Werken aan de sociale functie

kwaliteit van de opvang
voor iedereen
verhoogt de

Hoe kunnen opvangouders de sociale f unctie van de kinderopvang waarmaken? Door
hun manier van werken en hun gewoonten in vraag te stellen, en te durven bijsturen
waar nodig. Vaak gaat het trouwens om kleine dingen, die wel een groot effect kunnen
hebben. Werken aan de sociale functie leidt bovendien tot een verbetering van
de opvangkwaliteit, en daar wordt toch iederéén beter van?

K

inderopvang heeft een economische, een pedagogische
én een sociale functie. De economische functie maakt
dat ouders kunnen werken of een opleiding volgen. De
pedagogische functie houdt in dat kinderopvang de ontwikkeling
van kinderen stimuleert en hun leert met anderen om te gaan. De
sociale functie maakt dan weer dat de kinderopvang openstaat voor
alle kinderen en alle gezinnen.
Het is de sociale functie die maakt dat alle kinderen gelijke kansen
krijgen, dat ouders in de kinderopvang steun vinden en dat ze er
andere ouders kunnen ontmoeten.
Maar, alle onderzoek en theorie ten spijt, is nog niet de hele sector
doordrongen van het belang van die sociale functie. Zeker wanneer
er een tekort aan opvangplaatsen is, zijn mensen snel geneigd te
denken dat vooral tweeverdieners recht hebben op opvang – die
moeten immers kunnen gaan werken. ‘De diensten voor opvanggezinnen hebben tot voor kort niet zoveel expliciete aandacht besteed
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aan de sociale functie’, meent Lies Vernieuwe, die als medewerkster van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
de Diensten voor Onthaalouders in West-Vlaanderen ondersteunt.
‘Bij de selectie van opvangouders bijvoorbeeld, keken we tot voor
kort vooral naar competenties, en vroegen we niet expliciet naar de
visie van de kandidaten over de sociale functie.’ ‘Op de dag dat alle
onthaalouders ervan overtuigd zijn dat kinderopvang een fundamenteel recht is voor elk kind en zijn gezin, staan we al heel ver’, meent
ook Ilse Lambrechts, die in de provincie Antwerpen de Diensten voor
Onthaalouders binnen het samenwerkingsverband VVSG-vzw Divopra ondersteunt, onder meer op het vlak van regelgeving, kwaliteit
en vorming.

Sociale functie-bad
In het voorjaar van 2009 stapten Lies en Ilse in een twee jaar durend
project van Kind en Gezin ter bevordering van de sociale functie van
de kinderopvang. ‘Concreet hield dit in dat we deelnamen aan een
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intervisiegroep van Kind en Gezin’, legt Lies uit, ‘met de bedoeling
onze diensten te kunnen ondersteunen in het realiseren van die
sociale functie.’
De allereerste stap in het project bestond uit een driedaagse opleiding, die duidelijk indruk heeft gemaakt op Ilse: ‘Drie dagen lang
werd ons duidelijk gemaakt wat die sociale functie van de kinderopvang precies inhoudt. Drie dagen lang werden we ondergedompeld
in een ‘sociale functie-bad’, tot we er als het ware van ‘doordrenkt’
waren. Nu, dat was geen overbodige luxe want, om heel eerlijk te
zijn, ook bij onszelf was er sprake van enige weerstand. Tenslotte
zijn wij allemaal opgegroeid met de klassieke gedachte dat opvang
er vooral is voor werkende ouders. Tijdens die driedaagse ben ik
overtuigd geraakt van de meerwaarde die de opvang voor kinderen
biedt, net zoals de school. Precies omwille van die meerwaarde
heeft ieder kind ook recht op kwalitatieve opvang. Je kunt het als
maatschappij niet maken om tegen sociaal kwetsbare gezinnen te
zeggen: “Sorry, alle plaatsen zijn al ingenomen, u valt uit de boot”’,
vertelt Ilse fel. ‘Je ziet, wij zijn overtuigd van de sociale functie.
Onze collega’s ondertussen ook, al heeft dat wat moeite gevraagd.
Er waren er zelfs die vonden dat wij gebrainwasht waren’, voegt ze
lachend toe.

