
Steven Lecluyse <steven.lecluyse@dataworx.be>

De Puzzel
Alain Cnudde <Alain.Cnudde@kortrijk.be> Thu, Jul 5, 2012 at 10:18 AM
To: Steven Lecluyse <steven.lecluyse@dataworx.be>

Geachte, beste,

Ik heb geantwoord op uw vragen hieronder.

 

Met vriendelijke groet,

 

Alain CNUDDE | Schepen van Jeugd, Gezin, NoordZuid, Burgerzaken & Financiën

Stad Kortrijk | Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk

056 27 71 50 | GSM 0497 26 99 18 | alain.cnudde@kortrijk.be | www.kortrijk.be

 

Van: Steven Lecluyse [mailto:steven.lecluyse@dataworx.be] 
Verzonden: woensdag 4 juli 2012 22:42
Aan: Alain Cnudde
Onderwerp: Re: De Puzzel

 

Beste,

 

Nog even kort terugkomen op uw overigens hoogst geapprecieerde repliek:

 

1) Er is zeker misbruik. Of anders gezegd: ouders schrijven vaak hun kinderen meer in dan strikt nodig om
voorrang te krijgen. Dat zijn geen geruchten. Ik geef echter toe dat je dit moeilijk kan voorkomen.

 

2) Het inschrijven zelf. Waarom moet je in levenden lijve aanschuiven? Waarom kunnen inschrijvingen niet
elektronisch (via website of zelfs gewoon via email) waarbij evengoed een firstcome, first choice principe
kan gehanteerd worden. Anno 2012 moet dit haalbaar zijn. Uitzonderingen die geen internet of email ter
beschikking hebben, kunnen terecht in de bibliotheek of stadhuis. Desgevallend kan snail mail of fax ook
aanvaard worden. Het Heilig Hart hanteert dit systeem.    

Ik ben bereid na te gaan of we hier in de toekomst eventueel een andere manier kunnen hanteren. 
Het probleem blijft echter vast te stellen wie krijgt prioriteit ?

Daarnaast toch nog even vermelden dat De Puzzel het contact met de ouders altijd heel belangrijk
heeft gevonden.  Vandaar werd ook bewust niet gekozen voor een kiss-en ride zone voor onze
kinderopvanginitiatieven.  Het is voor de begeleiders heel belangrijk om dagelijks met de ouders te
kunnen communiceren over hun kinderen.  Ook bij inschrijving is persoonlijk contact daarom
belangrijk omdat de begeleiders dan immers vaak meer belangrijke zaken over het kindje te weten
komen.   KWALITEIT is en blijft altijd prioriteit nummer 1 bij ons.



 

3) De Puzzel in Heule is er nog niet (nochtans beloofd voor deze zomer) en u kondigt reeds een nieuwe aan
in het ZuidKortrijk? Graag meer details aub.

Onze doelstelling was te kunnen openen dit verlof.    Dat we noodgedwongen een jaartje dienden op
te schuiven ligt aan het OCMW.   Het OCMW is in deze bouwheer.  De Stad stelde een
investeringstoelage vast, is heel nauw betrokken bij de werken, er wordt op richtlijnen en vragen van
de Stad gebouwd, maar juridische en zakelijk is het OCMW bouwheer.    Zoals u weet wordt
aangebouwd aan De Nieuwe Lente.  Voor de verbouwingen van De Nieuwe Lente zelf kan het
OCMW belangrijke overheidssteun krijgen uit VIPA.   Om deze centen zeker te kunnen innen dient
het OCMW een aanvraag in te dienen bij VIPA en die moet ook effectief goedgekeurd zijn VOOR de
werken aanvangen.   De commissie die het dossier behandelt heeft hiervoor echter ruim de tijd
genomen.   Bizar is dat de commissie oordeelde dat het GEHEEL als 1 bouwaanvraag werd
beschouwd (ook al komen zij voor het gebouw van de kinderopvang NIET tussen); inclusief de
aanbouw voor de kinderopvang dus.

(oorspronkelijk zou al worden gestart met de bouw van de kinderopvang, maar dat bleek dus niet te
mogen om de subsidies niet in gevaar te brengen).

Voor het OCMW gaat het over miljoenen euro’s subsidie, maw, daar wordt uiteraard niet licht over
gegaan.  Er kon niet worden gestart zonder deze goedkeuring.    Die goedkeuring is uiteindelijk –
maar veel later dan gehoopt - binnen gekomen, en nu wordt er volop gebouwd, maar met als gevolg
dat wij onze plannen voor de opening van de kinderopvang dienden uit te stellen.    Midden het jaar
een initiatief openen voor buitenschoolse opvang is niet aan te raden, ouders hebben immers meestal
ifv een schooljaar een opvangplaats geregeld voor hun kinderen.  Vandaar dat wij nu plannen open
te gaan Juli 2013.   Op die manier kunnen ouders al begin 2013 werden geïnformeerd voor het
volgende schooljaar en kan kwalitatief worden gestart wanneer de nood het hoogst is : met name de
zomervakantie.

