Persbericht
OCMW Grimbergen zet onthaalouders in het zonnetje
Grimbergen, 12 oktober 2010
Ook dit jaar zet het OCMW op 12 oktober, de Dag van de Onthaalouder, zijn onthaalouders in het
zonnetje om hen te tonen hoe belangrijk zij zijn voor de kindjes en de ouders die dagelijks hun kindjes
met een gerust hart achterlaten.
Het OCMW Grimbergen vangt vaak heel positieve reacties op van de ouders over de kwaliteitsvolle
opvang die onze onthaalouders bieden.
Daarom brengen wij, samen met de medewerkers van de dienst, alle onthaalouders vandaag een
bezoekje en overhandigen we hen een mooie mok met het opschrift “onthaalouder van de dag”,
gevuld met wat lekkers om een heerlijke koffiepauze te kunnen nemen als de kindjes liggen te slapen.
Onze 30 onthaalouders zijn aangesloten bij de dienst voor onthaalouders van het OCMW. Deze
dienst biedt zowel dagopvang (meestal tussen 7u30 en 17u30) aan, als buitenschoolse opvang en
opvang voor zieke kindjes. Voor deze laatste soort opvang kunnen wij een beroep doen op drie lieve
vrijwilligers. Wij hebben een erkenning voor de opvang van 119 kindjes per dag en kunnen op die
manier jaarlijks een 220-tal gezinnen kwaliteitsvolle kinderopvang bieden.
Deze kwaliteit kunnen we bieden:
- omdat we trachten de onthaalouders bij de start goed te screenen. Er zijn verschillende gesprekken
en de maatschappelijk werkers geven zo veel mogelijk informatie aan de kandidaat onthaalouders,
zodanig dat zij zich zelf een correct beeld kunnen vormen van wat “de job” precies inhoudt. Het
eerste jaar worden zij ook zeer intensief begeleid en gecoacht door de medewerkers.
- bovendien hechten we gaandeweg veel belang aan de ondersteuning van onze onthaalouders. De
maatschappelijk werkers bezoeken elke onthaalouder zo’n 7-tal keer per jaar om samen ervaringen uit
te wisselen en informatie door te spelen. Er worden ook jaarlijks twee vormingsdagen georganiseerd
voor onze onthaalouders. Gisteren was ik nog aanwezig op de opleiding babyreanimatie, maar ook
brandpreventie en zindelijkheidstraining passeerden de revue al.
Ook op het Vlaamse en federale niveau is men zich bewust van het belang van kwaliteitsvolle
kinderopvang en wordt er volop gesleuteld aan een volwaardig werknemersstatuut voor de
onthaalouders. Het zou de bedoeling zijn om hen een maandelijks vast loon uit te keren en hen een
volledige sociale bescherming te bieden. De vandaag werkende onthaalouders zouden echter wel
de mogelijkheid krijgen om te kiezen: behoud van hun huidig statuut, dan wel overstappen naar het
nieuwe statuut. Nieuwe onthaalouders zullen – vanaf de invoegetreding van het nieuwe statuut – dan
ook onder dit werknemersstatuut vallen. Het is echter koffiedik kijken wanneer dit zal gerealiseerd
zijn.
Tegelijk willen we van deze gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen naar nieuwe
onthaalouders. Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen die graag met kindjes willen
werken. Momenteel is het ook mogelijk om in een samenwerkingsverband met verschillende
onthaalouders samen te werken. Ook vrijwilligers die mee willen instaan voor de opvang van de zieke
kindjes zijn van harte welkom.
Hiervoor kan u ons steeds contacteren.

Voor meer informatie:
OCMW Grimbergen, Dienst voor onthaalouders, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen, tel. 02/267 15 05

