
Een kleine & wijze terugblik op 2021 





Een kleine & wijze terugblik op 2021 





Voorwoord jaarverslag 2021   

 
Om ons voor te bereiden op de toekomst hebben we in 2021 met het directieteam en de leidinggevenden van SLP het  

zorg-strategisch plan uitgetekend. Het legt de krijtlijnen vast voor de komende 5 jaar, in overeenstemming met onze missie, 

visie en waarden. 

 
Concreet willen we als Sint-Lievenspoort een toegankelijke expert zijn voor gehoor en communicatie in de regio.  
 
Met expert bedoelen we dat we als expert willen gezien worden voor onze doelgroepen. En dat we een partner willen zijn in 
onderzoek bij academische en technologische toepassingen voor onze verschillende domeinen. 
  
We willen ook toegankelijk zijn, en dat op twee vlakken.  
1. Fysiek:  we bieden onze expertise aan op de campus of dicht bij de cliënt.  
2. Financieel: we willen een kwaliteitsvolle dienstverlening leveren, ook aan de meest kwetsbaren. 
  
Om dit doel te bereiken, werd een plan van aanpak en timing opgemaakt, gebaseerd op 3 interne en 3 externe prioriteiten.  
 
De 3 interne prioriteiten zijn: 
 
1. Een goede ondersteuning door de centrale diensten.  

Als de centrale diensten goed werken, kunnen de afdelingen zich concentreren op hun kerntaken. 
2. De juiste persoon op de juiste plaats.  

Zo worden medewerkers gestimuleerd eigenaarschap op te nemen voor hun eigen loopbaan. 
3. Coachend leiderschap./  

Medewerkers nemen zoveel mogelijk zelf initiatief en verantwoordelijkheid in hun werk en bijhorende uitdagingen. 
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Naast de opmaak en communicatie van dit zorgstrategisch plan werd in 2021 ook al een eerste stap gezet om de centrale  
diensten te optimaliseren. Er werd een diensthoofd Mens & Organisatieontwikkeling aangeworven en we maakten plannen om 
in 2022 te evolueren naar één centraal onderhoudsteam.  
   
2021 was ook het startjaar voor onze Ondernemingsraad. Omwille van een aantal afwezigheden en verschuivingen in de  
werknemersdelegatie werd het vooral een jaar van zoeken, elkaar leren kennen, proberen... Ik ben ervan overtuigd dat, als we 
dit nog wat tijd geven, de oprichting en werking van de ondernemingsraad de betrokkenheid en verbinding in  
Sint-Lievenspoort ook ten goede zal komen.  
 
Om onze strategie dichter bij de medewerkers te brengen werd deze omgezet in 3 strategische ankerpunten, waaraan nieuwe 
ideeën of beslissingen telkens kunnen getoetst worden: 
 

 S = Samen 
 Kunnen we dit niet efficiënter/beter als we het samen doen? Doen we dit ook voldoende samen met de cliënt? 

 L = Laagdrempelig 
 Is dit laagdrempelig/toegankelijk/bruikbaar voor de gebruikers/onze cliënten? Zijn onze cliënten hierbij voldoende 
 betrokken/bevraagd? 

 P = Professioneel 
 Zetten we hierbij al onze professionaliteit en expertise voldoende in? Zijn we hierin de expert? 
 
Samen, laagdrempelig en professioneel is ook waar we met dit jaarverslag naartoe willen. 
  
Dit voorwoord als algemeen directeur was hierin een eerste stap en we hopen verder te evolueren 
naar één jaarverslag waarin niet alleen ruimte is voor afdelingsspecifieke informatie, maar ook voor 
het overkoepelende SLP-beleid. 

 
Karen De Waele 

Algemeen directeur - dagelijks bestuurder 
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Het jaarverslag is opgedeeld op basis van de 7 items uit het beleidsplan 2020-2022  

1. Profilering en partnerschap  

2. Een financieel stabiele organisatie 

3. Duurzaam ondernemen 

4. Pedagogische kwaliteit borgen en implementeren 

5. Werkbaar werk 

6. Taalbeleid 

7. Interne communicatie 

Een beleidsplan omvat altijd een aantal grote doelen.  Om een gedragen beleidsplan te verkrijgen  

worden alle medewerkers van Klein & Wijs hierin betrokken. 

Binnen Klein & Wijs willen we vooral aandacht geven aan kleine en grote succesverhalen.  

We proberen dit zoveel mogelijk te doen tijdens personeelsvergaderingen, vormingsmomenten, de 

dagdagelijkse ronde...  

maar ook aan de hand van foto’s, quotes en uitdagende vragen die verspreid worden 

 in de kinderopvang.  
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Het is niet verkeerd van beleid  

te veranderen als de omstandigheden  

veranderd zijn.  

Seneca 

(Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.) 

 

Gekozen door Tine Goethals 

 

 



2021, een bijzonder jaar… 

 

2020 was een jaar om niet snel te vergeten, maar toch spant 2021 voor het kinderdagverblijf van Klein & Wijs de kroon! 

We gingen heel snel van “blijf in uw kot” naar letterlijk “kom uit uw kot”.  

Vol spanning en vol verwachtingen keken we ernaar uit… Een paar maanden vroeger dan verwacht en met veel kriebels in 

onze buik kwamen we dichterbij de langverwachte verhuis naar onze nieuwbouw. 

“Gaat die verhuis wel vlot verlopen? Gaan de lokalen voldoen? Gaan alle medewerkers en de kinderen er zich ‘thuis’  

voelen?” 

Zoals je verder leest, kunnen we weer opgelucht ademhalen na een gesmeerde verhuis. De nieuwe lokalen worden volop 

verder ingericht naar de noden van onze werking. 