De keuze voor de inplanting van de Puzzel op de site Nieuwe Lente is er uiteraard ook niet zomaar
gekomen.   Deze locatie ligt immers pal in het midden van 3 basisscholen die dus allemaal na school
de kinderen makkelijk onder begeleiding naar De Puzzel kunnen overbrengen.

Samenwerken met het OCMW is enkel een win-win situatie gebleken (bvb Condédreef).  Niet alleen
kan er van tijd tot tijd intergenerationeel worden samengewerkt (kinderen met ouderen die beiden
van elkaars gezelschap  genieten), maar ook praktisch.  Op die manier kunnen we onze kindjes ook
een warme maaltijd bieden waar dat voorheen niet kon.   Ook de Nieuwe Lente beschikt over een
keuken, dus ook daar zullen de kinderen desgewenst een warme maaltijd kunnen gebruiken.

 

Dat wij nu reeds bezig zijn met de mogelijke opstart van een volgende locatie lijkt mij toch logisch ? 
Als je weet dat tussen plannen en werkelijk opstarten heel wat tijd gaat (locatie zoeken, centen
vinden, plannen tekenen, personeel aanwerven, enz)

Vooruitzien en plannen, de noden proberen in te vullen, (let wel : ik onderstreep nog eens het feit dat
de stedelijke kinderopvang slechts 1 speler op het ruime veld van kinderopvang in Kortrijk is) is toch
wat men van een bestuur mag verwachten.    Uiteraard zal het de nieuwe bewindsploeg zijn die
hierin beslissingen zal moeten nemen.

 

 

 

Ten slotte: ik schrijf af en toe een blogpost. Mag ik eventueel ons schrijven hierin opnemen of heeft u
bezwaren?

Ik heb hier zeker geen bezwaar tegen als dit correct wordt weergegeven en niet uit zijn context wordt



getrokken of slechts gedeeltelijk wordt weergegeven.

 

Mvg,

Steven Lecluyse

2012/6/29 Alain Cnudde <Alain.Cnudde@kortrijk.be>

Geachte heer,

 

Ik heb uw mail goed ontvangen.

 

Ik meen in uw mail een scherpe ondertoon te ontwaren.

Laat mij toe eerst te stellen dat de stedelijke kinderopvang slechts 1 vd vele aanbieders te Kortrijk is
(lang niet in alle gemeentebesturen is de overheid ook aanbieder, wij kiezen daar bewust wél voor). 
De laatste jaren werd al sterk geïnvesteerd door vele Kortrijkse partners in uitbreiding
Kinderopvangplaatsen, zo ook daar de initiatieven uitgebaat door de Stad.

Er kwamen nieuwe vestigingen bij in de St Janslaan, de Opvoedingswinkel en de Puzzel St Jan.

Kinderopvang is een gesubsidieerde sector.  Zonder overheidssubsidies is het onmogelijk de kosten
(vooral personeelskosten) te kunnen betalen.  Zodra er extra subsidie wordt vrijgemaakt werd de
afgelopen jaren steeds door 1 of meerdere partners op deze mogelijkheid ingegaan.  Helaas gaat het
dan altijd over slechts een aantal plaatsen voor gans Kortrijk.

Door efficiëntieverhoging, samenwerking en uitbreiding, konden wij met alle Kortrijkse
kinderopvanginitiatieven de afgelopen 5 jaar meer dan 300 extra plaatsen creëren.

De maatschappij evolueert echter zo snel dat de nood aan kinderopvang ook steeds hoger wordt.
(meer eenoudergezinnen, meer flexibiliteit nodig op het werk, grootouders staan niet meer dag in
dag uit in voor de opvang van de kleinkinderen, de tewerkstelling in onze regio,….).    Ondanks de
bijzonder hoge inspanningen van vele kinderopvanginitiatieven te Kortrijk kunnen wij de snel
stijgende vraag niet helemaal invullen.

(behalve kinderopvang in de strikte zin van het woord, zijn er in de vakantie ook nog Jeugd,
Cultuur, Sportkampen, de Mutualiteit, Speelpleinwerkingen, enz.)

 

Dat als algemeen kader.

 

Wat onze stedelijke initatieven betreft :

 

De capaciteit in de Condédreef bedraagt op vandaag 60 kinderen, de nieuwe vestiging in Heule die
plaats zal bieden aan 42 kinderen is dus een heel sterke uitbreiding.

Hou er rekening mee dat wij met de huidige plaatsen over de ganse vakantie +- 400 diverse kinderen
kunnen opvangen.  Niet iedereen heeft immers nood aan opvang op hetzelfde moment en tijdstip.

