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01 OVERNAME KINDERDAGVERBLIJVEN DOOR INFANO VZW

1. Schepen Veerle Pas geeft een korte situatieschets. De gemeente
Londerzeel wenst zijn beide kinderdagverblijven( De Sloebers en De
Kapoentjes) over te dragen aan VZW Infano. Het ligt in de bedoeling
dat alle kinderverzorgsters mee overgenomen worden en al hun
legale en extralegale voordelen behouden. Voor de ouders zal er ook
niets veranderen. De gemeente zal hierdoor ook een besparing
doorvoeren omdat de gemeentelijke diensten financiën en personeel
voor een deel ontlast worden. Er was ook reeds informeel contact
met de syndicaten.
2. Sandy Magerman van Infano geeft een toelichting over de
voorwaarden van de overname( zie presentatie bij verlag) :
- Voorstelling Infano
- Hoofdlijnen van de samenwerking
- Impact op het personeel
- Impact op de werkvloer
- Impact op de ouders
3. Volgende bijkomende punten worden ook aangehaald:
- Sluitingsdagen afstemmen op sluitingsdagen KDV De Burcht
- Personeel zal moeten instaan voor het onderhoud(is ook deels zo
in KDV De Burcht)
- Nieuwe verantwoordelijk voor de KDV’s wordt Dorien Heyvaert
- Er dient nog een oplossing gevonden voor de printmoeilijkheden
op de copiër in de polyvalente ruimte bij De Sloebers
- Uurroosters blijven in de mate van het mogelijke behouden in
functie van het aantal personeelsleden en de kinderbezetting.
4. Besluit : Het LOK geeft een gunstig advies over de overname van
KDV De Sloebers en KDV De Kapoentjes door VZW Infano. Katrien
Sonck van Landelijke Kinderopvang wenst voorbehoud te maken
omdat zij geen mandaat heeft gekregen om een standpunt in te
nemen.
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02 SECRETARIAAT LOK

Het secretariaat van het LOK zal in de toekomst worden waargenomen
door jeugdconsulente Margo Willems. In de toekomst kan ondermeer
worden nagedacht over de implementatie van een Huis van het Kind in de
gemeente.

Verslag LOK

9 december 2015

-2-

