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ONTHAALOUDERS EN KINDERBEGELEIDERS IN DE BLOEMETJES OP HUN DAG 
 
12 oktober is de Dag van de Onthaalouder en Kinderbegeleider en daarom zette het Brugse OCMW 

deze medewerkers in de bloemetjes. Alle 110 kinderbegeleiders van de buitenschoolse opvang en 

kinderdagverblijven én alle 75 onthaalouders kregen een kleine attentie.  

Het beroep van onthaalouder werd extra in de schijnwerpers gezet en er werd een oproep 

gelanceerd in de zoektocht naar nieuwe onthaalouders. “Want het belang van opvang bij een 

onthaalouder is groot. Onthaalouders verzorgen in Vlaanderen bijna een derde van de kinderopvang. 

Onthaalouders staan garant voor warme, kwaliteitsvolle en kleinschalige opvang op maat van elk 

opvangkind! En laat deze waardevolle vorm van opvang met uitsterven bedreigd zijn, want het aantal 

onthaalouders daalt. De Dienst voor Onthaalouders van onze OCMW-vereniging De Blauwe Lelie is 

dan ook volop op zoek naar nieuwe onthaalouders. Momenteel zijn er 75 onthaalouders aangesloten 

aan onze dienst. Zij bieden voornamelijk opvang van baby’s en peuters aan, maar we hebben ook 

onthaalouders nodig die buitenschoolse opvang en vakantie-opvang organiseren”, legt OCMW-

voorzitter Dirk De fauw uit.  

Onthaalouder zijn is meer dan ‘alleen maar spelen met kinderen, fruitpap maken of een praatje slaan 

met de ouders’. “De job van onthaalouder is een niet te onderschatten combinatie van vele talenten. 

Een onthaalouder is een opvoeder die bijdraagt tot de toekomst van vele kinderen en een animator bij 

wie ieder kind zich amuseert. Het is ook een kok met minimaal een verdiende ster en een planner die 

zorgt voor regelmaat en structuur”, vervolgt de voorzitter. 

Mensen die zich aansluiten bij de Dienst voor Onthaalouders genieten heel wat voordelen. De 

aangesloten onthaalouder is geen werknemer, maar ook geen zelfstandige. De onthaalouder krijgt 

een eigen sociaal statuut, is sociaal verzekerd en bouwt pensioenrechten op. De Dienst biedt 

ondersteuning op pedagogisch en administratief vlak en is ook een klankbord en helpdesk. Daarnaast 

worden er ook heel wat vormingen en bijscholingen georganiseerd op maat van de onthaalouder. 

Mensen die onthaalouder willen worden, of gewoon meer info willen, kunnen bellen naar 050 32 75 

55 of mailen naar onthaalouders@deblauweleliebrugge.be.  
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Een digitale versie van deze tekst is verkrijgbaar via:  

Delphine De Gryse – Redacteur-informatie – Communicatiemedewerker OCMW Brugge 

Delphine.DeGryse@ocmw-brugge.be – tel. 050 32 73 09 

 

 

Voor meer informatie over de Dag van de Onthaalouder en Kinderbegeleider: 

Rocky Zutterman – Directeur vereniging De Blauwe Lelie 

Rocky.Zutterman@deblauweleliebrugge.be – tel. 050 32 75 70 
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