Criteria toekenning gesubsidieerde opvangplaatsen Brakel.
1. De organisator neemt deel aan het LOK of zal zich engageren. (3 pt)





Bestaande initiatieven nemen deel aan het lokaal overleg/Nieuwe initiatieven
ondertekenen een engagementsverklaring tot deelname (1 pt)
De organisatoren zijn minstens de helft van de vergaderingen aanwezig én
verontschuldigen zich bij afwezigheid (1 pt)
De organisatoren duiden een vast lid aan en indien mogelijk een vervanger (0,5
pt)
De organisatoren zijn beschikbaar om deel te nemen aan minstens de helft van de
vormingen of evenementen die jaarlijks georganiseerd worden vanuit het lokaal
overleg (0,5 pt)

Motivatie:
We vinden het belangrijk dat elke organisator van de kinderopvang actief betrokken
is bij het lokaal bestuur om mee na te denken rond de verdere uitbouw van de
kinderopvang in onze gemeente….
We vinden het belangrijk dat een adviesraad toezicht houdt op een kwalitatief aanbod
van opvang en tracht de plaatselijke bevolking op een gerichte manier te informeren
over haar acties. Participatie aan evenementen moet toegankelijkheid en bekendheid
creëren.
We vinden het belangrijk dat organisatoren zich blijvend bijscholen.

2. Deelname loket kinderopvang. (2 pt)







De organisator ondertekent een engagementsverklaring om mee te werken
aan het Lokaal Loket kinderopvang (0,5 pt)
De organisator engageert zich om alle aanvragen die rechtstreeks bij hem
toekomen te registreren en in te vullen via het digitale centrale
aanmeldingspunt (0,5 pt)
De organisator beantwoordt alle aanvragen van het LLKO binnen de termijnen
die zowel voor dringende als voor niet-dringende opvangplaatsen afgesproken
worden op het LOK. Het LOK concretiseert de term “dringende opvangplaats”
(0,5 pt)
De organisator houdt zijn infofiche in het digitaal systeem actueel. Wijzigingen
worden systematisch aangepast. Minstens elke 6 maand kijkt de organisator
zijn fiche na (0,5 pt)

Motivatie:
We vinden het belangrijk dat de ouders meteen een weg vinden in het kluwen van
opvangmogelijkheden.
We vinden het belangrijk dat alle cijfergegevens up-tot-date zijn
We promoten een onderlinge transparante samenwerking tussen de verschillende
organisatoren.
Het lokaal loket moet een actief orgaan zijn.
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3. Bereikbaarheid van de kinderopvangvoorziening. (3pt)
De opvangvoorziening is vlot bereikbaar:




De opvang is gelegen in een dorpskern of wijk (1,5 pt)
De opvang is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer : Er is een bushalte met
minstens 1 bus per uur binnen een straal van 500 m (1pt.)
De opvang is gelegen langs een uitvalsweg (Brakel-Gent/ BrakelOudenaarde/Brakel-Geraardsbergen/Brakel-Ronse/ Brakel-Brussel) (0,5 pt)

Motivatie:
Brakel is een zeer uitgestrekte groene gemeente met een diameter van 16 km.
81 % van de kinderen tussen 0 en 2 jaar wonen in een dorpskern of in een wijk
(cijfers 2020)
Het overgrote deel van de werkende bevolking gaat buiten Brakel werken of
verplaatst zich hiervoor naar een stad.
De opvang moet goed bereikbaar zijn en een vlotte doorgang geven op weg naar
het werk
4. Ligging in of nabij kansarme buurt. (1,5 pt)



De opvang ligt in een sociale woonwijk (Sint-Pieterswijk, Holenbroek,
Peperendaalwijk) (1pt)
De opvang ligt nabij (< 2 km) een sociale woonwijk (0,5 p)

