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1. Goedkeuring vorig verslag 

 
Verslag van oktober 2018 wordt goedgekeurd. 
 

2. Installatie gemeentebestuur 

Nieuwe schepen voor kinderopvang is Elsy De Wilde die het mandaat opneemt vanaf 
1/3/2019. 
 

3. Vernieuwde werking Kind en Gezin 

Carine de Meerleer van Kind & Gezin is aanwezig. Zij licht de vernieuwde werking toe. 
- Teams zijn geografisch gewijzigd. Vroeger was Oosterzele ingedeeld bij regio 

Wetteren, nu bij Zottegem -> zie ook bij Huis van het Kind Zottegem 

- Vernieuwde samenstelling teams: vroeger verpleegkundigen + gezinsondersteuners 

(mensen die ervaring hadden in kansarmoede en migratie). Nu sinds januari zijn de 

teams uitgebreid met  

• een psychopedagoog -> voor alles wat iets intensiever is qua ondersteuning, bvb. 

mishandeling (of vermoeden van) , verwaarlozing, …. 

• sociaal werker -> iemand die vooral ingezet wordt bij kansarme gezinnen voor 

aspecten van materiële ondersteuning, bvb. mutualiteit in orde brengen, 

toeleiden naar de juiste instanties en ondersteuningsmiddelen 

- 2 nieuwe functies in het team voor nieuwe partners: inzetten op samenwerking met 

nieuwe partners bvb. CLB’s, Jongerenwelzijn, agentschap voor integratie, ….: 

• Intersectoraal medewerker (is Carine) -> bvb. lokaal sociaal beleid ondersteunen, 

ondersteunen Huizen vh Kind 



• Realtiebeheerder (is Claudia Everaert) Deze persoon is het lokale aanspreekpunt 

voor aanbieders van kinderopvang, in nauwe samenwerking met de 

dossierbeheerder in Brussel. Bvb. verduidelijking geven rond regelgeving 

kinderopvang, … zij is de brug tussen het lokale gebeuren en Brussel. 

- Fusie met Jongerenwelzijn: nu is dat Agentschap opgroeien. Wat dit concreet 

betekent op lokaal niveau is nog niet duidelijk. 

- Groeipakket: financiële ondersteuning voor de gezinnen.  

Dit bestaat uit een aantal basisbedragen (voor elk kind) en bijkomende toelagen.  

1. Basis voor kinderen met domicilie in Vlaanderen:  

• startbedrag (vroegere kraampremie, moet je aanvragen tijdens de zwangerschap) 

• elke maand bedrag (is vroegere kinderbijslag, groeipakket gaat in voor kinderen 

geboren vanaf 1 januari 2019)   

• in augustus een schoolbonus al naargelang de leeftijd van het kind.  

2. Toeslagen voor doelgroepen: wezen, zorgtoeslag, kind met beperking, sociale 

toeslagen voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben,  

3. Participatietoeslagen:  

• kinderopvangtoeslag voor iedereen die gebruik maakt van voorschoolse 

kinderopvang 

• kleutertoeslag voor kinderen van 3 en 4 jaar die voldoende aanwezig zijn op 

school 

• schooltoeslag tot en met einde middelbaar onderwijs. 

Normaal gezien verloopt alles automatisch, maar dan gaat er wel wat tijd over. Je kan 

ervoor zorgen dat het sneller gaat, bvb. via een professionele hulpverlener. Via de 

juiste kanalen kan het dan sneller gaan. 

www.groeipakket.be ->  hier zijn brochures gratis aan te vragen / info-avonden 

kunnen aangevraagd worden bij Fons. 

- Zitdagen Kind & Gezin vinden plaats in Huizen van het Kind, maar nu ook zitdagen in 

Oosterzele in het OCMW. Noot na de vergadering van K&G: de zitdagen in Oosterzele 

vinden elke 3de dinsdag plaats in het OCMW van 13u30 tot 16u30. 

 
4. Actualiteit 

- Zie toelichting K&G 

- Artikel in het nieuws: Huis van het Kind Zottegem doet het goed. Nu Oosterzele 

aangesloten is, kan ook de Oosterzelenaar gebruik maken van de diensten van het 

Huis vh Kind! We denken aan de Katrol (huiswerkbegeleiding voor kwetsbare 

gezinnen), 2de hands ruilwinkel, spelotheek, ontmoetingen voor jonge ouders, info-

avonden, …. 

