KOALA infosessie VVSG 07/09/17 –
Oplijsting vragen en antwoorden
1. Kan een organisator Kinderopvang zelf een aanvraag indienen?
Neen, enkel Huis van het Kind kan indienen. De organisator Kinderopvang die bereid is om in
het samenwerkingsverband te stappen én die hiervoor extra T3-subsidie wil aanvragen, doet
dit via het invullen van punt 5 van het aanvraagformulier.
Zie ook: vraag 4 veel gestelde vragen

2. Wat verstaan we precies onder gezinsondersteunende organisaties? Welke organisaties
behoren ertoe en welke organisaties niet?
Gezinsondersteunende organisaties zetten zich in voor het welbevinden van kinderen,
jongeren en (aanstaande) ouders, zoals de consultatiebureaus van Kind en Gezin,
inloopteams, ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders, verloskundigen,
opvoedingswinkels, OCMW’s, Centra voor Algemeen Welzijnswerk ...
Essentieel is dat binnen de oproep geargumenteerd wordt waarom die organisator aangeduid
werd om lokaal de opdrachten KOALA op te nemen. Welke competenties heeft hij? Kan hij het
aanbod brengen in de wijk die geselecteerd werd? Welke ervaring is er?...

3. We hebben binnen de gemeente heel mooie plannen voor het opstarten van een nieuwe
locatie, en het project past heel mooi binnen de KOALA-oproep. Alleen is de deadline voor 1
april 2018 heel krap, want de infrastructuur is nog niet klaar. Zijn er uitzonderingen mogelijk
op deze startdatum?
De startdatum wordt strikt gehanteerd want de nieuwe T3 plaatsen moeten direct gerealiseerd
kunnen worden. Het is bv. wel mogelijk om de plaatsen eerst op een andere tijdelijke locatie
te realiseren en daarna te verhuizen naar de definitieve locatie voor zover het gaat over
locaties binnen dezelfde subsidiegroep. In dat geval omschrijf je best of deze situatie een
impact heeft op het buurtgericht werken, op de toeleiding van gezinnen en op de partners
waar je mee samenwerkt en zo ja, welke.

4. Wie is de begunstigde van de subsidie?

In het aanvraagformulier wordt onderscheid gemaakt tussen de aanvrager en de begunstigde
organisator. De aanvrager kan enkel een Huis van het Kind zijn (of een lokaal bestuur in de
gemeenten die nog geen Huis van het Kind hebben). De begunstigde van een subsidie kinden ouderactiviteiten is een potentiële organisator van kind- en ouderactiviteiten die zich
engageert om het gevraagde aanbod te realiseren (zie addendum bij aanvraagformulier). De
begunstigde van de subsidie kinderopvang T3 kan enkel een organisator kinderopvang zijn.

Aangezien KOALA gerealiseerd wordt in een samenwerkingsverband zijn de begunstigde
organisatoren verschillende organisaties.
Zie ook punt 3 veel gestelde vragen

5. Kan een T3 voorziening mee instappen in het KOALA-project als de voorziening de 30%
voorrangsgroepen (nog) niet behaalt?
Er wordt nagegaan of je als T3-organisator de 30% voorrangsgroepen behaalt. Indien dit niet
het geval is wordt je uitgesloten van de KOALA oproep. Dit geldt enkel voor organisatoren
kinderopvang die nu al T3-subsidies krijgen.

6. Hoe wordt het percentage precies berekend voor gezinsopvang? is dit anders dan voor
groepsopvang ?
We berekenen het percentage op het totaal aantal opgevangen baby’s en peuters op jaarbasis
= elke baby en peuter (niet de eventuele kleuters) voor wie er minstens één opvangprestatie
is in dat kalenderjaar. Het percentage wordt berekend over alle kinderopvanglocaties van de
subsidiegroep die voldoen aan de voorwaarden van de respectievelijke subsidietrap. Voor
groepsopvang gaat het over alle kinderopvanglocaties binnen dezelfde gemeente. Voor
gezinsopvang alle onthaalouders binnen dezelfde zorgregio.

7. In welke mate kan de begunstigde de subsidie zelf verdelen onder de partners?

Dit is mogelijk, maar het moet wel op een transparante manier gebeuren. Er kan, met andere
woorden, expertise ingekocht worden bij andere organisatoren, voor bijvoorbeeld een deel van
de opdrachten of om een gezamenlijk aanbod met gedeelde expertise te ontwikkelen..

8. Kan een Huis van het Kind als feitelijke vereniging (en dus niet als VZW) ook de begunstigde
zijn? Zo niet, hoe pakken we dit dan best aan?
Nee

9. Is er een maximum aantal plaatsen vastgelegd per aanvraag of per gemeente?
Nee, elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken en inhoudelijk beoordeeld. Binnen de
aanvraag kan een organisator een minimum en een maximum opgeven. Kind en Gezin zal op
basis van de aanvragen de puzzel maken. Het is belangrijk dat binnen de aanvraag het
beoogde bereik en de manier waarop de toeleiding zal gebeuren, omschreven wordt. Dit wordt
opgemaakt op basis van de kenmerken van de wijk waarin het aanbod gerealiseerd wordt.
Deze inschatting dient realistisch te zijn volgens de kenmerken van die wijk. Er is in het
aanvraagformulier een veld voorzien waarin dit stuk uitgebreid omschreven wordt. Het aantal
aangevraagde plaatsen dient uiteraard hiermee in verband te staan. Wat ook belangrijk is, is
dat elke organisator nagaat hoeveel extra middelen hij minimaal nodig heeft om de extra

opdrachten gekoppeld aan T3-subsidie, te kunnen realiseren. Met bv. slechts 6 T3-plaatsen op
een totaalcapaciteit van 80 plaatsen, zal het heel moeilijk zijn om dit te realiseren. Daarom is
het minimum echt belangrijk. In de mate van het mogelijk zal steeds rekening gehouden
worden met het minimum aantal gevraagde plaatsen voor de goedgekeurde aanvragen.