Maar niet alleen de muren van ons kinderdagverblijf vergrootten. Een heuse babyboom zorgde ervoor dat 4 collega’s thuis 

aan gezinsuitbreiding doen. Om hen in ons team te vervangen, zochten we dus heel wat nieuwe medewerkers. 

Het werd dus een jaar waarin we samenwerkten op verschillende terreinen, met een mooi resultaat! 

 

Tine Goethals 

Directeur Kinderopvang Klein & Wijs 
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De lift naar succes is buiten werking. 

U zult de trap moeten gebruiken… 

Stap voor stap. 

Joe Girard 
(Handelsreiziger en motiverend spreker) 

 

Gekozen door Tine Goethals 

 
 





 

 

 

“Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je 

kunt wel leren surfen.” 
Gekozen door de Deugenietjes 

 
 

 



Samenwerking binnen Sint Lievenspoort  

Facebookpagina Sint Lievenspoort  

In september 2021 heeft Sint-Lievenspoort de stap naar de sociale media gezet. De thuisbegeleidingsdienst had al een  

boeiende facebook pagina. Sinds september 2021 is de naam van deze facebookpagina veranderd naar ‘Vzw Sint-

Lievenspoort’. Vzw Sint-Lievenspoort doet méér dan enkel thuisbegeleiding. Op de pagina verschijnt info over de  

verschillende afdelingen: het Multifunctioneel Centrum en Thuisbegeleiding (MFC/TB), de school voor buitengewoon ba-

sisonderwijs (BuBaO), het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) en de Kinderopvang Klein & Wijs. Ook Kinderopvang 

Klein & Wijs heeft hier in 2021 een actieve rol in gespeeld door projecten die gerealiseerd zijn te delen met de buitenwe-

reld via Facebook.  
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Samenwerking  binnen Sint Lievenspoort  

Studiedag SLP 

Op vrijdag 12 maart werd binnen Sint-Lievenspoort de jaarlijkse studiedag georganiseerd. Doordat corona nog steeds  

aanwezig was werd er in bubbels gewerkt. In de voormiddag zaten we in het kinderdagverblijf per bubbel samen voor een 

leerrijk en boeiend dagdeel. De focus werd gelegd op werkbaar werk, preventie en de nieuwbouw Klein & Wijs. In de na-

middag lag de focus op ‘samen’. Zoals 2-jaarlijks werd er een activiteit over de organisaties heen georganiseerd. Door co-

rona werd er gekozen voor een digitaal stadsspel. Dit kon zowel vanuit Sint-Lievenspoort als van thuis uit gespeeld  

worden. De groepen werden samen gesteld met verschillende medewerkers uit de verschillende organisaties.  
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Samenwerking  binnen Sint Lievenspoort  

Visietekst Autisme Spectrum Stoornis  

Klein & Wijs en het Centrum voor Ambulante Revalidatie van Sint Lievenspoort 

(CAR SLP) slaan de handen in elkaar en ontwikkelen in de loop van 2021 een  

visietekst rond Autisme Spectrum  Stoornis (ASS). De sterkmakers voor Autisme en 

dit project zijn Gaia Vergotte (kinderbegeleider), Evie Kins (psycholoog CAR-KDV) en 

Hilde Bulcaen (groepsverantwoordelijke Klein & Wijs). Ze kregen ook de hulp van  

een studente  sociaal werk van de Hoge School Gent: Liena Simon. In de visietekst 

bespreken we o.a. volgende items: 

 Hoe Klein & Wijs inclusief werkt 

 Wat ASS is? 

 Hoe verloopt de aanmelding? 

 Hoe is de samenwerking tussen CAR en Klein & Wijs? 

 Hoe gaan we concreet om met kinderen en volwassenen met ASS? 

 Welke projecten pakken we aan om autismevriendelijk te werken? 

De methodiek die we hanteren om met de kinderen met ASS om te gaan is gebaseerd op de Autisme Centraal methodiek.  

De visietest zal in 2022 gedeeld worden met alle medewerkers van Klein & Wijs en externen.  
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Samenwerking  binnen Sint Lievenspoort  

Hoe ons gedragen in SLP 

De manier hoe we omgaan met onze cliënten speelt een belangrijke rol 

in de ondersteuning die wij hen bieden vanuit Sint-Lievenspoort.  

Iedereen is uniek en voert zijn werk uit op zijn eigen manier. Daarbij is 

het belangrijk om gemeenschappelijke afspraken te maken over hoe we 

omgaan met elkaar, onze cliënten, bezoekers, stagiaires, leveranciers,…  

Deze afspraken werden gebundeld in het charter. Samen met de leden 

van de coördinatievergadering werd een opsomming gemaakt van  

gedeelde waarden en basisattitudes die dagelijks zichtbaar zijn als we 

op ons best zijn.  

Er wordt verwacht dat alle medewerkers in de geest van dit charter 

handelen en dat dit charter gebruikt wordt in gesprekken met collega’s, 

teams, gesprekken met leidinggevenden,... 
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Samenwerking scholen  

 

Al enkele jaren hebben we een nauwe samenwerking met de Arteveldehogeschool Gent. Dit zijn enkele acties uit 2021 die 

we in de kijker zetten: 

Habari Yako 

Enkele studenten van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind (PJK) ontwikkelen een spel. Het spel heet 

'habari yako', wat Swahili’s is voor ’hoe gaat het met jou?’. Het heeft als doel de teamsfeer en het mentaal welzijn van het 

team te bevorderen. Wij testten het spel uit tijdens de studiedag van Sint-Lievenspoort en gaven de nodige feedback aan 

de studenten. Alle medewerkers waren alvast lovend over het spel. Wij  

gebruikten het spel als tussendoortjes tijdens een ganse vormingsdag. 

Studenten uit Artevelde Hogeschool 

Ook dit jaar kwamen er studenten PJK een eerste of verdiepende stage volgen 

bij Klein & Wijs. In totaal kwamen er 7 studenten uit deze richting in 2021.  

