
1 jaar Kinderopvangpunt Gent

Op 12 juni 2017 startte het Kinderopvangpunt Gent. Ouders vinden er op één plek

alle kinderopvanginitiatieven in Gent. Kinderopvang zoeken is zo een pak

eenvoudiger geworden. Na evaluatie past de Stad Gent de digitale tool verder aan

zodat ouders en opvangaanbieders elkaar nog makkelijker kunnen vinden.

Tegelijk roept de Stad Gent jonge ouders op om het Kinderopvangpunt Gent te

blijven gebruiken voor hun aanvragen voor kinderopvang.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang, de lokale adviesraad voor Kinderopvang in Gent, evalueerde

het eerste jaar van het Kinderopvangpunt Gent. Op basis van die evaluatie werkt

Kinderopvangpunt Gent aan aanpassingen zodat ouders en organisatoren elkaar nog beter

kunnen vinden. Heel wat (aanstaande) ouders vinden al hun weg. Het eerste jaar liepen bij het

Kinderopvangpunt Gent niet minder dan 2435 aanvragen binnen. Jaarlijks worden een 3000-

tal baby'tjes geboren.



Het komende jaar wordt verder geïnvesteerd in de gebruiksvriendelijkheid van de website zodat

het nog makkelijker wordt om te hanteren voor de kinderdagverblijven. Aanpassingen aan de

digitale tool zullen het voor de aanbieders eenvoudiger maken om in contact te staan met de

ouders. Er is een knop op de website toegevoegd, waar organisatoren vrije plaatsen kunnen

bekendmaken aan ouders die nog een opvangplek zoeken voor hun kindje. En alle ouders

krijgen op hetzelfde moment antwoord van de organisatoren: negen maanden voor de

gevraagde startdatum voor hun kindje.

'Gent zit bij de koplopers in Vlaanderen met de organisatie van het
Kinderopvangpunt Gent. We zorgen ervoor dat ouders nu alle informatie op 1
plek vinden. Bovendien zullen we dankzij de medewerking van alle
kinderopvanginitiatieven in Gent de toewijzing van de plaatsen ook
eenduidiger laten lopen en een beter zicht krijgen op de nood aan
kinderopvang in onze Stad. Met de nodige bijsturingen willen we deze online
tool nog beter laten werken.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Tegelijk herhaalt de Stad de communicatiecampagne voor alle (aanstaande) mama's en papa's.

Daarmee doet ze een oproep aan de jonge ouders om zoveel mogelijk hun aanvraag via

Kinderopvangpunt Gent te doen. Zo kan het Kinderopvangpunt Gent in de toekomst belangrijke

objectieve gegevens leveren over de nood aan kinderopvang in Gent. Dat helpt in de gesprekken

met de Vlaamse Regering voor de nodige subsidies voor extra plaatsen betaalbare

kinderopvang.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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