
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

1. Welkom en goedkeuring verslag  
Verslag van 14 oktober 2019 wordt toegevoegd aan het verslag van de vergadering van 27 januari 
2020. Beide verslagen worden goedgekeurd tijdens vergadering van mei.  
 

2. Voorstelling 1Gezin1Plan   
1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen is een aanbod Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) 
voor gezinnen die zich zorgen maken, in verschillende levensdomeinen, om hun kinderen groot te 
brengen waar het organiseren van een netwerk dat hierbij kan helpen niet vanzelf gaat. 1Gezin1Plan 
is een samenwerkingsverband tussen organisaties die Rechtstreeks Toegankelijke (Jeugd) Hulp 
aanbieden EN partners zoals de Huizen van het Kind, het CLB, de gemeente, het OCMW en andere 
diensten die eerstelijnshulpverlening aanbieden. Zorgverleners van 1Gezin1Plan werken daarnaast 
nog in hun eigen moederorganisatie zoals O.C. Clara Fey, Centrum Algemeen Welzijnswerk, 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante, OLO, Vagga, … 1Gezin1Plan biedt 
ondersteuning aan gezinnen vanaf de zwangerschap tot +/- de leeftijd van 25 jaar van het ‘kind’.  
Marijke, coördinator van 1Gezin1Plan, stelt de werking voor aan de hand van een PowerPoint 
presentatie  (zie bijlage). Vragen kan je sturen naar mhuybrechts@olo.be.  
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3. Huis van het Kind  
 

a. Budgetgids 
Meer kunnen doen met minder geld, wie wil dat niet? Er bestaan nogal wat maatregelen, initiatieven 
en organisaties die dat mogelijk maken. Alleen, waar vind je ze en hoe weet je op welke voordelen je 
recht hebt? Het Huis van het Kind Voorkempen (werkgroep ‘kinderamoede’) ging voor jou op zoek 
en bracht alle nuttige informatie bijeen per thema. Met bijzondere aandacht voor de diensten die 
worden aangeboden in de gemeenten Brecht, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel. Het is een 
website geworden, met printklare bladzijden, voor elke inwoner, elk gezin, elke hulpverlener in één 
van deze vijf gemeenten. Meer informatie vind je op www.huisvanhetkindvoorkempen.be 
(budgetgids staat in maart online).  
 

b. Lokaal Loket Kinderopvang  
De subsidies voor het opstarten van het lokaal loket kinderopvang werden toegekend aan Huis van 
het Kind Voorkempen. Hiermee wordt 1) een digitaal platform ontwikkeld door de firma Tactics 
waarmee ouders kinderopvangplaatsen kunnen zoeken en 2) een fysiek antennepunt door Ferm 
Kinderopvang georganiseerd (4 uur per week te verdelen over de 5 gemeenten) + continue 
telefonische permanentie.  
In maart volgt er een infosessie/training voor de organisatoren kinderopvang voor het gebruik 
van de kinderopvangzoeker enerzijds en het gebruik van de BackOffice anderzijds. De website 
gaat online tijdens de Week van de Opvoeding (16 – 23 mei).  
 

c. Speelbabbel Overbroek: aanbod voorjaar 2020  
Zie bijlage.  
 

4. Varia  
a. Workshop ‘grimeren’ 

- zaterdag 28 maart 
- 9 – 12 uur  
- GC Jan vander Noot  
- 325 euro  
- max. 20 personen  
- praktijkgerichte basisworkshop: materiaalkennis, blenden, 

penseeltechnieken als bloemetjes en krullen, tips en tricks, …  
 

b. Oproep voorzitter + penningmeester  
 

c. Kalender 

• mindfulness met kinderen: dinsdag 19 mei – Week van de Opvoeding (tussen 6 en 11 jaar)  

• kinderen en opruimen: woensdag 27 mei 2020 – Opvoedingswinkel  

• lezing Leo Bormans: ‘Geluk’ – donderdag 18 juni – OC ’t Centrum – 5 euro  
 

d. Lerend netwerk  
- Info Wilma Van Dijk 

 
e. Merlijntje zoekt personeel  

De vergadering erkent het tekort aan kinderverzorgers, veel studenten gaan voor 
zorg. Merlijntje biedt geen vakantieopvang meer voor kleuters.  
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f. Info Pas Zwanger 
Zie bijlage  

 
g. Verontrusting – Kind & Gezin  

Kind & Gezin wenst bij verontrusting in de thuissituatie de voorzieningen van kinderopvang te 
ondersteunen waar mogelijk. Kim fungeert  als relatiebeheerder als aanspreekpunt.  
Online informatie 

a. https://www.kindengezinacademie.be > veilige leefomgeving > 
verontrusting = online leerportaal  

b. http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-
peuters/veiligheid-en-gezondheid/grensoverschrijdend-gedrag/default.jsp 
= stappenplan verontrusting  
 

contactgegevens Kim Piessens 
relatiebeheerder team Antwerpen-noordrand en Voorkempen 
0495 59 52 49 
kim.piessens@kindengezin.be 

 
h. Infosessie 

Kind & Gezin organiseert aantal infosessies voor startende kinderopvanginitiatieven 
in Antwerpen op volgende data: 20/5 + 3/6 + 7/10 + 14/10 (meer info bij Kim).  

 
5. Volgende vergadering  

maandag 18 mei  
19.30 uur  
GC Jan vander Noot  
 