De 3de-jaars studente werkte een mooi GO-CARTproject uit dat volledig past 

binnen ons beleidsplan. (Dit wordt later voorgesteld). We krijgen ook meer en 

meer aanvragen vanuit de richting orthopedagogie.  
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Samenwerking scholen  

 

Koprol: het toekomstige loopbaan ondersteuningsinstrument voor de kinderopvang van baby’s en peuters  

Arteveldehogeschool ontwikkelt, met de steun van ESF, samen met IDrops en VVSG een loopbaan  

ondersteuningsinstrument om de werktevredenheid van kinderbegeleiders én teams van kinderbegeleiders in de  

groepsopvang van baby‘s en peuters te versterken. Ze zochten enthousiaste kinderbegeleiders en/of verantwoordelijken 

om Koprol mee vorm te geven in één of meerdere online sessies. Klein & Wijs stelde zich kandidaat. In deze online sessie  

bekeken we de brede waaier aan rollen die kinderbegeleiders opnemen, kregen we inzichten in sterktes en talenten en 

bouwden we samen aan het Koprol-profiel. We beslisten om verder te bouwen aan onze kwaliteitsvolle opvang door ons 

in te schrijven voor het pilootproject van KOPROL dat doorgaat in het voorjaar van 2022 .  
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Als je snel wilt gaan, ga alleen. 

Als je ver wilt gaan, ga dan samen. 

Afrikaans gezegde 

 

Gekozen door Tine Goethals 

 







 

“Aan het einde van je leven  

gaat het niet om hoe vaak  

je adem hebt gehaald,  

maar om hoeveel momenten  

adembenemend waren.” 

Gekozen door de Deugenietjes 

 



Meer inzet op stagiaires en vrijwilligers 

Stagiaires 

 

De kinderopvangsector staat al langer onder druk. Werkingsmiddelen worden al verschillende jaren niet geïndexeerd. 

Daarnaast kan men in ons land in de kinderopvang als kinderbegeleider tot 8 à 9 kindjes per persoon begeleiden. De  

sector snakt naar een heropwaardering en naar extra budgetten om te zorgen voor een betere ratio, hervorming van de 

opleidingen en betere verloning. Het is begin 2022 bijna dagelijks in de media. In Klein & Wijs waren we er ons al langer 

van bewust. Het is creatief zoeken naar oplossing. We vinden de kwaliteitseisen ook belangrijk en staan hier dan ook  

helemaal achter. Een van de creatieve oplossingen was om de samenwerkingsverbanden met stagescholen verder uit te 

bouwen.  Nieuwe samenwerkingen starten en meer studenten de kans geven om ervaring op te doen binnen onze  

organisatie. Ons stagebeleid werd gereviseerd en de onthaalprocedure werd opgefrist.  Meer  stagiaires betekent ook 

meer handen, meer ogen,…  Iets wat we in de sector heel hard kunnen gebruiken. Het is een win-win situatie voor alle 

partijen. De scholen zijn blij dat we studenten deze groeikans willen geven. Samen de studenten gaan we zoek naar hun 

(verborgen) talenten en bouwen we mee aan het pad van hun toekomst. Ondanks dat het voor Klein & Wijs een extra  

uitdaging is om alle studenten op een goede manier te begeleiden, geeft het ons ook veel mogelijkheden en kansen, o.a.  

op volgende vlakken: 

 Meer handen en ogen 

 Inzetten op de talenten van de stagementoren: zij ‘floreren’ als ze mensen kunnen laten groeien en hun kennis  

kunnen delen: het welbevinden van de medewerker vergroot! 
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School  Studierichting Aantal  Stage in 

leefgroep 

stage in   

ondersteunende  

functies* 

Hoge School Gent Sociaal werk 1  x 

UGent Master Orthopedagogie 1 x x 

Arteveldehogeschool  Pedagogie van het jonge kind 7 x x 

Arteveldehogeschool Orthopedagogie 2 x  

Benedictuspoort Kindzorg 1 x  

CVO Groeipunt Kindzorg 5 x  

IVV Gent Jeugdzorg 1 x  

OLVI Gent Logistiek 2  x 

OLVI Gent Kindzorg 1 x  

Visitatie Kantoor  2  x 

SAAI Kindzorg  2 x  
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Meer inzet op stagiaires en vrijwilligers 

Stagiaires 

*Stage in ondersteunde functies: Dit kan ondersteunend zijn naar de leefgroep in logistieke taken, bijvoorbeeld was  

opplooien, eten verdelen,…   

Een student kan bijvoorbeeld ook stagelopen bij de groepsverantwoordelijke. Hierbij kunnen de taken ook ondersteunend 

zijn door bijvoorbeeld een vorming uit te werken en te geven. 

Besluit: 

In 2021 hebben we dus een 25-tal stagiaires mogen begeleiden.  Er was een samenwerking met 11 verschillende scholen. 

Als we dit vergelijken met het jaar voordien is dit een stijging van 5 stagiaires. Het aantal scholen bleef gelijk. Mogelijks 

komt dit omdat we in de voorbije jaren al alle scholen hebben aanschreven waarmee we kunnen samenwerken.  

Tendensen: 

We merken ook dat er steeds minder studenten kiezen voor de richting Kindzorg, waardoor scholen hiervoor minder  

stageplaatsen zoeken.  

De laatste jaren krijgen we meer aanvragen van studenten van een hogeschool of universiteit. Vaak uit pedagogische  

richtingen zoals orthopedagogie, sociaal werk, en Pedagogie van Het Jonge Kind.  







 

 

“Glimlach vaak. 

