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Voorstellingsronde. 

 

0. Woordje van de huidige voorzitter Caroline De Baets 

Er zitten enkele nieuwe gezichten mee rond de tafel. Daarom doet Caroline een kort woordje uitleg 

over de doelstellingen en taken van het Lokaal Overleg Kinderopvang, kortweg LOK. 

Het LOK is een gemeentelijke adviesraad. Een van de kerntaken van een LOK is dan ook het verlenen 

van advies aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan ook andersom advies vragen aan 

het LOK. Deze adviezen kunnen gaan over het lokaal sociaal beleidsplan, over de uitbouw van 

opvangvoorzieningen, over de concrete uitvoering van kinderopvang, … 

 

In het verleden organiseerde het LOK al een enquête over de kinderopvangbehoeften in de 

gemeente, niet alleen van baby’s en peuters, kleuters en lagereschoolkinderen, maar ook peilde de 

enquête naar de opvangbehoefte voor tieners van 13 tot 15 jaar. 

 

Ook vonden er al een aantal door het LOK georganiseerde infoavonden plaats met een thema rond 

opvoeding en kinderopvang. 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van september 2012 wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Voorstellen van de nieuwe samenstelling van gemeenteraad, college van burgemeester en 

schepenen en OCMW-raad 

Aan de hand van de info op de websites van de gemeente en van OCMW Oosterzele, licht OCMW-

voorzitter en schepen Els De Turck het nieuwe gemeentebestuur en de nieuwe OCMW-raad toe. 

 



3. Bepalen van de nieuwe samenstelling van het LOK 

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden alle adviesraden opnieuw samengesteld, zo ook het LOK. 

Edith toont een mogelijke nieuwe samenstelling. Dit voorstel is gebaseerd op de reacties die kwamen 

op de uitnodiging van het LOK. In de uitnodiging werd expliciet gevraagd aan de vroegere leden of zij 

nog in het LOK wensten te zetelen. Een aantal reacties bleven uit, maar aan de andere kant zijn er 

ook aanvragen van nieuwe leden. 

 

Definitieve samenstelling als bijlage bij dit verslag. 

 

 

4. Verkiezen van voorzitter, penningmeester en secretaris 

Caroline De Baets is opnieuw kandidaat als voorzitter. Zij wordt opnieuw verkozen. 

Edith Renne is secretaris. 

Lindsay Demeyer is penningmeester. 

 

 

5. Toelichting bij het besluit voor het stopzetten van tienerwerking swap 

Sinds 2010 is een jaarlijkse achteruitgang waar te nemen wat betreft het aantal deelnemers aan 

swapactiviteiten. Edith licht even de cijfers toe en toont enkele grafieken. Zo kan je bijvoorbeeld zien 

dat we in 2012 gemiddeld slechts 3 deelnemers per swapactiviteit mochten verwelkomen. 

 

Hoewel men het tegendeel zou verwachten zijn er de laatste 3 jaar net extra inspanningen gedaan 

om swap te promoten: 

- jaarlijks per post opsturen van de swapbrochure van de krokusvakantie  aan alle nieuwe 

swappers van het betreffende jaar, met name de 13-jarigen. 

- per post opsturen van de swapbrochures van alle vakanties met begeleidende brief aan al de 

ca. 310 bij de dienst Kind en Jeugd gekende adressen van jongeren tussen 13 en 15 jaar. 

- sinds de zomervakantie 2011 zijn de activiteiten van de vrijetijdsdiensten gebundeld in 1 

brochure en daardoor kennen alle initiatieven een bredere verspreiding. 

- sinds 2010 werden systematisch e-mailadressen van deelnemers en ouders verzameld en 

bijgehouden door de dienst Kind en Jeugd om zo ook per e-mail promotie te maken voor de 

swapactiviteiten; 

- in 2010 werd, op vraag van het LOK, een extra inspanning geleverd om een aantrekkelijk en 

uitgebreid programma voor swappers aan te bieden (paasvakantie 2010) om zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan de eventuele opvangnood van ouders, maar dit had geen succes en 

er moesten toch 2 activiteiten geannuleerd worden; 

- in 2011 werd een extra inspanning geleverd om een aantrekkelijk en uitgebreid programma 

voor swappers aan te bieden gedurende een volle week tijdens zomervakantie 2011 om 

zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de eventuele opvangnood van ouders, maar dit had 

ook geen succes en het programma van die week werd geannuleerd; 

Uit de cijfers blijkt dat in 2011 6 activiteiten en in 2012 5 activiteiten werden geannuleerd. Dit brengt 

annuleringskosten met zich mee. 

 

Bovendien besliste VVJ (dat is de koepel van jeugddiensten) reeds in 2010 de swapwerking niet 

verder te ondersteunen wegens het steeds afnemende succes van swap in heel Vlaanderen. Deze 

tendens is nu ook waar te nemen in Oosterzele. 