 

Wij hanteren inderdaad een inschrijvingsprocedure voor de zomermaanden.



Groep 1:              kinderen die minstens 2x per week voor- of naschools naar de opvang komen

Groep 2:              Voor alle kinderen met aanwezigheden.

Groep 3:              Voor de laatst ingeschreven kinderen.

Dagelijks hebben we zo’n 100 kinderen over de vloer , omwille van de continuïteit ,willen we deze
kinderen ook eerst een plaats bieden tijdens de vakantie.   Voor die kinderen is een stek die zij al
kennen met begeleiders die ze al  kennen uiteraard heel herkenbaar.     Het kind staat voor ons
uiteraard centraal en krijgt prioriteit; vandaar.

 

Gezien onze capaciteit tot dit aantal beperkt is (opgelegd door Kind & Gezin) dienen wij
noodgedwongen een prioriteitsprocedure te hanteren.

Mocht u er al aan twijfelen : het is ook voor ons helemaal niet plezant dat hiervoor ouders dienen aan
te schuiven, - wij vragen de ouders ook niet om zo vroeg te komen, dat doen ze zelf - (het feit dat
men zich die moeite getroost om wel zolang op voorhand aan te schuiven onderstreept wel het feit
dat De Puzzel steeds voor bijzonder hoge kwaliteit borg staat), maar wij zien op vandaag geen
enkele andere manier om het eerlijk te houden voor iedere aanvrager.

Als we alle aanvragen bvb elektronisch of tot een bepaalde datum zouden laten binnenkomen en
bundelen, hoe moet je dan keuzes maken wie wel wie niet ?

Ik ben dan ook niet akkoord met uw stelling dat wij een ” inefficiënt en archaïsch
inschrijvingssysteem” toepassen.      U stelt dat er bovendien “misbruik” zou zijn.    Juist om
misbruik tegen te gaan hanteren wij dit reglement.   Ik weet wel dat er wordt beweert dat sommige
gezinnen tijdens het schooljaar hun kinderen naar de Puzzel laat komen om voorrang te krijgen
tijdens de vakantie, maar is dat effectief waar of zijn dat praatjes ?   Dat kunnen wij onmogelijk
controleren.   Hoe kunnen wij als dienst immers inschatten in hoeverre een bepaald gezin al dan niet
nood heeft aan opvang ?

 

Hoe zou u dat doen ?

Ik sta altijd open voor haalbare suggesties.

 

Ik heb gepoogd u met deze korte info toch wat meer inzicht te hebben kunnen geven, alhoewel dit
slechts een kleine toelichting is in het bijzonder complexe verhaal van wetgeving en subsidiëring
inzake kinderopvang.

Op alle vlakken werd de laatste jaren bijzonder sterk vooruitgegaan inzake Kinderopvang.   Wij
werken vanuit de Stad verder aan ondersteuning van andere initiatieven kinderopvang, en aan
uitbreiding waar wij het zelf in de hand hebben.   Na Heule plannen wij de volgende legislatuur nog
een Puzzel in het Zuiden van onze stad.

 

U bent altijd welgekomen als u meer info wenst of van gedachten wenst te wisselen.

 

Tenslotte hoop ik u te hebben kunnen overtuigen van de wetenschap dat wij ons uiterste best (met
dank aan een heel gedreven personeelsequipe) om al onze kinderen (kwalitatief) en hun ouders
zoveel als mogelijk tegemoet te komen, maar gezien de capaciteitsgrens helaas niet voor iedereen
kunnen goed doen.

 



Met vriendelijke groet,

 

Alain CNUDDE | Schepen van Jeugd, Gezin, NoordZuid, Burgerzaken & Financiën

Stad Kortrijk | Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk

056 27 71 50 | GSM 0497 26 99 18 | alain.cnudde@kortrijk.be | www.kortrijk.be

 

Van: Steven Lecluyse [mailto:steven.lecluyse@dataworx.be] 
Verzonden: donderdag 28 juni 2012 15:27
Aan: Alain Cnudde
Onderwerp: De Puzzel

 

Beste,

 

Ik las uw reactie in het artikel over De Puzzel (en kinderopvang te Kortrijk in het algemeen) in het Kortrijks
Handelsblad van 22/6. U maakt gewag van de nieuwe vestiging te Heule om tegemoet te komen aan het
tekort. Volgens mijn info echter zal De Puzzel te Heule slechts een 40tal kinderen kunnen opvangen... 

 

Klopt dit? Kan u dit bevestigen?

 

Mag ik ook vragen waarom De Puzzel zo'n inefficiënt en archaïsch inschrijvingssysteem toepast dat
bovendien misbruikt wordt?

 

Dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

Steven Lecluyse

 


