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Kinderen zorgpersoneel kunnen tot 21 uur
terecht in kinderopvang

De Stad Gent houdt 4 kinderdagverblijven tijdelijk open tot 21 uur om de kinderen
van medisch personeel langer op te kunnen vangen. Door de coronacrisis kwamen
er immers steeds meer vragen van ouders uit de medische sector die het tijdens
zware, onregelmatige shifts moeilijk hadden om kinderopvang te vinden.

Uitbreiding openingsuren
In totaal 4 stedelijke kinderdagverblijven blijven langer open dan normaal. Ze breiden hun
openingsuren tijdelijk uit tot 21 uur, dat besliste het stadsbestuur. Voor 3 kinderdagverblijven
in de buurten Binnenstad (Kinderdagverblijf De Kleine Prins), Sluizeken -Tolhuis-Ham
(Kinderdagverblijf Nieuwland) en Bloemekenswijk (Kinderdagverblijf Domino) betekent dat
dat ze 1 uur langer openblijven. Kinderdagverblijf Kobe en Nanou aan het Jan Palfijnziekenhuis
blijft zelfs 3 uur langer open. Met deze maatregel gaat Stad Gent in op de steeds grotere vraag
naar kinderopvang in functie van de shifts van het medisch personeel.

'De kinderopvang is een van de belangrijke radertjes in het geheel waarmee
we de coronacrisis proberen te overwinnen. Zonder de nodige opvang kunnen
ouders in een cruciale sector zoals de medische wereld niet met een gerust
hart aan de slag. Chapeau voor de inzet van onze kinderbegeleiders.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Voor alle opvangvragen, één adres
Ouders met opvangvragen kunnen altijd terecht bij het Kinderopvangpunt Gent. Dat loket werd
opgestart in juni 2017 voor het bundelen van het gehele opvangaanbod in de stad. Vandaag
wordt het loket ingezet voor ouders als contactpunt voor hun opvangvragen. Het loket werkt
samen met alle kinderopvanginitiatieven (stedelijk en niet-stedelijk) om een oplossing te
zoeken voor prangende opvangvragen van ouders. Ouders die geen opvang vinden voor hun
kindje, kunnen dus terecht bij het Kinderopvangpunt Gent op het nummer 09/268.20.80 of via
kinderopvangpunt@stad.gent.

Overleg met alle kinderopvang in Gent
De Stad Gent roept het overkoepelende Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) samen om de
vraag naar opvang in kaart te brengen, om na te gaan hoe de personeelsinzet verloopt en om
prangende vragen vanuit de sector te registreren. In het kader van de continuïteit van de
opvang na deze crisis, is zekerheid over de financiële tegemoetkomingen voor organisatoren en
personeel momenteel een van de grote bezorgdheden van deze sector.
Contact
Sofie Rédelé, kabinet schepen Elke Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, email sofie.redele@stad.gent
Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Stad Gent

