1

Subsidie voor het Lokaal Loket Kinderopvang
Subsidie Lokaal Loket Kinderopvang
17 oktober 2018

INLEIDING
Via subsidiëring wil de Vlaamse Regering de uitbouw van de Lokale Loketten Kinderopvang verder
stimuleren en ondersteunen.
Lokale besturen kunnen in hun sociaal beleid een belangrijke rol spelen in het realiseren van een
toegankelijke kinderopvang.
•

Zij kunnen ouders hulp bieden in de zoektocht naar een geschikte opvangplaats door in overleg
met de kinderopvang en met het Huis van het Kind vorm te geven aan een Lokaal Loket
Kinderopvang.

•

Een Lokaal Loket Kinderopvang biedt ook de mogelijkheid om vraag en aanbod van
kinderopvang binnen de betrokken gemeente(s) in kaart te brengen en deze informatie aan de
Vlaamse overheid te rapporteren. Op die manier kunnen investeringen in nieuwe
kinderopvangplaatsen gerichter worden ingezet.

WAT IS EEN LOKAAL LOKET KINDEROPVANG ?
Het Lokaal Loket Kinderopvang is
•

een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar
kinderopvang;

•

in de vorm van een netwerk van actoren die relevant zijn voor kinderopvang.

Het Lokaal Loket Kinderopvang
•

bundelt informatie over beschikbare opvangplaatsen en -mogelijkheden zowel voor opvang
voor baby’s en peuters als voor buitenschoolse opvang;

•

informeert ouders hierover en maakt zo de zoektocht naar een opvangplek eenvoudiger;

•

zorgt ervoor dat bestaande kinderopvangplaatsen zo efficiënt mogelijk benut worden;

•

geeft extra ondersteuning aan kwetsbare gezinnen, gezinnen met een kind met een specifieke
zorgbehoefte, vragen naar dringende opvang en vragen naar opvang met verruimde
openingsuren.

Meer info over de organisatie en de opdrachten van het Lokaal Loket Kinderopvang vind je op
www.kindenezin.be. Ga naar Kinderopvang > Lokaal > Lokaal Loket Kinderopvang.
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WELKE SUBSIDIEVOORWAARDEN ?
Kind en Gezin zal een subsidie toekennen op voorwaarde dat het Lokaal Loket Kinderopvang:
•

de opdrachten van coördinatie, informeren en samenwerken opneemt (Je vindt ze in de
brochure hierboven);

•

het aantal unieke opvangvragen en het aantal onbeantwoorde vragen jaarlijks aan Kind en
Gezin bezorgt;

•

meewerkt aan de doelstellingen van het lokaal sociaal beleid en van het Huis van het Kind (als
er een Huis van het Kind is in de gemeente).

WIE KAN DE SUBSIDIE AANVRAGEN ?
Kind en Gezin zal een subsidie toekennen aan elk Lokaal Loket Kinderopvang dat voldoet aan de
subsidievoorwaarden en:
•

hiervoor een aanvraag doet volgens de procedure (info volgt);

•

de vorm heeft van een rechtspersoon zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld een vzw, een
openbaar bestuur, … Een feitelijke vereniging komt niet in aanmerking).

Binnen een stad of gemeente is er in principe één Lokaal Loket Kinderopvang, maar het
werkingsgebied van het Lokaal Loket Kinderopvang kan betrekking hebben op verschillende
gemeenten binnen de grenzen van de zorgregio. Het Lokaal Loket Kinderopvang kan meerdere
aanspreekpunten of antennes hebben.

HOEVEEL BEDRAAGT DE SUBSIDIE ?
Net zoals bij de subsidie voor het Huis van het Kind, varieert de hoogte van de subsidie naargelang
het aantal en het profiel van de kinderen in het werkingsgebied van het Lokaal Loket
Kinderopvang. De berekening van de subsidie gebeurt door een basisbedrag te vermenigvuldigen
met een coëfficiënt. Deze coëfficiënt houdt rekening met:
•

het aantal kinderen in het werkingsbied

•

het aantal kinderen in het werkingsgebied dat geboren is in een kwetsbaar gezin.

Meer info over het bedrag van de subsidie per gemeente

HOE EN VANAF WANNEER AANVRAGEN ?
Er is geen deadline waarbinnen de aanvraag moet gebeuren. De subsidie kan ten vroegste ingaan
vanaf 1 april 2019. Meer informatie over de aanvraagprocedure en de aanvraagformulieren volgt
nog de komende weken. Samen met VVSG organiseren we hierover infosessies. Info volgt.
Deze informatie geldt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het BVR
houdende toekenning van een subsidie aan het Lokaal Loket Kinderopvang.
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SAVE THE DATE: INFOSESSIES LOKAAL LOKET KINDEROPVANG
VVSG-Steunpunt Kinderopvang en Kind en Gezin organiseren infosessies over het Lokaal Loket
Kinderopvang en de subsidieaanvraag. Er zal ook ruimte zijn voor inspiratie en uitwisseling.
•

Oost-Vlaanderen: maandag 3 december
VAC Virginie Lovelinggebouw, Kind en Gezin, Provinciale Afdeling Oost-Vlaanderen (Koningin
Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent)

•

Limburg: dinsdag 11 december
OffiCenter, Kind en Gezin, Provinciale afdeling Limburg (Herman Van Veldekesingel 150, 3500
Hasselt)

•

West-Vlaanderen: maandag 17 december
VAC Jacob van Maerlantgebouw, Kind en Gezin, Provinciale Afdeling West-Vlaanderen (Koning
Albert I-laan 1-2, 8200 Sint-Michiels Brugge)

•

Vlaams-Brabant: dinsdag 8 januari
VAC Dirk Boutsgebouw, Kind en Gezin, Provinciale afdeling Vlaams-Brabant(Diestsepoort 6,
3000 Leuven)

•

Antwerpen: vrijdag 11 januari
VAC Anna Bijnsgebouw, Kind en Gezin, Provinciale afdeling Antwerpen (Lange Kievitstraat 111113, 2018 Antwerpen)

Alle sessies vinden plaats in de voormiddag van 9u30 tot 12u30. Meer info en inschrijvingslink volgen.