Dat is goed voor je.”  
Gekozen door de groepsverantwoordelijke 

 

 



Op naar een groenere kinderopvang 

Weggeeftafel  

Onze stagiaires PJK zijn gestart met het organiseren van een weggeeftafel. In het onthaal van ons kinderdagverblijf staat er 

een weggeeftafel ter beschikking voor alle ouders. Hiermee willen we oude spullen een nieuw leven geven.  Ook met dit 

initiatief willen we bijdragen aan een groenere kinderopvang.  

Ouders zijn vrij om kleren of spullen die ze niet meer nodig hebben, binnen te brengen. Deze worden vervolgens  door ons 

gecontroleerd en gesorteerd op maat van kinderen. Per leeftijd worden de kleren en spullen op de weggeeftafel gelegd. 

Deze wordt na een bepaalde tijd geruild met een andere leeftijdscategorie.  Zo kunnen alle ouders naar eigen interesse 

spullen en kleren gratis mee naar huis nemen.  
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Op naar een groenere kinderopvang 

Duurzaam omspringen met meubilair 

Eind 2021 stond de langverwachte verhuis gepland. Dit werd al maanden op voorhand voorbereid door te overlopen  

welke stukken/ meubels we reeds in huis hebben en welke zaken er nieuw worden aangekocht. Vanuit ons oud gebouw 

hebben we verschillende zaken kunnen recupereren en mee verhuisd naar de nieuwbouw.  

 

 



Op naar een groenere kinderopvang 

Composteren 

GO-CARTproject  3de-jaars studente Pedagogie van het Jonge Kind:  

Sinds kort zetten we in de opvang stapjes richting een groenere opvang. Eén van onze eerste successen is het sorteren van 

ons groenafval in de leefgroepen, zo verminderen we de afvalberg met zo’n 30L per dag! Sinds 2 juni 2021 staan er gft-

bakjes met composteerbare vuilniszakken in de leefgroepen en in onze personeelsruimte. 

 Ivago haalt ons gft-afval op en brengt het naar de composterings- en vergistingsinstallatie waar het samen met al het gft-

afval verwerkt wordt tot kwaliteitscompost. Dit proces werkt op biogas, en dat wordt omgezet in elektriciteit en warmte. 

Die elektriciteit is voldoende voor het jaarverbruik van zo’n 2.000 gezinnen.  







Inzetten op inclusie 

Wereld Autisme Dag  

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de 

schijnwerpers staat. Ook Klein & Wijs zette enkele acties op poten. Net zoals Autisme Vlaanderen hebben we een verhaal 

gevraagd aan een stagiair met autisme, met andere woorden ‘authentieke verhalen’. In dit verhaal lezen we zijn  

onverbloemde, unieke en aandachtige blik. Op deze manier roepen we op om te zijn wie we zijn. We pikten enkele  

fragmenten uit zijn verhaal en deze kan je lezen op de volgende pagina. 

De ‘Vlaamse Vereniging Autisme’ riep iedereen op om in april samen 15.000 km te  

bewegen in het kader van Wereld Autisme Dag op 2 april. In Klein & Wijs doen we ook 

mee op onze eigen authentieke en kleurrijke manier. Door te wandelen, rennen,  

fietsen,... De ouders en medewerkers konden strijden voor de titel van ‘sportiefste 

medewerker of ouder van Klein & Wijs’. De winnende ouders zijn Severien en  

Andreas, de ouders van Anna, en de winnende medewerker is Gaia (kinderbegeleider  

Deugenietjes). Ze kregen elk een ‘#keivoorautisme-kei’ als trofee!  

 

Daarnaast zetten we de talenten van mensen met ASS in de kijker.  

 

Op deze manier probeerden we  terug enkele stappen te zetten om een nog meer autismevriendelijke organisatie te zijn. 
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“Mijn zelfgemaakte en gestructureerde dagplanning hangt in het groot op aan het  

prikbord op mijn kot in Gent…” 

 

“Voor ik naar mijn campus vertrek, kijk ik eerst nog verschillende keren na of de radiator 

uit staat, of mijn raam open staat en of ik mijn sleutel in mijn rugzak gestoken heb. Ik 

wil echt van alles voor oneindig procent zeker zijn en dan is controle heel erg  

belangrijk.” 

 

“Als ik de Dampoort voorbij ben en de apotheker van Sint-Amandsberg voorbij kom, dan 

bestudeer ik de grote kleurrijke poster die ophangt in de straat. Ik wil er realiteit in zien. 

Welke kleuren en vormen zouden er allemaal inzitten? Zie ik nog steeds alle details die ik 

gisteren ook heb opgemerkt? Welke boodschap zit er in deze poster? Ik begrijp de  

figuurlijke taal niet en neem het veel te letterlijk op.”  

 



Inzetten op inclusie 

Werelddovendag 

Naar aanleiding van de Werelddovendag op 25 september 2021 wou Klein & Wijs zijn steentje bijdragen in het creëren van 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aangezien we binnen onze organisatie gebruik maken van Nederlands ondersteund 

met gebaren wilden we ook ouders informeren over de meest gebruikte gebaren binnen onze werking. De  

Werelddovendag hebben we aangewend als startmoment om veel gebruikte gebaren in de kijker te zetten.  

 

 

 



Inzetten op inclusie 

Inclusiebeurs 

 

Op 6 oktober organiseert HOGENT samen met het Vlaams Welzijnsverbond een digitale inclusiebeurs.  

 

Tijdens de inclusiebeurs maakten we kennis met een breed aanbod aan inclusieve praktijken in Vlaanderen en Brussel. We 

zagen, hoorden en beleefden er inclusie in al zijn vormen aan de hand van infosessies, workshops en impressies die  

inclusie in de kijker zetten. Als inclusief kinderdagverblijf is inclusie een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Inclusie 

gaat over inzetten op het verbinden van mensen, over deelnemen, erbij horen en gemist worden. Personen met  

ondersteuningsnoden leven samen met de mensen rondom hen: familieleden, buren, vrienden, professionals … Bij ons 

gaat het dan o.a. over onze kinderen in de opvang maar ook over de ouders, de medewerkers enz.  De beurs was  

toegankelijk voor iedereen, met en zonder beperking, die zich wil laten onderdompelen in verhalen, beelden en  

getuigenissen over inclusie.  