Op basis van de cijfers en van bovenstaande bevindingen en argumenten is af te leiden dat de vraag 

naar tieneractiviteiten laag is in Oosterzele en dat het aantal bereikte tieners niet opweegt tegen de 

geleverde inspanningen.  

 

 Alle argumenten in rekening genomen, heeft het gemeentebestuur tenslotte de beslissing genomen 

om swap stop te zetten. Het college sluit echter niet uit dat er door gemeentelijke diensten nog 

activiteiten zullen georganiseerd worden voor 13 tot 15-jarigen zoals bijvoorbeeld sportkampen of 

occasionele uitstappen. Dit gebeurt echter niet meer op regelmatige basis en niet meer onder de 

noemer swap. 

 

 

6. Stand van zaken LOK activiteit ‘praatcafé’ voor onthaalouders op 14 mei 

In het verleden heeft het LOK al activiteiten georganiseerd in de vorm van vormingsavonden: 

- 2011: Lut Celie (luister nu eens naar mij) 

- 2012: via VCOK (uit elkaar en wat nu?) 

De laatste infoavond was meer voor ouders, minder voor mensen in het veld.  

Daarom werd beslist om dit jaar iets specifiek voor de onthaalouders te doen:  een praatcafé. 

 

Bedoeling: 

- Kennismaken met elkaar 

- Ideeën uitwisselen (ervaringsuitwisseling) 

Die idee is goedgekeurd door het LOK (zie ook vorig verslag LOK) en verder uitgewerkt door een 

werkgroep. Hieronder de bijzonderheden: 

- De avond gaat door in het IJzeren Hekken op dinsdag 14mei.  

- Het doelpubliek zijn onthaalouders en zelfstandige kinderdagverblijven. 

- Het praatcafé wordt begeleid door iemand van vzw Komma. 

- Onderwerpen kunnen op voorhand aangebracht worden door de deelnemende 

onthaalouders. Stellingen worden aangebracht en de lesgever modereert. 

- De voorkeur gaat uit naar het werken in kleine groepjes, dat bevordert het contact tussen de 

onthaalouders. De bedoeling is wel dat na een tijdje andere groepjes gevormd worden om zo 

veel mogelijk contact te leggen met collega’s. 

- We nodigen iedereen een half uur vroeger uit dan dat het praatcafé begint om zo al eens 

informeel kennis te maken, foto’s te maken en adressen te noteren 

- Er zijn vormingsattesten aan verbonden. 

- Kostprijs 330 euro. 

Tijdens de vergadering worden volgende mogelijke onderwerpen naar voor gebracht: 

- Eerst enkele kleine kennismakingstechnieken om los te komen 

- Hoe omgaan met wenende baby’s 

- Hoe omgaan met moeilijke kinderen 

- Hoe breng je een moeilijke boodschap over? 

De onderwerpen worden ook bevraagd via de uitnodiging (per e-mail of telefoon) 

Er werd gedacht aan een persoonlijke benadering van de onthaalouders zodat het laagdrempelig is. 

 

 

 



7. Dossier opvang 0 tot 2,5-jarigen 

Op de 2 vorige vergaderingen van het LOK is er aan bod gekomen dat er een tekort/nood blijkt aan 

kinderopvang van 0 tot 2,5-jarigen. Dit werd door verschillende opvanginitiatieven ervaren. 

 

(Zie werkwijze Wendy toegelicht in een vorig verslag.) 

 

Jasmijn heeft opgevangen dat ouders problemen ervaren met het vinden van opvang. Dit door 

verschillende oorzaken, bvb. ziekte van een onthaalouder, stoppen van onthaalouders. 

 

Wat is de reden dat onthaalouders stoppen? Onthaalouders ondervinden problemen: 

- Financieel (bvb. huis in orde maken) 

- Weinig sociale contacten 

- Vermoeidheid 

- Nood aan advies  

- Opzeggen van contracten door ouders 

Zijn onthaalouders voldoende tevreden in dienst onthaalgezinnen? Wendy doet regelmatig een 

tevredenheidsonderzoek. De tevredenheid valt mee. Er zijn natuurlijk altijd meer of minder tevreden 

onthaalouders. Aan het inkomen kan men niets veranderen, dat ligt vast door regelgeving van de 

hogere overheid. De tevredenheid is soms ook gelinkt aan de opvang van veel of weinig kinderen. 

 
Getuigenis van een mama : haar zoontje van 2 heeft binnenkort zijn 4

de
 onthaalouder. De aanpassing 

voor het kind is niet te onderschatten. 

 

Ouders ondervinden soms ook problemen met kindjes die 2,5 jaar zijn, maar nog niet zindelijk zijn. 

