
  

 
 

Verslag van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang van 20 mei 2022  

20 mei 2022, digitaal via Teams en fysiek in De Stroom 

 Entiteit Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent 
   

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

 

Aanwezig  

 
Jan Peeters    Voorzitter 
Elke Decruynaere   Schepen onderwijs, opvoeding en jeugd 
Evita Willaert    Schepen onderwijs, opvoeding en jeugd 
Tine Goethals    KDV Klein en Wijs 
Mireille Verwilst    KDV Beregoed 
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 
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 

15u00 Inleiding, woord voorzitter 

15u05 Actie LOK update & toekomstige acties 

15u15 Personeelstekort Round-up en Oekraïne  

15u30 Opportuniteitsadvies -tijdslijn 

15u40 Nieuwe Software –concept/tijdslijn/input gevraagd 

15u50 Update Herbruikbare Luiers project (survey,  tijdslijn, opstart pilootprojecten) 

16u00 Aankondiging Nieuwe KDVs 2022 (Infano, Helan) 

16u15 Dankjewel schepen 

 
 
Voorzitter Jan Peeters gaf een korte inleiding en het LOK startte met een overzicht van de 
actie van 1 april. Er werd verslag uitgebracht van de brief verstuurd naar minister Beke met 
onze eisen voor een betere Kinderopvang in Vlaanderen. Ook de honderden tutjes die we 
hadden verzameld op 1 april, waarbij elk tutje voor een kind staat dat kwalitatieve opvang 
verdient, werden verstuurd naar de minister.  Minister Beke is ondertussen vervangen door 
Minister Crevits. 
 
 
We verwelkomden via Teams gastspreker Annelies Gryffroy, coördinator lokaal loket 
Brussel, die vertelde over de verdere plannen van de actiewerkgroep #de1000eerstedagen. 
Ze gaf ook een gedetailleerd overzicht van de huidige precaire situatie in de Brusselse 
Kinderopvang. Ze nodigde ook een delegatie van Gent uit om team Brussel te versterken in 
het overleg met minister Crevits later in mei, die een Brussels kinderdagverblijf zal 
bezoeken.  
Verder volgde er een round-up over de huidige personeelstekorten in de sector in Gent. 
 
 

Christophe Dewulf gaf een overzicht van het aantal Oekraïense vluchtelingen in Gent, 

alsook het aantal baby’s en peuters. Momenteel worden zo’n 12 baby’s en peuters 

opgevangen door Gentse organisatoren, een drietal bij niet-stedelijke initiatieven. Er is 

voorlopig nog geen subsidie voorzien om organisatoren te steunen bij eventuele 

capaciteitsuitbreidingen die noodzakelijk zou kunnen zijn bij een grote toename van 

Oekraïense vluchtelingen. 

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 finale versie voor van het reglement dat in het najaar moet 

goedgekeurd zijn door het college en de gemeenteraad. Dit zal dan formeel deel uitmaken 

van de nieuwe vergunningsprocedure voor organisatoren kinderopvang die een 

opvanglocatie willen starten/overnemen vanaf 1 oktober 2022. 
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Christophe gaf een update over de nieuwe software die eraan komt. (Lokaal Loket) Het 

plan is om eind deze zomer de gunning af te ronden en te starten met de implementatie 

vanaf het najaar. Meer info volgt nog! 

Verder was er een update over het herbruikbare luiere project en de nieuwe 

kinderdagverblijven van Helan (De Gele Giraf) en Infano (Zonnetje 3). 

 

Het volgend LOK gaat door op: 

4 oktober 2022 van 9u-11u (locatie: lokaal C1.14 in 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 4 oktober! 

5. Varia 

 

6. LOK data 

 