‘Heel wat onthaal
ouders en -diensten
doen spontaan al veel
dat onder die sociale
functie valt, zonder
dat ze er daarom
grote woorden voor
gebruiken.’

Mooie voorbeelden
‘Tijdens die opleiding hebben we ons ook gerealiseerd dat heel wat
opvangouders en -diensten spontaan al veel doen wat onder die
sociale functie valt, zonder dat ze er daarom grote woorden voor
gebruiken.’ ‘Zoals die ene onthaalouder in Brugge’, geeft Lies als
voorbeeld. ‘Zij werkt met een schrift waarin ze foto’s uit de opvang
plakt, dat ze ook om de beurt aan de ouders meegeeft. Die kunnen
er zichzelf en hun gezin in voorstellen, bijvoorbeeld aan de hand van
foto’s of tekeningen. Op die manier leren de ouders niet alleen iets
over de opvang, maar leren ze ook elkaar kennen. Of die dienst in
Leuven, waar veel inspanningen worden gedaan om het huishoudelijk reglement en andere documentatie voor ouders begrijpelijker en
overzichtelijker te maken, onder meer door het gebruik van beeldmateriaal en het vermijden van vakjargon.’
Ook Ilse kent een mooi voorbeeld: ‘In een van onze gemeenten
is een vluchthuis gevestigd. We merkten dat er bij een aantal
opvangouders in de buurt wat frustratie was, vooral omdat sommige
mama’s niet verwittigden wanneer hun kind niet of later naar de
opvang kwam. Om die spanningen weg te nemen, is de dienstverantwoordelijke gaan praten met de begeleiders in het vluchthuis. De
hele groep opvangouders werd daarop uitgenodigd voor een bezoek
aan het vluchthuis. Zo konden ze de sfeer opsnuiven en de situatie
van die moeders beter begrijpen. Er werden tijdens het bezoek ook
concrete afspraken gemaakt: als een kind niet of later komt, dan
sturen de mama’s nu een sms naar de opvangouder, via een gsm die
het vluchthuis daarvoor ter beschikking stelt. Het bezoek heeft veel
frustraties weggenomen en geleid tot meer wederzijds begrip, dat de
kwaliteit en de continuïteit van de opvang ten goede komt.’ >
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Wederzijds begrip en respect
Om die sociale functie te vervullen, moet je het ook niet altijd ver
zoeken, vindt Lies. ‘Er zijn opvangouders die ouders klusjes laten
opknappen, ze vragen om eens mee te helpen in de opvang of af
en toe iets te organiseren voor de gezinnen van de kinderen. Ook
dat kun je zien als een invulling van de sociale functie. Omdat je
niet alleen met de kinderen werkt, maar ook met hun ouders. En
omdat je de ouders de kans geeft elkaar te ontmoeten.’
Ilse vult aan: ‘Ik ken een dienst waar de opvangouders werken met
pictogrammen, om beter te kunnen communiceren met anderstalige ouders. Want leg maar eens uit wat venkel of bloemkool
is, in een vreemde taal. Terwijl ouders wel graag weten wat hun
kinderen eten. Tegelijk is het een manier om dichter bij die ouder
te komen. Eenvoudige hulpmiddelen kunnen leiden tot meer
wederzijds begrip en respect, wat de continuïteit van de opvang
ten goede komt.’