10. Kind en Gezin heeft overzicht gemaakt van welke organisatoren in de gemeente al T3 plaatsen
hebben. Dit vind je op de website van Kind en Gezin. Is het ook mogelijk om de bezettings- en
prestatiepercentages en bereik voorrangsgroepen te publiceren ?
Link: https://www.kindengezin.be/img/koala-overzicht-opvanglocaties-trap3.xlsx
Deze gegevens kunnen niet zomaar toegevoegd worden aan het overzicht. Op vraag en mits
toestemming van de betrokken organisatoren kinderopvang kunnen zij wel bezorgd worden.
Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig door vermelding in een verslag van een overleg.

11. Moet de opvang in die wijk van het project georganiseerd worden of kan het ook de wijk waar
de ouders uit de KOALA-wijk naartoe gaan om te werken?

Wijkwerking staat centraal, maar ook de agency en vrijheid van ouders. Argumenteer goed de
situatie in jouw gemeente.

12. Als je twee projecten kan indienen, mogen de T3-plaatsen aan beide projectoproepen
meewerken of moeten we ze toewijzen aan 1 projectoproep?
De 2 aanvragen moeten voldoende afzonderlijk van elkaar te onderscheiden zijn. Ze worden
afzonderlijk behandeld. Het kan zijn dat 1 van de 2 aanvragen niet wordt goedgekeurd, hou
hier rekening mee. Als het inhoudelijk te verantwoorden is, kunnen dezelfde organisatoren in
beide aanvragen opgenomen worden en zal Kind en Gezin er bij de toekenning over waken dat
geen dubbele subsidie wordt toegekend.

13. Kan eenzelfde organisator indienen voor zowel de subsidie kinderopvang als de subsidie kinden ouderactiviteiten?
Aangezien de focus ligt op een breed lokaal samenwerkingsverband dat gezinnen ondersteunt
op verschillende levensdomeinen, is het niet realistisch om dit met eenzelfde organisator te
realiseren. In het aanvraagformulier wordt de vraag gesteld hoe deze samenwerking vorm zal
krijgen, hoe die brede ondersteuning van kwetsbare gezinnen vorm zal krijgen en met welke
partners daarvoor wordt samengewerkt,…?
Door expertise te delen tussen en met verschillende organisatoren kinderopvang en
gezinsondersteuning wordt het lokaal aanbod naar gezinnen versterkt en verhoogt de
kwaliteit. Ook bv. ikv evaluatie en monitoring, kan dit een grote meerwaarde zijn.

14. Op welke manier kunnen vrijwilligers meegenomen worden in dit verhaal?

Werken met vrijwilligers kan binnen KOALA zeker een plaats hebben.
We hebben geen specifieke diplomavereisten gesteld aan de professionals die de kind- en
ouderactiviteiten uitvoeren. Dit dient lokaal bekeken te worden: wie komt in aanmerking om
dit te realiseren? Wie heeft de nodige expertise? Uiteraard veronderstellen we dat de
medewerkers die dit aanbod uitwerken en met de ouders en kinderen werken, competent zijn.
Vrijwilligers kunnen binnen het bredere samenwerkingsverband eventueel andere rollen
opnemen .

15. Bij de AMIF-projecten inburgering voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen kon de
kinderopvang gratis aangeboden worden aan ouders. Dit is niet het geval bij KOALA. Hoe
kunnen we dit lokaal aanpakken?
Wat de informele opvang in het kader van de kind- en ouderactiviteiten betreft, voorziet de
subsidiëring van de kind- en ouderactiviteiten middelen om dit aanbod te financieren. Dit
aanbod is gratis voor ouders en kinderen. Voor financiële drempels bij de reguliere opvang is
het belangrijk om in te zetten op een goede samenwerking met het OCMW, maar ook met
VDAB, opleidingscentra, inburgering. De kost van kinderopvang wordt tijdens de looptijd van
de opleiding of de trajectbegeleiding gedragen door deze partners.

16. Kun je in een bestaande T2-locatie deze plaatsen verschuiven naar een nieuwe locatie, om in
de bestaande locatie de nieuwe T3-plaatsen te realiseren?
Ja, dit kan een oplossing zijn wanneer er geen nieuwe infrastructuur is voor de T3 plaatsen.
Verschuiven naar andere locaties groepsopvang in dezelfde gemeente is geen probleem, dat
kan. Verschuiven tussen gezin (of samenwerkende onthaalouders) en groep kan niet, omdat
de budgettering hiervan helemaal anders is. Zij krijgen immers andere subsidiebedragen en
dat zou zeer moeilijk te budgetteren zijn.

17. Hoe kan je het project laten goedkeuren voor louter T3-plaatsen?

Belangrijk is dat KOALA altijd gerealiseerd wordt door een samenwerkingsverband waar een
koppeling gemaakt wordt tussen kind- en ouderactiviteiten en trap 3-locaties kinderopvang.
Als er enkel subsidie wordt aangevraagd voor T3-plaatsen, gaan we ervan uit dat er, in
eenzelfde wijk, al een aanbod kind- en ouderactiviteiten bestaat waar een sterke
samenwerking mee wordt aangegaan en dat de opdrachten geformuleerd in de oproep KOALA,
realiseert.
Het omgekeerde kan ook. Er kunnen enkel subsidies voor kind- en ouderactiviteiten
aangevraagd worden, waarbij een koppeling wordt gemaakt met bestaande organisatoren met
trap 3-subsidies, die locaties in eenzelfde wijk hebben.