 



Leren uit good pratices 

Mijn groeimapje 

Pedagogisch documenteren in de kinderopvang wilden we ook in 2021 zoveel mogelijk blijven voortzetten. Daarvoor  

starten we met ‘mijn groeimapje’. Elk kindje krijgt een eigen groeimapje dat ze zelf mogen versieren. Vanaf de eerste dag 

in de opvang, totdat het kindje iedereen uitzwaait, zullen de kinderbegeleiders samen met de kindjes allerlei werkjes,  

foto’s en tekeningen verzamelen in het mapje. Op het einde van de opvangperiode wordt het mapje meegegeven naar 

huis. Zo hebben alle kindjes een blijvende herinnering aan de tijd in Klein & Wijs.  
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Leren uit good pratices 

Verticale werking 

Sinds we verhuisd zijn naar ons nieuw kinderdagverblijf hebben we onze werking wat aanpast. Voorheen hadden we enkel 

een horizontale werking. In een horizontale groep zitten  kinderen samen volgens leeftijdsgroepen bv baby’s en peuters. In 

ons nieuw gebouw bieden wij nu ook een verticale werking aan. In deze groepen worden kinderen opgevangen van  0 tot 

3 jaar. Door beiden aan te bieden kunnen we nog steeds flexibel werken en inspelen op de noden van het kind. Beide  

manieren van werken hebben voordelen en aandachtspunten. De kinderbegeleiders kregen de kans om te kiezen waar ze 

het liefst zouden werken vanuit hun kennis en ervaring maar vooral vanuit hun goesting. Sommige medewerkers hadden 

al wat kennis en ervaring binnen de verticale werking maar voor de meeste medewerkers was het een nieuw gegeven.  

Na enkele weken te wennen aan de nieuwe ervaringen, kwamen er bepaalde vragen: bv.: 

 Hoe organiseren we de eetsituatie het best 

 Hoe zorgen we dat voldoende educatief aanbod is voor alle kinderen 

 Hoe zorgen we ervoor dat er een mooie mix is van ‘samen’-activiteiten en activiteiten per leeftijdsgroep 

De groepsverantwoordelijke en de pedagogische coach zorgde voor de nodige ondersteuning. Er werd een opleiding  

ontwikkeld die in 2022 zal georganiseerd worden. We namen ook contact op met het kinderdagverblijf Beregoed in Gent 

om te kunnen leren van good pratices. Er zal een digitaal moment georganiseerd worden waarin kinderbegeleiders hun 

vragen kunnen stellen en de andere kinderbegeleiders hun ervaringen kunnen delen. Gezien corona was een fysieke  

uitwisseling niet mogelijk. 

 

Admin
Ingevoegde tekst
 sinds we verhuisden ipv "sinds we verhuisd zijn" = actief

Admin
Ingevoegde tekst
 dubbele spatie

Admin
Ingevoegde tekst
 vraagtekens?

Admin
Ingevoegde tekst
 practices ipv pratices

Admin
Ingevoegde tekst
COVID-19



 

“Wanneer we in staat zijn het  

beste in anderen te ontdekken,  

brengen we het beste  

in onszelf naar boven.” 
Gekozen door de Deugenietjes 







Werken met goesting 

Onthaal nieuwe medewerkers 

In 2021 namen we het onthaal van de nieuwe medewerkers onder de loep.  Er werd een ‘wijze map’ geïntroduceerd. De 

‘wijze map’ is een persoonlijke map voor elke medewerker van Klein & Wijs. In die map zitten alle documenten voor het 

onthaalgesprek door de groepsverantwoordelijke en door de meter. Er is ruimte om belangrijke documenten te bewaren 

bijvoorbeeld de sluitingsdagen van de kinderopvang,… Daarnaast is ook plaats voor ‘Wijze woorden’ zoals vorming of een 

POP gesprek. Tenslotte is kan in deze map ook mooie herinneringen bewaren bij het onderdeel ‘terugblik’. 

We ontwikkelden ook een uitleenmap ‘Dit is Klein & Wijs’. Hierdoor kan de nieuwe medewerker op eigen tempo deze  

informatie door nemen. Volgende thema’s komen hier aanbod: 

1. Missie en visies 

2. Informatie voor de nieuwe medewerker 

3. Werking in de leefgroep 

4. Veiligheid en hygiëne 

5. Procedures 

6. Huishoudelijk reglement 

Een nieuwe medewerker zal na het onthaalgesprek met de groepsverantwoordelijk ook een afspraak maken met de  

preventieadviseur. Daar wordt alles uitgelegd rond vertrouwenspersoon, brandveiligheid,... 
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Werken met goesting 

Inzetten op veerkracht 

Tijdens de dagelijkse ronde daagde de groepsverantwoordelijk ongeveer wekelijks de  medewerkers uit om te werken aan 

hun veerkracht.  Er waren verschillende  acties bv ‘de vraag van vandaag’. Een voorbeeldje hiervan was: “Moeten” : welke 

‘moetjes’ heb jij jezelf vandaag opgelegd. Samen blijven we daar dan even bij stilstaan. Soms zijn de acties ook gekoppeld 

aan een bijzondere dag zoals Internationale vrouwendag. Hierbij was de vraag: naar welke vrouw kijk jij op en waarom. Er 

was ook een mogelijkheid om een kaartje te sturen naar deze vrouw.  Tenslotte was er ook de challenge rond veerkracht. 