Vooroordelen
Ilse Lambrechts en Lies Vernieuwe

Pilootproject
‘In het voorjaar van 2010 zijn we begonnen met een pilootproject
voor dienstverantwoordelijken’, vertelt Lies. ‘Ze konden deelnemen
op vrijwillige basis. Ze wisten heel goed wat ze konden verwachten: een introductie in de sociale functie, sensibilisering, een
stappenplan en ook argumenten om hun organiserend bestuur mee
te krijgen, want die besturen bepalen toch voor een groot stuk de
visie van de diensten. De deelnemers kregen op de bijeenkomsten
ook kant-en-klaar materiaal mee, waarmee ze direct aan de slag
konden.’
De interesse was groot – een dertigtal dienstverantwoordelijken
schreef zich in. ‘Die belangstelling heeft wellicht ook te maken
met de recente Vlaamse regelgeving: sinds januari 2010 is iedere
dienst verplicht om 20% van zijn kinddossiers voor te behouden
voor voorrangsgroepen: mensen met lage inkomens, gezinnen met
psychosociale problemen, alleenstaande ouders...’, aldus Lies.
‘Nu, op zich is dat cijfer niet belangrijk’, vindt Ilse. ‘Het is beter
om met 16% goed bezig te zijn dan je streepjes te kunnen zetten
en verder alles op zijn beloop te laten. Wij wilden in ons project
benadrukken dat de sociale functie meer inhoudt dan die 20%
halen. Het gaat erover dat je drempels wegneemt, de toegankelijkheid van de opvang verhoogt en aandacht hebt voor diversiteit. Het
mooie is dat werken aan de sociale functie betekent dat je werkt
aan de kwaliteit en de duurzaamheid van de opvang, wat iederéén
ten goede komt. Neem nu de wenperiode: we vinden het logisch
dat een Congolese mama samen met haar kindje komt wennen bij
de opvangouder, omdat het cultuurverschil zo groot is. Maar het is
toch voor iedere mama en voor ieder kind belangrijk om te komen
wennen? We moeten die sociale functie niet te eng bekijken, vind
ik. Trouwens, ook tweeverdieners houden zich niet altijd aan de
afspraken. Dan moet je misschien je intake-gesprek anders aanpakken, of je huishoudelijk reglement wat inkorten of vereenvoudigen,
zodat mensen het tenminste lezen. De inspanningen die je op dat
vlak doet, komen uiteindelijk iederéén ten goede.’
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Het was een gemotiveerde groep die deelnam aan het pilootproject, daarover zijn Ilse en Lies unaniem. ‘De weerstand bleek al bij
al kleiner dan we hadden verwacht.’ Lies en Ilse deden trouwens
een interessante vaststelling tijdens het pilootproject: ‘Vaak leven
er vooroordelen. Dan hoor je iemand zeggen: ‘Die moeder is de
hele dag thuis, waarom heeft die opvang nodig? Maar wanneer
we dan concrete gevallen voorleggen, veranderen de meningen.
Zo was er een mama die leed aan een postnatale depressie. De
onthaalouder in kwestie zag dat de opvang het kind goed deed, en
was dan ook overtuigd van de meerwaarde ervan.’
‘Voor de groepsopvang bestaat er heel wat bruikbaar materiaal.
Maar materiaal specifiek op maat van de gezinsopvang, die toch
helemaal anders is, daar is nog een lacune in het aanbod’, stelde
het duo vast. ‘Maar we werken eraan. Zo hebben we het idee
opgevat om een film te maken, waarin we goede praktijkvoorbeelden tonen, bij wijze van inspiratie. Voor de opvangouders hebben
we nu al een bordspel ter beschikking, waarbij ze in elk vakje een
concrete situatie moeten aanpakken. We merken dat ze op die
manier veel van elkaar opsteken. Op onze website kunnen de aangesloten diensten ook hulpmiddelen downloaden: een interactieve
Powerpoint-presentatie, een stellingenspel, etc. We werken het
materiaal trouwens voortdurend bij, in functie van de feedback van
gebruikers.’

Extra werk?
‘We beseften het van bij de aanvang van ons project: er komt al
zoveel werk op de diensten af. We wisten dat men zou denken:
“Die sociale functie, dat is wéér iets dat er bij komt.” Maar tijdens
die driedaagse opleiding is het voor ons duidelijk geworden dat het
géén extra werk hoeft te betekenen’, zegt Lies. ‘Al vraagt het in het
begin wel een investering’, vindt Ilse. ‘ Je moet er even aandacht
aan besteden, je moet je eigen handelingen en gewoonten in vraag
durven stellen. Maar als je erin slaagt die sociale functie te vervullen, dan kom je als opvangouder dichter bij de ouders. Dat geeft
arbeidsvreugde, en het zorgt ook voor duurzaamheid en kwaliteit
in de opvang. En daar is toch iedereen voorstander van?’ <

