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Hoeft niet. Wij doen dat elke dag voor u.
Indien nodig verlagen we onze prijs.

Zo garanderen we u de laagste prijzen.
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BRUSSEL  I   Goedkoop huren in
Vlaanderen wordt bijna onmo
gelijk. Tot die bevinding komt 
de Huurdersbond in een rapport 
dat vandaag bekendgemaakt 
wordt. De prijzen van de minst 
dure woningen op de markt ste
gen nooit eerder zo sterk als vo
rig jaar. De goedkoopste huur
prijzen zijn met bijna negen 
procent gestegen, veel sneller 
dan de gemiddelde huurprijzen. 
‘Op je factuur scheelt dat gauw 
31 euro. Veel geld voor iemand 
die met een laag inkomen moet 
rondkomen’, zegt Joy Verstichele 
van de Huurdersbond.

In 2013 bleek al dat een der
de van de huurders – bijna 
167.000 Vlaamse gezinnen – niet 
genoeg overhield aan het einde 
van de maand om menswaardig 
te leven. En die aantallen zullen 
alleen maar stijgen, klinkt het. 
Dat blijkt ook uit het recordaan
tal mensen dat subsidies aan
vroeg om goedkoper te gaan wo
nen. De Huurdersbond spreekt 
van een echte wooncrisis. ‘Goed
koop huren kan je tegenwoordig 
vergelijken met de lotto winnen.’ 
(cdh) 

Wooncrisis

Goedkoop 
huren wordt 
onmogelijk

ANTWERPEN I  De ouders die zich gisteren
meldden met een nieuwe klacht bij de poli
tie, hadden op camerabeelden gezien hoe
hun zoontje in de Schotense vestiging van
Kiddy Watch een klap kreeg van verzorgster
C.F.

‘Deze  nieuwe  klacht  werd  toegevoegd
aan  het  dossier’,  bevestigt  parketwoord
voerster Sylvie Van Baden. Het parket zegt
over  aanwijzingen  te  beschikken  dat  nog
meer baby’s en peuters hardhandig werden
aangepakt door de verdachte. ‘Ouders van
potentiële  slachtoffers  worden  verhoord’,
zegt Van Baden.

Te weinig begeleiders
Daarmee spreekt het parket de verdach

te kinderverzorgster  tegen, die wel  toegaf

Kinderdagverblijf Kiddy Watch stond al onder toezicht na eerdere inspecties

Tweede klacht tegen kinderverzorgster
Er is een nieuwe klacht tegen 
kinderverzorgster C.F. (22). Ouders 
van een jongetje zagen hoe de 
verdachte in de Schotense vestiging 
hun kindje een klap gaf. Het parket 
verwacht nog meer slachtoffers.

wat op de uitgelekte camerabeelden te zien
was, maar zei dat het om een eenmalig inci
dent ging.

De  vestiging  van  Kiddy  Watch  op  het
Klapdorp in Antwerpen had al langere tijd
verschillende problemen.  Inspecties  toon
den de laatste jaren aan dat de organisatie
van de crèche te wensen overliet. In januari
2016 vond er een gesprek plaats tussen het
kinderdagverblijf en Kind en Gezin. De ge
maakte afspraken werden bij twee inspec
ties in september en oktober gecontroleerd.

Uit het recentste rapport van de Zorg
inspectie blijkt dat de problemen – ondanks
verschillende  waarschuwingen  en  afspra
ken – niet opgelost raakten. Zo waren er op
verschillende momenten te weinig begelei

ders voor het aantal aanwezige kindjes. Ook
stelde de inspectiedienst vast dat een mede
werkster na een week dienst al alleen bij de
kindjes stond. 

Veel verloop
Het verslag van de inspectie wijst ook op

een hoog verloop van personeel. ‘Er waren
conflicten  ontstaan  omdat  wij  de  perso
neelsleden erop hadden gewezen dat ze be
paalde richtlijnen niet nakwamen. Ze von
den dat er te veel toezicht was en dat ze via
camerabeelden in de gaten gehouden wer
den’, klonk het. 

Verschillende  werkneemsters  zouden
daarom  ontslag  hebben  genomen.  Opval
lend is dat de inspectiedienst ook vaststelde
dat er in het kinderdagverblijf geen proce
dure bestond voor het omgaan met ‘grens
overschrijdend gedrag’. Concreet: situaties
waar kinderen in de opvang het slachtoffer
van geweld of bedreigingen dreigen te wor
den. ‘Ik ben het beu mij constant te moeten
verantwoorden’,  verklaarde  de  lokale  ver
antwoordelijke  aan  de  inspecteurs  bij  de
laatste controle. Ze gaf ook aan dat het kin
derdagverblijf verkleind zou worden om zo
geen  kwaliteitshandboek  meer  te  moeten
maken. 

De Zorginspectie besloot dat ‘een voortzet
ting van de handhaving’ en dus nieuwe con
troles nodig waren.  ‘Uit  rapportering bleek
dat er al wel stappen waren gezet om de pro
blemen aan te pakken’, zegt Kind en Gezin.

Gisteren werd een nieuwe inspectie ge
vraagd. ‘Ook in kritieke situaties is het be
langrijk de rechtsregels te volgen, waarbin
nen  kordaat  opgetreden  kan  worden.  Op
basis van de bijkomende inspectie zal Kind
en Gezin niet twijfelen om over te gaan tot
het schorsen van de opvang indien nodig.’
(sare)

‘Personeelsleden vonden dat 
er te veel toezicht was en dat 
ze via camerabeelden in de 
gaten gehouden werden’

Het parket spreekt tegen dat het incident met
kinderverzorgster C.F. eenmalig was.  ©  rr

Revolutie in het huis
houden: voor het eerst is 
het aantal vrouwen dat al 
eens het strijkijzer ter 
hand neemt, gezakt onder 
de helft. Dat blijkt uit een 
onderzoek van de Vrije 
Universiteit Brussel. 

In 1999 hield 62 procent
van alle vrouwen zich met 
strijken bezig op weekda
gen, voor gemiddeld 1 uur 
en 18 minuten per week. 
In 2013 is dat gezakt tot 
49 procent, met nog ge
middeld 56 minuten per 
week. 

‘Vrouwen hebben geen
tijd meer om te strijken, 
omdat ze veel meer dan 
vroeger ook een voltijdse 
job hebben’, zegt socioloog 
Theun Pieter Van Tienoven 
(VUB). ‘Bij vrouwen die 
het drukst bezig zijn met 
hun job – 25 tot 39jarigen 
– tekent de daling zich het 
scherpst af: van 65 naar 
42 procent.’

Mannen hebben het 
strijkwerk ook niet overge
nomen. ‘Eén man op de 
vijftien houdt zich ermee 
bezig, 4 minuten per week’, 
zegt Van Tienoven. ‘Van al
le huishoudelijke taken is 
strijken het meest discri
minerend: het is puur 
vrouwelijk werk.’  (tlb)


