SAMENSTELLING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

Vooraf

Door het nieuwe Besluit van de Vlaamse regering rond het lokaal
beleid kinderopvang is het zowel voor gemeenten met een actief
Lokaal Overleg als opstartende gemeenten nuttig om stil te staan
bij de (her)samenstelling van de adviesraad. Dit document wil een
praktisch werkinstrument zijn om lokale besturen hierbij te helpen, met oog op de
werkbaarheid en de lokale eigenheid.
We onderscheiden 6 stappen: van algemeen naar concreet

Wie zijn de mogelijke partners
binnen de gemeente?

Toets de potentiële samenstelling
aan de werkbaarheid

Leg de partners van het LOK vast

Definitieve lijst met namen

Partners binnen de gemeente aanspreken

Koppel aan elke partner een naam
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Wie zijn de mogelijke partners voor het LOK?

Onderstaande lijst is een theoretische lijst van mogelijke kinderopvangpartners in
Vlaanderen. Overloop de lijst als denkoefening, zonder reeds de concrete vertaling naar
de gemeente te maken.
Lokaal bestuur
o
Vertegenwoordiger lokaal bestuur (gemeente / OCMW)
o
Verantwoordelijke ambtenaar
Partners kinderopvang
o
Groepsopvang van baby’s en peuters
o
Gezinsopvang van baby’s en peuters
o
Groepsopvang van schoolkinderen
o
Gezinsopvang van schoolkinderen
o
Opvang door scholen
o
Gemandateerde voorziening
o
Informele opvang (grootouders, Gezinsbond, …)
Ouders en kinderen
o
Vertegenwoordiging van ouders via opvang
o
Oudercomités
o
Gezinsbond
o
Kansarme, allochtone ouders, ouders van kinderen met een specifieke
zorgbehoefte
Partners met opvang- en vrijetijdsaanbod
o
Jeugd
o
Sport
o
Cultuur
Partners met een mogelijke vraag naar kinderopvang
o
Lokale werkwinkel, PWA,
o
Bedrijven of bedrijvencentra
Partners uit aanverwante beleidsdomeinen
o
Onderwijs
o
Huizen van het Kind
o
Bijzondere jeugdzorg
o
Preventieve zorg
o
Opbouwwerk of buurtwerking
o
Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
o
Lokale Opvoedingswinkel
Deskundigen
o
Provinciale Consulent Kinderopvang
o
Inwoner die buiten de gemeente beroepsmatig met kinderopvang bezig is
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Stap 1 Wie zijn de mogelijke partners binnen de gemeente?

Ga op basis van de voorgaande lijst na welke potentiële partners er bestaan binnen jouw
gemeente. Geef een maximale opsomming van de verschillende partners, en hou nog
geen rekening met eventuele vertegenwoordigingen, organisaties of personen.

Stap 2 Toets de potentiële samenstelling aan de werkbaarheid

Bij het samenstellen van het LOK hou je best rekening met de werkbaarheid en het
evenwicht tussen de verschillende partners. Bekijk de potentiële samenstelling in functie
van de werkbaarheid van het LOK en van haar leden en leg een aantal principes vast.

Stap 3 Leg de partners van het LOK vast





Bepaal op organisatieniveau welke partners zullen deel uitmaken van het LOK.
Zorg voor een evenwichtige verdeling tussen de verschillende geledingen.
Indien er gewerkt wordt met vertegenwoordigingen, denk na hoe elke groep partners
wordt vertegenwoordigd.
Bijv. 1 vertegenwoordiger van de scholen
Bijv. 1 vertegenwoordiger voor de zelfstandige sector

Stap 4 Partners binnen de gemeente aanspreken







Geef elke partner een toelichting bij de doelstellingen van het LOK
Vooral de nieuwe leden hebben belang bij een toelichting rond de doelstellingen van
het LOK. Schat in hoeverre deze info relevant is voor de bestaande leden.
Wat zijn de verwachtingen van elke partner t.a.v. het LOK?
Zijn er belangrijke partners die niet willen zetelen in het LOK en waarom niet?
Heeft dit gevolgen voor het evenwicht in het LOK?

Stap 5 Koppel aan elke partner een naam





Verbindt elke partner met een naam.
Ga na wie stemgerechtigd is en wie niet.
Bespreek de rol van de niet-stemgerechtigden.

Stap 6 Definitieve lijst met namen
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