De challenge kwam uit de bundel van IDEWE ‘33 dagen uitdaging’. Tijdens deze challenge kom je enkele tips en  

opdrachten tegen die je helpen om je veerkracht te versterken. Zo bouw je een positieve gewoonte op om elke dag een 

beetje voor jezelf te zorgen.  

In deze challenge vind je oefeningen rond de volgende thema’s: 

 zorg voor evenwicht en energie 

 ga bewust om met tijd en kwaliteit 

 luister naar jezelf 

 verzorg je lichaam 

 denk je sterk 

 mindfulness 
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Werken met goesting 

Inzetten op veerkracht 

De preventieadviseur van Klein & Wijs, Kirsten Van Autreve maakte een bundel over veerkrachtig na schokkende  

gebeurtenissen. Kirsten haalde haar inspiratie bij IDEWE. Daarnaast stelde ze ook een procedure op. Alle medewerkers 

hebben de bundel en procedure ontvangen. Nieuwe medewerkers krijgen dit bij hun onthaalgesprek bij de  

preventieadviseur en komt in ‘wijze map’.  

De term ‘schokkende gebeurtenis’ omvat ingrijpende situaties zoals confrontatie met verbale of fysieke agressie, zware 

pesterijen, een ernstig arbeidsongeval, een overlijden of zelfmoord van een collega of ouder. Dit gaat vaak gepaard met 

een hevige emotionele impact op de betrokken werknemer(s). Soms lijdt ook de organisatie onder de crisissituatie.  

Daarom zetten wij in op het voorkomen van posttraumatische stress. 

Volgens IDEWE: 

 



Werken met goesting 

Pensioen medewerkers 

 

In 2021 namen we afscheid van 2 getalenteerde medewerkers. Alle twee met heel wat dienstjaren op de teller. Ze bleven 

gemotiveerd tot op de laatste dag en het afscheid viel hen zwaar. 

Ze kunnen nu genieten van hun welverdiende pensioen! 

We stellen ze nog 1 keer aan jullie voor als eerbetoon voor hun jarenlange inzet: 

Rita is een bezig bij en een doorzetter. Ze  houdt van orde en netheid en werkt alles af tot in 

de puntjes. Ze is een echte planmaker: efficiënt, doelmatig en met de nodige energie. Een 

rots waar Klein & Wijs steeds kon rekenen.  

 

Sylvie is van begin tot het einde van haar werkdag actief. Ze heeft pas een goed gevoel als ze  

nuttige en zinvolle zaken heeft kunnen doen, kort om een bezige bij. Als mooimaker zorgde ze 

dat  Klein & Wijs steeds  spic en span was en had oog voor de details. Ze versierde  o.a. de inkom 

steeds mooi in het thema van het moment.  
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Werken met goesting 

Inclusieve werking buitenschoolse opvang 

Tijdens 2021 werd duidelijk dat de vraag naar vakantie opvang voor kinderen met specifieke zorgen steeds groter wordt. 

Kinderen vallen uit de boot en kunnen vaak nergens terecht tijdens de vakantieperiode. Binnen de buitenschoolse opvang 

van Klein & Wijs was dit tekort sterk voelbaar. Ook corona had impact op onze werking. Ouders hadden vaak geen verlof 

meer om hun kinderen zelf op te vangen. Dit resulteerde in 2 veranderingen tijdens de zomervakantie: 

1. Een grote bezetting tijdens de zomervakantie 

2. Een grote vraag naar opvang voor kinderen met specifieke zorg 

Tijdens de zomer van 2021 werden er voor het eerst 50 kinderen per dag ingeschreven. De grote bezetting binnen de  

buitenschoolse opvang was voelbaar op de gehele campus.  

Verder willen wij terugblikken op een geslaagde samenwerking met het MFC die hierdoor aan bod is gekomen. Zij hebben 

samen met ons de opvang van een kindje met specifieke zorg draagbaar gemaakt en de nodige ondersteuning geboden.  

Nieuw team BOKDV 

Tijdens de zomer van 2021 werkte een nieuw team in de buitenschoolse opvang. In de zomermaanden zijn 2 nieuwe  

medewerkers gestart in de buitenschoolse opvang. Het was zoeken naar de juiste match en afstemming op elkaar maar 

uiteindelijk hebben ze deze gevonden. Er ontstond een fijne/georganiseerde vakantiewerking die verder werd gezet in de 

andere vakanties die hierop volgden. Zo ontstond ook de nieuwsbrief na de vakantie. Hiermee willen we de ouders een 

overzicht geven van de afgelopen activiteiten, fotomateriaal en de nodige info voor de volgende vakanties.  



Inzetten op talent 

Kiezen vanuit talent en goesting 

In 2021 hebben we de werkgroepen terug nieuw leven ingeblazen. Er werd  zelfs tijdelijk een nieuwe werkgroep opgericht 

nl. werkgroep ‘verhuis’. Deze werd aangestuurd door Kathelijn De Poorter, groepsverantwoordelijke buitenschoolse  

opvang en kinderdagverblijf. 

De medewerkers kunnen zelf kiezen bij welke werkgroep ze willen aansluiten vanuit hun talenten en goesting. Vanuit de  

kleine werkgroepjes bouwen we verder aan de kwaliteit van Klein & Wijs. 

In de werkgroep Inclusie bouwen we aan onze inclusieve werking. De begeleiding daarvan wordt opgenomen door de  

inclusiecoach Hilde Schockaert, werkzaam bij het Centrum voor Inclusieve Kinderopvang. De eerste ‘wandelvergadering’ 

staat gepland in 2022 waarbij we kennis maken met elkaar en een eerste kijk werpen op onze visie op inclusie. Vervolgens 

bepalen we onze doelen voor de toekomst. 