Motivatie:
Het kansarmoedecijfer van 2019 ligt op 14,9 % in het centrum van Brakel met de
Sint-Pieterswijk als doorslaggevende factor.
Opbrakel (6,9% kansarmoede) met de sociale wijk Holenbroek en Parike (geen
cijfers/te klein) met de sociale wijk Peperendaal staat het cijfer aan
opvangplaatsen voor baby’s en peuters momenteel op 0
Wij vinden het belangrijk dat concentraties van sociale woonwijken een opvang in
de buurt hebben, aangezien kansarmen niet altijd de (financiële) mogelijkheid
hebben zich vlot te verplaatsen naar andere deelgemeenten.
De opvang moet aldus bereikbaar en bruikbaar zijn voor alle gezinnen.
Wij vinden sociale cohesie , maw de betrokkenheid bij de maatschappij en de zorg
voor een samenleving hierin een doorwegend punt.
5. De opvang is laagdrempelig voor kwetsbare gezinnen en kinderen. (2,5 pt)







De opvangvoorziening houdt een plaats vrij voor dringende opvang (0,5 pt)
De opvangvoorziening rekent geen waarborg aan voor kwetsbare gezinnen (0,5 pt)
De opvangvoorziening heeft een samenwerkingsovereenkomst en is bekend met
voorzieningen die werken met een kwetsbare doelgroep (OCMW, HvhK,
Leerpunt,….) (0,5 pt)
De organisator communiceert in eenvoudige, aangepaste taal ( bv. aan de hand
van pictogrammen) (0,5 pt)
De organisator heeft een specifiek beleid voor kinderen met een zorgnood (0,5 pt)
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Motivatie:
Wij vinden het prioritair dat opvang betaalbaar blijft
Wij vinden het belangrijk dat de opvang bruikbaar en betrouwbaar is.
Werkloze ouders of ouders in opleiding moeten last-minute beroep kunnen doen op
een opvangmogelijkheid en aldus kunnen rekenen op beschikbaarheid.
De werking van de dienstverlening moet begrijpbaar zijn voor laaggeschoolden
(14,8 % laaggeschoolde moeders in Brakel; 4,8 % spreekt een andere taal)
*Het LOK hanteert de definitie van Kind & Gezin voor het begrip kwetsbare
gezinnen.

6. De openingstijden zijn ruim en flexibel. (2,5 pt)





De opvang kent in de week van maandag tot vrijdag geen sluitingsdag (1 pt)
De organisator biedt opvang aan voor- en na de standaarduren = vóór 7:00 u
en/of na 18:00 (0,5 pt)
De organisator biedt weekendopvang aan (0,5 pt)
De organisator biedt nachtopvang aan (0,5 pt)

Motivatie:
Wij vinden het belangrijk dat er continuïteit in de aangeboden opvanguren zit
Wij vinden het belangrijk dat de ouders elke weekdag op opvang kunnen rekenen
Wij vinden het belangrijk dat ouders met onregelmatige werkuren en/of werk in
ploeg of weekenddienst toch opvang vinden
7. De organisator zet in op ouderbetrokkenheid, sociale steun of sociale
cohesie. (1,5 pt)





Organiseert minstens 1 x per jaar een activiteit waarbij ouders elkaar buiten de
opvanguren kunnen ontmoeten. Dit kan ruim bekeken worden, bijvoorbeeld als
gezinsopvang de ouders motiveren en samen deel te nemen aan een activiteit
georganiseerd door de dienst. (0,5 pt)
Geeft aan ouders de mogelijkheid om mee na te denken over de werking en doet
minstens 1 x per jaar een schriftelijke bevraging (0,5 pt)
Organiseert minstens 2 x per jaar een activiteit voor ouders en kinderen binnen
de opvanguren (0,5 pt)

Motivatie: Wij vinden het belangrijk dat de opvang activiteiten organiseert waarbij de
ouders elkaar kunnen leren kenen, steunen, deel uitmaken, ervaringen uitwisselen en
mee helpen denken aan een kwalitatieve uitbouw.
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