De scholen zien kindjes die niet zindelijk zijn om begrijpelijke redenen niet graag komen, maar vaak is 

de opvangplaats bij de onthaalouder / het kinderdagverblijf al ingenomen om andere zoekende 

ouders verder te helpen. Men weet op voorhand immers niet hoe een kind zich zal ontwikkelen. 

 

Het gevoel bij mensen in het veld (onthaalouders/kinderdagverblijven) is dat er een tekort is en dat 

het erger lijkt te worden. Maar aan de andere kant moeten we dit nuanceren. De meeste ouders 

vragen een kinderopvangplaats aan bij verschillende initiatieven om zeker te zijn van hun plaats. Dit 

geeft het gevoel bij de initiatieven dat er veel meer vraag is dan aanbod, terwijl dit niet zo hoeft te 

zijn. Edith hoort dit probleem vaak terugkomen tijdens infodagen van Kind en Gezin. Om dit 

probleem in de toekomst te vermijden, wordt er momenteel bij Kind en Gezin werk gemaakt van een 

nieuwe online zoekmachine: de Kinderopvangzoeker. In de toekomst zal het verplicht worden elke 

opvangvraag voor baby’s en peuters te melden via de Kinderopvangzoeker. De ouders kunnen dat 

zelf doen, maar kunnen hun vraag ook laten registreren bij een opvanginitiatief waar ze aankloppen. 

Zo wordt elke opvangvraag slechts 1 keer geregistreerd en krijgt men ook een beter beeld van de 

effectieve vraag. Momenteel loopt het project proef in Limburg. Voor de rest van Vlaanderen is het 

dus nog wachten.  

 

We kunnen dus niet zeker weten wat de nood momenteel is in Oosterzele. Hoe brengen we dit in 

kaart? De vraag wordt gesteld om opnieuw een bevraging te organiseren. 

 

Geschiedenis: 

- In 2005 deed de gezins- en welzijnsraad een enquête -> de buitenschoolse kinderopvang 

kwam tot stand 

- In 2009-2010 organiseerde het LOK een enquête: er bleek een vrij grote tevredenheid, voor 

alle leeftijdsgroepen! 



 

Nu zouden we via het LOK opnieuw een onderzoek kunnen doen naar het aanbod van 0-2,5 jaar. 

 

Katrien Van Lippevelde maakt een terechte opmerking:  wat als de behoeften-analyse als resultaat 

geeft dat er nood is? Wat kan je doen? Katrien meldt terecht dat er vanuit Kind en Gezin geen extra 

subsidies beschikbaar zijn. Partena heeft bvb. extra gesubsidieerde inkomensgerelateerde plaatsen 

aangevraagd, maar dat is vanuit K&G geweigerd. Wat zal de vraag zijn aan de gemeente? Het is niet 

evident om daar zomaar aan tegemoet te komen. 

 

Is er genoeg budget?  

Volgende kosten zullen gemaakt worden: 

- Frankeringskosten 

- Papier 

- Verwerking (indien dit niet binnen het LOK kan) 

Caroline meldt dat het LOK nog voldoende budget heeft om alles zelf te bekostigen. 

 

Ondanks de opmerkingen is het toch interessant om info, een omgevingsanalyse te hebben. Alle info 

is goed om te weten. De meerderheid van de aanwezigen is akkoord voor het organiseren van een 

enquête. Er wordt een werkgroep opgericht. 

 

Richtlijnen voor de werkgroep: 

- Aanbodzijde moet aan bod komen. 

- Opletten met verwachtingen te creëren! Graag eerst overleg met de politiek vooraleer de 

enquête publiek gemaakt wordt. De enquête zal eerst  rondgestuurd worden binnen het LOK 

voor kennisname. 

- Enquête te versturen  voor de zomervakantie. 

Er wordt nog even teruggekomen op het gemis aan coördinatie bovenaf. Katrien merkt op dat er 

blijkbaar vraag is naar een nieuwe job, maar dat is gemeentelijk nu eenmaal niet voorzien. 

 

Een groot luik van de behoefte aan coördinatie is het afstemmen van de vraag op het aanbod. Maar 

eigenlijk bestaat er al een middel om dit te doen. Er wordt nogmaals gewezen op het belang van het 

Meldpunt Kinderopvang (www.meldpuntkinderopvang.be). Iedereen wordt nog eens uitdrukkelijk 

gevraagd op tijd te verwijzen naar het Meldpunt!  

Dit zal ook nog eens gevraagd worden op het praatcafé: 

- Ouders doorverwijzen naar het Meldpunt Kinderopvang 

- Meldpunt up-to-date houden 

Het kan nog eens vermeld worden in de infokrant. Edith vraagt na. 

 

 

8. Varia 

Geen varia te bespreken. 

 

 

9. Datum volgende vergadering 

 

Dinsdag 8 oktober . (Opgelet dit is een andere datum dan eerst gezegd in de vergadering!) 