In Oosterzele moeten ouders nog wel meer geïnformeerd worden hierover, want er 

heerst de indruk dat het nog niet voldoende geweten is. Hierover wordt momenteel 

http://www.groeipakket.be/


overlegd hoe dit kan gebeuren en welke diensten zullen aangeboden worden (bvb. 

BKO is minder relevant voor Oosterzele)  

Contactpersoon voor Oosterzele is Marijke De Meyer. 

Momenteel is men volop bezig met de kalender van het najaar ivm info-avonden 

over allerhande onderwerpen. Deze wordt verspreid via alle partners. Geef gerust je 

e-mailadres door aan Huis van het Kind Zottegem. Deze kan je dan verder zelf 

doorgeven aan de ouders die bij jou bekend zijn. 

Indien het LOK met zijn activiteit zou willen opgenomen worden in de kalender van 

het voorjaar, dan zou de activiteit al moeten vastliggen in oktober, want dan wordt 

de kalender voor het voorjaar al gemaakt. Het kan interessant zijn om in de toekomst 

rekening te houden met deze timing. 

De coördinator van het Huis van het Kind is geïnteresseerd om een keer langs te 

komen om info te geven. Zij zal uitgenodigd te worden. 

- In het nieuws: kleine concentratie arseen in rijst. Je mag het maximum 1 x per week 

aanbieden aan kindjes tot 3 jaar. 

- Lokaal Loket Kinderopvang: 

Heeft verschillende functies, o.a. in kaart brengen van de noden van opvang van 

baby’s en peuters. Verder: 

• Ouders informeren 

• Het instrument moet toelaten om te raadplegen hoeveel aanvragen er zijn en de 

gemeentelijke knelpunten en tekorten in kaart te brengen. Het lokaal loket 

kinderopvang zal moeten kunnen aantonen wat de nood is bij een eventuele 

volgende uitbreidingsronde. 

Oosterzele informeert sowieso de ouders via de kinderopvangwijzer (vroeger het 
meldpunt kinderopvang) Dit is terug online! Indien je als aanbieder nog niet 
geregistreerd bent, doe dit gerust. 
 
Info van Carine van K&G: 
De kinderopvangwijzer voldoet niet aan het 2de punt. 
Er bestaan digitale systemen. En niet elk systeem werkt naar behoren. Voor elk 
systeem zijn pro’s en contra’s opgelijst.  
Zulk een platform is belangrijk voor elke aanbieder van voorschoolse opvang. Elke 
aanbieder, ook de private sector, moet dan verplicht op het digitale platform. 
 
Noot na de vergadering: het is niet verplicht om een digitaal systeem te hebben. Je 
kan ook iemand alle registratie-aanvragen manueel in bvb. een excell-document laten 
registreren. 
Essentieel is wel dat je een overzicht hebt van alle unieke onbeantwoorde vragen en 
dat je ook zicht heb op specifieke vragen die niet beantwoord worden bv. occasionele 
opvang, weekendopvang, opvang voor een kindje met een specifieke problematiek,... 
 
 



- Decreet  buitenschoolse opvang (dus opvang van schoolgaande kinderen) is 

splinternieuw! De kern is het organiseren van opvang en dit afstemmen op de 

invulling van de vrijetijdsbesteding van de kinderen. 

 

- Boenk: 16/3 in Halle 

 
5. Jaarrekening LOK 

Het volledige overzicht van 2018 is tijdig binnengebracht en wordt geagendeerd op het 
college. 
De projecttoelage voor de activiteit van mei is goedgekeurd en zou uitbetaald moeten 
worden. 
Stand van de rekening februari 2019: 1202 euro. 
 
 

6. Activiteit 14 mei 2019 

Elke heeft contact gehad met Maaike Martens.  
 
De voorzitter heeft n.a.v. de mail van Elke met info, ook contact gehad met 2 sprekers. 
 
Het thema van de info-avond is dus ‘positieve discipline’ en de gekozen spreker is Maaike 
Martens. Zij is beschikbaar op dinsdag 14/5. 
 
 

7. Datum volgende vergadering 

24 juni 2019 19u30 
 
 
 


