Perstekst: “Kinderopvang Het Lindeke ondersteunt kwetsbare en werkzoekende ouders in hun
traject naar werk door het aanbieden van occasionele (kortdurig en op maat) aangeboden
kinderopvang”
Het ouderschap kan een lastige barrière vormen om trainingen te volgen of om te werken. Dit geldt
vooral voor gezinnen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die weinig of geen
gebruik kunnen maken van kinderopvang. Dankzij het door Europa gefinancierde project PACE
kunnen kinderen onder meer terecht in het occasionele kinderdagverblijf Het Lindeke.
Unieke opvang in Turnhout
Kinderdagverblijf Het Lindeke is een erkende groepsopvang Baby’s en Peuters gelegen in het
centrum van Turnhout. Wij bieden, onder de vleugels van vzw Kinderopvang Turnhout, occasionele
(kortdurende) kinderopvang aan ouders omwille van:
•
•

werk- en studiegerelateerde situaties: het plots vinden van werk, een sollicitatiegesprek,
start van een opleiding, het lopen van stage, ...
niet-werk- en studiegerelateerde situaties van het (kwetsbare) gezin:
o een acute crisissituatie in het gezin
o de behoefte van een gezin aan korte draaglastvermindering
o de wenselijkheid voor het kind, om sociale of pedagogische reden
o het wegvallen van de reguliere kinderopvang die het gezin had

Wij bieden occasionele opvang aan: samen met de ouders wordt er een kortdurig opvangplan
afgesproken. De duur van dit opvangplan hangt af van het opleidings- of tewerkstellingtraject dat de
ouder volgt. Op vraag van de opleidingsinstelling en/of het tewerkstellingsproject waar de ouder het
traject volgt, kan het opvangplan herbekeken en mogelijks verlengd worden. Vanaf er voor deze
ouder een vaste opvangplaats bij een reguliere kinderopvang gevonden wordt, wordt het opvangplan
bij de occasionele opvang meteen stopgezet en moet de ouder met het kind doorstromen.
Het Europese grensoverschrijdende project PACE (Providing Access to Childcare and
Employement), betaald met middelen van het Interreg 2 Zeeën, ondersteunt werkzoekende ouders
Vanuit ouderbetrokkenheid in de kinderopvang worden ouders aangemoedigd om te leren, zich te
ontplooien als vrijwilliger en de stap naar vast werk te zetten. Hiervoor hebben het Kinderdagverblijf
Het Lindeke en de dienst Gelijke Kansen-Onderwijs van Turnhout samen partnerschappen gezocht
met de VDAB, het OCMW, het Werkervaringsbedrijf, reguliere kinderdagverblijven en Kind en Gezin.
Ouders die in het PACE-project stappen, krijgen in Het Lindeke vaste kinderopvangplaatsen zolang
hun traject loopt of totdat het kind naar een reguliere opvang doorstroomt of naar school gaat.
Zodra de ouder in het traject stapt, begint de verantwoordelijke van de kinderopvang te zoeken naar
een vaste opvangplaats binnen het bestaande aanbod in Turnhout.

Persoonlijk ontwikkelingsplan voor de ouder
Terwijl het kind in de opvang is, coacht een gezinswerker van de dienst Gelijke Kansen-Onderwijs de
ouder. Via het brede netwerk onderwijs-arbeid kan deze gezinswerker met de ouder bekijken wat er
nodig is om in de richting van betaald en duurzaam werk te evolueren. Er wordt een persoonlijk
ontwikkelingsplan opgesteld met droom-, maar ook realiteitsfases. Over welke talenten beschikt de
ouder? En kunnen die op dit moment in de levensfase volledig worden ingezet? Soms is er een
tussenstation via vrijwilligerswerk nodig om tot duurzaam en betaald werk te kunnen komen. Een
(extra) opleiding is ook niet uitgesloten. Alles gebeurt op maat en tempo van de ouder en diens
behoeften.
Sterkere band tussen ouder en kind
Het team van kinderbegeleiders in Het Lindeke ondersteunt de ouders in hun pedagogische
opdracht. Daarvoor krijgen zij op hun beurt ondersteuning van de opleiding pedagogie van het jonge
kind van de Karel de Grote Hogeschool. Thema’s als communicatie, diversiteit, anderstaligheid of
interculturaliteit komen aan bod tijdens de driewekelijkse PACE-teamvergaderingen. De
kinderbegeleiders zorgen ervoor dat het kind een goede start krijgt in de opvang en zo kan groeien
en doorstromen naar een reguliere kinderdagopvang of naar de kleuterschool. Samen met de ouders
zorgen ze zo voor een goede kindertijd voor elk kind dat in de opvang komt.
Ontmoeting creëert verbinding
Dankzij de Europese middelen kan Turnhout vier soorten opvang onder één dak aanbieden:
occasioneel kinderdagverblijf Het Lindeke, regulier kinderdagverblijf Slabbers en Co, groepsopvang
schoolgaande kinderen Gabbers en Co en buurtgerichte groepsopvang schoolgaande kinderen
Sloebers. In de gemeenschappelijke ruimte in het gerenoveerde gebouw kunnen ouders elkaar
ontmoeten. Deze kamer kan gewoon gebruikt worden voor ontmoeting tussen ouders, maar het kan
ook een ruimte zijn voor vorming, opleiding, ouderactiviteiten, gespreksruimte met de gezinswerker
of dienstverlening zoals de kinderopvangzoeker of het lokaal loket kinderopvang. Doordat deze
ruimte vrij toegankelijk is, kan er verbinding tussen de ouders ontstaan, zodat ze elkaar kunnen
ondersteunen of helpen bij verschillende gezinsvragen.

Toekomst van PACE in Turnhout en in Vlaanderen
Door in te tekenen op dit PACE-project zijn de thema’s kinderopvang en duurzame tewerkstelling
onder de aandacht van de lokale politici gekomen. Kinderopvang staat voor de komende zes jaar met
stip genoteerd in de agenda van het Turnhoutse bestuur. In het Pioniersgebouw van het
stadsvernieuwingsproject Slim Turnhout wordt een nieuwe occasionele kinderopvang gebouwd.
Door hier het recept van Het Lindeke toe te passen en via sociale innovatie gezinnen uit deze buurt
te ondersteunen krijgt PACE een duurzame verankering. Occasionele kinderopvang is van
onnoemelijk belang in de strijd tegen kinderarmoede, weet Turnhout en daarom hoopt de stad de
Vlaamse overheid en vooral Kind en Gezin te overtuigen dat occasionele opvang nodig is en
voldoende subsidiëring krijgt.
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