest met het Gentse 
kabinet, lokaal loket kinderopvang Gent en Opgroeien over hoe we de klachtenprocedure 
en communicatie met Opgroeien transparanter kunnen maken in de nabije toekomst.  
We houden het LOK alvast op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 
 
Er werd gecommuniceerd dat we de LOK actie zullen uitstellen naar eind maart om de 
recente gebeurtenissen in het Sloeberhuisje los te koppelen van de actie, ook op 
uitdrukkelijke vraag van de familie van het slachtoffer.  
De werkgroep zal binnenkort opnieuw samenkomen om het draaiboek te bepalen en te 
communiceren naar alle partners. 
Er werd ook vermeld dat we nog steeds geen echt antwoord kregen op de brief die op 1 
februari is verstuurd geweest vanuit het LOK naar het kabinet van minister Beke. Het 
antwoord naar stad Antwerpen werd gedeeld met iedereen (zie hieronder). 
 
Geachte mevrouw Schoups, 
Beste Annick, 
Vlaams minister Beke vroeg mij u te contacteren in verband met uw mail. 
  
Eerst en vooral willen we u hartelijk bedanken voor uw volgehouden inspanningen. De 
afgelopen tijd was zeer moeilijk werken en zeker voor de mensen in de kinderopvang. Het is 
inderdaad zo dat wij werken aan een geïntegreerd beleid voor kinderen, jongeren en 
gezinnen. De zaken die u opsomt nemen we zeker mee in deze oefening. Er ligt  een groot 
samenwerkingspotentieel in onze sectoren. Daarom moeten we de volgende stap durven 
zetten naar een geïntegreerde aanpak.  
  
We formuleerden een aantal uitdagingen die onze dienstverlening aan alle kinderen, 
jongeren en gezinnen future-proof moeten maken. We zullen werken rond zes elementen. 
Kinderopvang krijgt hier een aparte plaats. Want dit is één van de belangrijke 
basisvoorzieningen, die naast haar kernopdracht, een groot bereik naar gezinnen en veel 
potentieel in het kader van de eerste 1000 dagen heeft. Daarnaast is er – zoals u ook zelf 
aangeeft - inderdaad nood aan een toekomstvisie voor de kinderopvang vanuit een breed 
maatschappelijk perspectief.  

1. Sloeberhuisje 
 

 

 
2. Actie LOK 

 



  

  
Tot slot geven we nog mee dat we ons zullen blijven inzetten voor de sector en dat we 
zoveel mogelijk ondersteuningen willen bieden waar mogelijk. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Prenen Nicky 
Kabinetsmedewerker Wouter Beke 
 
 

Christophe Dewulf gaf een overzicht van het aantal sluitingen in Vlaanderen en Gent 

tijdens de recente coronagolf.  

Opvallend is dat maar liefst 103 Gentse opvanglocaties moesten sluiten tijdens deze laatste 

golf. Verschillende partners getuigden over de grote impact dat dit had op hun werking. 

Lieve De Bosscher lichtte toe dat er in december bij de stedelijke opvanglocaties zelfs 

tijdelijk een verminderde dienstverlening is geweest om te kunnen kampen met het 

personeelstekort. 

Update van Christophe Dewulf over Opportuniteitsadvies. Vanaf 1 januari 2022 moeten 

alle organisatoren die een nieuwe opvanglocatie opstarten of overnemen (ook bij verhuis) 

opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur. De procedure en criteria worden 

bepaald door het lokaal bestuur maar moeten wel eerst voorgelegd worden aan het LOK. 

Christophe stelde de eerste draft van het gemeentereglement voor waar de procedure 

wordt uitgelegd met de gebruikte criteria en gaf aan de partners de mogelijkheid tot 

feedback tot midden maart. 

De procedure zal deze week nog gemaild worden naar alle partners ter inzage zodat er 

tijdig feedback kan gegeven worden. 

 

Christophe gaf een update over een nieuwe opvanglocatie (15 plaatsen) op het 

Heirnisplein in wijk Dampoort. Organisatoren die interesse hebben, gelieve contact op te 

nemen met Kim De Clerq van LSW De Voorzorg. 

 

Het volgend LOK gaat door op: 

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

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

afhankelijk van de omstandigheden op dat moment. 

Gelieve ook de Powerpoint presentatie te raadplegen voor meer details mbt de 

coronacijfers en opportuniteitsadvies. 

Dank aan alle aanwezigheden voor hun participatie. 

Tot 20 mei! 
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