Met de werkgroep feestcomité zullen we terug meer inzetten op de ouderparticipatie. Tijdens de voorbij jaren hebben  we 

deze werkgroep om een laag pitje gezet omwille van de beperking die er waren door de coronapandemie. 

Joni De Bruyne, de pedagogische coach, zal zich inzetten voor de werkgroep ‘educatieve ondersteuning’. In deze  

werkgroep wordt ingezet op volgende thema’s: buiten spelen, activiteiten, hoekenwerking enz. 

De medewerkers kunnen te allen tijde van werkgroep veranderen en gaan hiervoor in overleg met de verantwoordelijke 

van de werkgroep. Het is belangrijk dat deelnemers blijven aansluiten met ‘goesting’. 
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Leidinggeven met klasse  

‘Floreren’ 

Hilde Bulcaen, de groepsverantwoordelijke van het kinderdagverblijf volgde een zesweeks 

leertraject ‘Floreerkunde’, ontwikkeld door Maaike Verstraeten.  Het is een traject voor  

mensenfluisteraars (talentenfluisteraars) - voor al wie anderen ondersteunt in groei en  

ontwikkeling. De voorbije jaren volgde Hilde al verschillende cursussen rond talent,  

positivologie ,… Officieel heeft zij ook de titel ‘kindertalentenfluisteraar’. Dit  traject is een 

verdieping op de vorige cursussen. Dit traject bestaat uit: 

 De combinatie van positieve psychologie en Jill Bolte Taylors theorie over ‘Leven  

vanuit je hele brein’ 

 Een online aanbod, in groep, met verhelderende inzichten, inspirerende wetenschappelijke resultaten en  

activerende methodieken 

 Gemaakt om zowel je eigen floreer-proces te versterken, als om je de instrumenten te geven om datzelfde voor 

anderen te doen 

Daarnaast werd ook het boek  ‘Leven om te floreren’ aangekocht. De auteur van het boek, Maaike Verstraete legt haar 

boek zo uit: ‘Ik toon in dit boek helder en speels maar tegelijk stevig wetenschappelijk onderbouwd welke 

ingrediënten nodig zijn om te floreren en welke instrumenten je kan inzetten om betekenisvol te leven.’ 

De verworven kennis en het boek worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de  

talentgerichte benadering, de POP gesprekken en het coachen van de medewerkers.  
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Leren om te groeien 

Mentorschap 

Via E-learning namen we deel aan de opleiding van mentorschap. Tijdens deze opleiding kwamen o.a. de volgende zaken 

aan bod: 

 Wat is mentorschap? 

 Talent of competentie 

 Communicatie 

 Conflicthantering 

 Verschillende leerstijlen 

Het is de bedoeling dat deze kennis wordt gedeeld met alle medewerkers 

die mentorschap opnemen via stagementorschap of meterschap. De  

opleiding zal in 2022 ontwikkeld worden en gegeven worden. 

Op deze manier willen we blijven inzetten op groei. Groei van de  

medewerkers, stagiaires en onze organisatie. 

 



Leren om te groeien 

Duurzaam opladen —Luk De Wulf 

Op 9 november namen we deel aan de webinar van Luk De Wulf. De talentgerichte benadering is niet nieuw voor Klein & 

Wijs. We werken reeds ongeveer 7 jaar met de  talentenkaarten van Luk De Wulf. Toch vinden we het belangrijk om  

regelmatig tijd te maken om nog een webinar of opleiding te volgen of een boek hierover te lezen. Dit is nodig om onze 

talentgerichte benadering te vernieuwen, te borgen, levendig te houden. Daarnaast geeft het ons ook energie om hiermee 

blijvend mee aan de slag te gaan. 

Met deze benadering willen wij: 

‘Op je eigenste unieke manier een steen verleggen in de rivier’ -Bram Vermeulen 

Tijdens deze webinar werden de volgende zaken kort toegelicht: 

 Wat is talent en talent in actie 

 Talentgericht sturen 

 Ontkoppeltalent 

 Hefboomvaardigheden  

 … 

Daarnaast werden nieuwe tools en websites aan gebracht. Deze informatie wordt 

verder verwerkt bij het coachen van de medewerkers. 



Leren om te groeien 

Vormingen in de kijker 

Als lerende organisatie vinden we vorming en opleiding belangrijk.  Op de volgende pagina vind je een overzicht waarop 

we de voorbije jaar hebben ingezet. Dit is een selectie van vormingen die we in de kijker willen zetten. We vinden dit niet 

enkel belangrijk voor de leidinggevenden maar voor elk lid van onze organisatie. Soms gaat het ook om kennis delen  

binnen de eigen organisatie en kennis borgen, om zo de nodige expertise op te bouwen. Vaak is het ook met vallen en 

opstaan. Ook daar leren we uit. De leermogelijkheden bestaan uit formele opleidingskansen en dagdagelijkse ervaringen. 

Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat medewerkers hun competenties op peil kunnen houden en verder  

ontwikkelen in functie van hun inzetbaarheid op langere termijn.  Daarnaast willen we hiermee o.a. ook inzetten op: 

 Vergroten van de motivatie van de medewerkers 

 Het aanbieden van een uitdagender job 

 Bouwen aan de kwaliteit van onze organisatie 

 Bouwen aan een grotere weerbaarheid voor verandering zowel bij de medewerkers als bij de organisatie 

In totaal zetten we dit jaar  772,5 uren in voor vorming. Deze uren gelden voor zowel interne als externe opleiding. Dit is 

17,5 uren meer dan in 2020. We hebben vooral meer ingezet op de externe opleidingen. Beiden blijven voor ons heel  

belangrijk. We zoeken steeds verder naar mogelijke manieren om te blijven groeien of te laten groeien. 

