
Schriftelijke vraag van de Mw Laura SQUARTINI bettreffende 

babysitcheques. 
 

In januari 2021, lanceerde u een systeem van babysitcheques. In samenwerking met de Ligue des 

Familles worden 12 cheques van 7 euro aangeboden aan ouders van eenoudergezinnen die een 

aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten opvangen. 

 

Voor de goede orde betreurt DéFI dat deze steun niet voor een breder publiek toegankelijk is en 

herinnert aan het verzoek om te onderzoeken in hoeverre het in het belang van de ouders is om een 

systeem van kinderopvang in stand te houden gedurende de weken waarin de gemeentelijke crèches 

gesloten zijn. 

 

Dit gezegd zijnde, hier zijn de vragen:  

 Hoeveel aanvragen zijn er gedaan? 

 Hoeveel zijn er toegekend? 

 Als er weigeringen waren, wat waren de redenen daarvoor? 

 Welke publiciteit is er gegeven om de maatregel bekend te maken? 

 

 

Laura SQUARTINI 

Gemeenteraadslid DéFI 
 

  



Antwoord 
 

De dienst ontving 11 aanvragen, waarvan er 10 werden ingewilligd. De reden voor de weigering was 

een inkomen boven de limiet. Op 22/11/2021 zijn 21 van de 120 toegekende vouchers gebruikt. Van 

sommige ouders hebben wij gehoord dat zij erg blij zijn met deze bonnen, die zij liever houden als 

laatste redmiddel wanneer zij geen andere keus hebben dan ze voor "plezier" te gebruiken. Zij voelen 

zich gerustgesteld dat zij een oplossing hebben "voor het geval dat".  

Etterbeek, dat hetzelfde project heeft opgezet, met een lager inkomensplafond, heeft een vergelijkbaar 

resultaat.  

 

We hebben zoveel mogelijk reclame gemaakt via onze gebruikelijke kanalen en partners: twee keer in 

het tijdschrift 1170, op de gemeentelijke website en Facebook, via de koepel en de commissie voor 

jonge kinderen, de wijkhuizen, ONE-antennes, er werden affiches opgehangen in alle basis- en 

kleuterscholen, crèches, gemeentelijke gebouwen, winkels, apotheken, medische centra, enz.  

Met de Ligue des Familles, partner van de babysitcheques, onderzoeken wij de mogelijkheid voor 

ouders die de cheques ontvangen om ze om te zetten voor andere behoeften, zoals deelname aan 

workshops en coachingsconferenties voor ouders, enz.  

 

Wij werken momenteel aan een evenement dat (afhankelijk van de ontwikkeling van de 

gezondheidsmaatregelen) in het voorjaar van 2022 zal plaatsvinden voor alleenstaande ouders, in 

samenwerking met twee vzw's die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning van eenoudergezinnen, 

Hamac en Le Petit Vélo jaune. Bij deze gelegenheid zal in de volgende 1170 een artikel over dit thema 

worden gepubliceerd en zal een enquête worden gehouden om in te spelen op de behoeften van 

eenoudergezinnen. Plaatselijke belanghebbenden en gemeentelijke vzw's zullen worden uitgenodigd 

om deel te nemen: wijkhuizen, huiswerkschool, onderwijsdienst, sociale diensten, medische centra, 

enz.  

 

 

Namens het College, 

 

De Secretaris       De Schepen, 

Etienne TIHON      Hang NGUYEN 

 


