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29 maart 2017 – van 19.00u tot 20 uur

Goedkeuring verslag 6 maart 2017.

Goedgekeurd.

2.

Toelichting project “Providing Access to Childcare and Employment” - PACE
(toelichting door Gabriella De Francesco, projectcoördinator).

Voorzitter Kerstin Hopf opent de vergadering.
Mevrouw Gabriella De Francesco, licht het project PACE toe aan de hand van een presentatie,
opgeladen in cobra.
Volgende vragen worden gesteld:
Ali Salmi: informeert of de Engelse partners lid blijven van het programma, na de opstart van
de Brexit-procedure.

Gabriella De Francesco: dat zijn we al nagegaan.
Kathleen De Wolf: je spreekt van 15 kindjes per halve dagdeel. Dat betekent dat ze dat
moeten kunnen plannen.
Gabriella De Francesco: we gaan die 16de niet weigeren, maar daar zijn grenzen.
Patricia Verbeeck: binnen het SH maken we regelmatig mee dat vrouwen van allochtone
oorsprong achtergelaten worden met kinderen, zonder werkervaring. Complexe problemen:
taal, werken, … Deze groep zou hier baat bij hebben.
Gabriella De Francesco: er is zeker een publiek voor.
Indrani Muyldermans: dit is een mooi initiatief. Maar het is opgezet als experiment, dus is het
de bedoeling om nieuwe inzichten te geven. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de huidige
inspanningen. Wanneer gaat dit van start?
Gabriella De Francesco: De doelstelling is november 2017 .
Patricia Verbeeck: ik hoop dat er niet veel tijd overgaat, die we anders verliezen. Bijvoorbeeld
zoals in Antwerpen.
Gabriella De Francesco: de voorbereidingen lopen al. Zo laten we de gezinsbegeleider eigenlijk
al vroeger starten, kindbegeleiders krijgen op voorhand al vorming, … zodat we onmiddellijk
operationeel kunnen zijn.
Patricia Verbeeck: Gaat het opvanginitiatief betalend zijn?
Gabriella De Francesco: dit is gratis, dat heeft voor- en nadelen. Maar gezien het een Europees
project betreft, is het technisch gezien niet zo eenvoudig om er een betalende opvang van te
maken.
Patricia Verbeeck: gaat dit dan niet veel te veel aantrek hebben? Iedereen kan gratis opvang
gebruiken.
Gabriella De Francesco: we werken vooral aanvullend en zoeken een heterogene groep. In de
loop van de 3 jaar tijd zullen we een meerwaarde kunnen betekenen voor een grote groep
mensen, daar hopen we op.
Hans Keldermans: het is en blijft een studie. Dat wil zeggen dat het in 2020 stopgezet wordt.
Tegen dan moeten we ook resultaten hebben van deze studie.
Gabriella De Francesco: ja, dat is correct. Maar ondertussen hebben we 4 jaar de tijd om goed
werk te leveren en daaruit te leren. We willen ook na die 4 jaar beleidseffecten genereren.
Bijvoorbeeld op betaalbaarheid, methodieken om mensen toe te leiden, … kunnen we leren en
dit dan ontsluiten voor andere initiatieven.
Anne Berghmans: de mensen die de kinderopvang doen, zijn dat studenten?
Gabriella De Francesco: neen, dat zijn ervaren mensen in de kinderopvang. We denken dat de
context waarbinnen we gaan werken zal vragen om met professionals aan de slag te gaan.
Daarnaast werken we aanvullend met mensen uit de sociale economie en een stagiair.
Anne Berghmans: u sprak nochtans over begeleiding, door wie worden ze dan begeleid?
Gabriella De Francesco: docenten van de KdG-hogeschool zullen de begeleiding doen. We
vinden het namelijk belangrijk dat onze mensen optimaal ondersteund worden zodat we er de
juiste conclusies uit kunnen trekken en de doelgroep goed onthaald wordt.
Rita Van den Bossche: we verwachten veel van de ouders, is er remediëring voorzien wanneer
de ouders niet aan de eisen beantwoorden. Kunnen we ze sanctioneren?

Gabriella De Francesco: we willen ons initiatief zo laagdrempelig mogelijk houden. Welke taken
er door ouders opgenomen worden, zal zeer afhankelijk zijn van de draagkracht van de
ouders.
Rita Van den Bossche: maar wat met ouders die gewoon hun kinderen afzetten? Dat kan toch
niet?
Gabriella De Francesco: dat zal opgelost worden op dat moment. We zijn zo ver nog niet.
Patricia Verbeeck: we hebben ook het GO team bij het sociaal huis. Als daar geen wil is van de
ouders om mee te werken, houdt het ook op.
Gert Eeraerts: het spreekt voor zich dat we in de eerste plaats uitgaan van de goede
bedoelingen van de ouders. Afhankelijk van hun draagkracht, zetten we ze in waar het kan of
activeren we ze. Indien we de indruk krijgen dat ouders onvoldoende meewerken, zullen we
hen daarop aanspreken en stappen zetten. Het project wil echter de vrijheid bewaren om dit in
team te bespreken en aan te pakken. Nu vooraf elke denkbare situatie vastleggen in
reglementen, zal contraproductief werken.
Rita Van den Bossche: we moeten ook noteren als het fout loopt. Want voor het project is dat
ook belangrijk dat we dat weten.
Gabriella De Francesco: wij moeten sowieso doelen stellen en rapporten opmaken waarin we
beschrijven hoe we die doelstellingen behalen.
Hans Keldermans: ouderbetrokkenheid is toch vooral toeleiding naar werk in dit project?
Anders kun je ook terecht in de reguliere kinderopvang?
Gabriella De Francesco: ja, we werken op ouderbetrokkenheid maar ieder op zijn niveau. We
proberen ieders talenten te activeren. Voor de ene zal dat toeleiden naar werk zijn, voor de
andere een taalcursus of vrijwilligerswerk.
Ali Salmi: dan is werk de finale doelstelling en alle andere doelen zijn tussendoelen?
Patricia Verbeeck: het maakt ook wel dat ouders zich niet kunnen verstoppen achter het
excuus kinderopvang om hen te activeren.
Indrani Muyldermans: ik heb nog enkele andere vragen. Wat is het huidig aantal kindplaatsen
in Mechelen?
Gert Eeraerts: Na onderzoek blijkt dat er momenteel 1.610 kindplaatsen zijn voor 0-3jarigen.
Indrani Muyldermans: Wat is de totale kostprijs voor PACE Mechelen?
Gabriella De Francesco:1,5 MIO EURO.
Indrani Muydermans: En hoeveel mensen gaan hierop werken?
Gabriella De Francesco:4 werknemers, inclusief mezelf.
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