Admin
Ingevoegde tekst
  dubbele spatie

Admin
Ingevoegde tekst
  dubbele spatie



Leren om te groeien 

Vormingen in de kijker 

 

Vorming  Wie  Extra info 

Autisme Spectrum Stoornis Kinderbegeleider en psycholoog Externe opleiding: Basis+ vroegtijdige 

interventies peuters 

Breinvriendelijker leven en werken Directeur  Externe opleiding 

Positief opvoeden  Iedereen Interne opleiding 

Pedagogische kwaliteit Pedagogische coach Externe opleiding: Cego 

Het beleidsvoerend vermogen van je 

kinderopvang versterken  

Groepsverantwoordelijke  Externe opleiding 

Veerkracht Voor iedereen Interne opleiding 



 

 

 

“Iemand die zich gewaardeerd voelt zal  

beter zijn best doen.”   

Gekozen door de Pagatterkes 



Werken met goesting 

Uitkijken naar een nieuw gebouw  

Gedurende het ganse bouwproces werden medewerkers betrokken waar mogelijk bij het realiseren van ons nieuw  

kinderdagverblijf. Eens de ruwbouw er stond werd al een beetje duidelijk hoe het eruit zou zien. De indeling van het  

gebouw, de grootte van de leefgroepen,… kon echter pas goed beleefd worden bij een bezoek. Nadat we veilig het  

gebouw konden betreden werden de helmen opgezet en kreeg het gebouw ook vorm voor de medewerkers.  

Tijdens de ruwbouwfase werd een bezoek gepland, maar ook in het najaar, vlak voor de verhuisdatum, zodat  

medewerkers een beter beeld kregen hoe hun eigen leefgroep in te richten, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Vol 

ongeduld maar toch ook wel met een beetje spanning werd uitgekeken naar de verhuis.  

De goesting was er alleszins!  

 







 

 

 

“Als je positief kunt blijven in een moeilijke  

situatie, dan win je” 

 Gekozen door de Boelekes 



Bijzondere projecten 

Gebaar van de week 

Sinds maandag 27 september 2021 (naar aanleiding van Werelddovendag) zijn we gestart om elke week één gebaar in de 

kijker te zetten. Dit gebaar wordt gekoppeld aan het thema van de week. In de thema loze weken wordt een gebaar  

gekozen dat vaak gebruikt wordt in de opvang. Ook voor ouders werd dit zichtbaar gemaakt door wekelijks een filmpje te 

laten afspelen op het beeldscherm in de inkomhal. Zo konden ook de ouders nog verder thuis oefenen met de kindjes.  

Kinderbegeleiders werden gestimuleerd om elke week extra het gebaar van de week te gebruiken in de groep.   



Bijzondere projecten 

Voorleesweek 

Tijdens de week van 20 tot 28 november was het opnieuw de voorleesweek. Vorig jaar werd tijdens de campagneweek 

iedereen opgeroepen om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen. Want dat maakt écht een verschil. Ook onze  

opvang deed mee! We brachten een kleine wedstrijd binnen in onze opvang waarbij we de leefgroepen stimuleerden om 

elke dag minstens een kwartier voor te lezen. Voor elk voorgelezen kwartier, konden de groepen een ster verdienen die 

nadien op een grote winnaarsbeker werd geplakt in de inkom.  

Ook de ouders werden gestimuleerd om mee te doen met ons! Wij kregen van verschillende ouders leuke foto’s, filmpjes 

en verhalen over de voorleesavonturen. Hieronder enkele van deze mooie plaatjes…  

 





 

 

“Stap voor stap kun je heel ver komen.” 

Gekozen door de Boelekes 



Nieuwsbrieven 

SLP & Klein & Wijs 

Begin 2021 werd beloofd dat er zou ingezet worden op verbinding, verbinding tussen afdelingen, diensten en mensen. In 

mei 2021 was het zo ver. De eerste nieuwsbrief SLP was geboren. Deze nieuwsbrief was een eerste stap om te bouwen 

aan verbinding, bouwen aan leren van elkaar en elkaar te inspireren. Verder heeft de nieuwsbrief het doel om nieuws  

vanuit Sint-Lievenspoort en wat er allemaal beweegt binnen Sint-Lievenspoort te brengen. 

 

Binnen het kinderdagverblijf worden de ouders ook betrokken in de 

werking door een nieuwsbrief.  
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“Houden van wat je hebt en wat er nu is, is een 

van de belangrijkste vaardigheden die je kan 

hebben.”  

(Alexandra Elle) 

Gekozen door de Boelekes 





Nieuwbouw Klein & Wijs 

Werfbezoek 

Er werden verschillende werfbezoeken gepland. De kinderbegeleiders gingen per bubbel op bezoek en kregen de nodige 

uitleg van de werfleider.  

 

 



Nieuwbouw Klein & Wijs 

Verhuis 

Na de nodige spanning en vervroegen van verhuisdatum was het eindelijk zover. Het los meubilair werd geleverd op 29 en 

30 november, na de oplevering van het gebouw op 26 november. 1 december werden de laatste details van het los  

meubilair afgewerkt. Het kinderdagverblijf sloot 3 dagen voor de grote verhuis. 8, 9 en 10 december werd alles van het 

oude gebouw naar het nieuwe gebouw verhuisd. Dankzij de goede voorbereiding van de medewerkers en met de nodige 

hulp van de verhuisfirma is alles vlot verlopen.  





Nieuwbouw Klein & Wijs 

Opening 

De kinderbegeleiders kregen de tijd om hun leefgroep in te richten en op 10 december werden de ouders in de namiddag 

in ons nieuwe gebouw ontvangen. Er werd hen ook geboortesuiker aangeboden.  



Nieuwbouw Klein & Wijs 

Onthaal 

 



Nieuwbouw Klein & Wijs 

Slaapkamers 

 



Dit jaarverslag is een realisatie van het ganse team van 

Klein & Wijs 

 










