
Kinderopvang op maat 
Stipstraat 1 
3945 Ham 

Telefoon: 013 - 46 20 09  
E-mail: kinderopvang@ham.be 
Website: www.vdkomma.be 

Snel een kwaliteitsvolle oplossing vinden voor  

de opvang van je kinderen? 

Het is niet altijd gemakkelijk. 

Misschien moet je werken voor of na de openingsuren van  

de gewone kinderopvang? 

Misschien wil je starten met een opleiding? 

Misschien valt de opvang door vrienden/familie plots weg…? 

 

GEMANDATEERDE VOORZIENING  

TESSENDERLO HAM 

KAN JE HELPEN BIJ HET  

ZOEKEN NAAR FLEXIBELE EN OCCASIONELE OPVANG. 

GMV Tessenderlo Ham 

maakt deel uit van  
vzw Komma, Hendrik I Lei 17, 1800 Vilvoorde 

ondernemingsnummer 477-558-120 

gemandateerde voorziening 
Tessenderlo Ham 



Je kan je aanvraag voor flexibele of 
occasionele opvang  telefonisch,  
persoonlijk of via e-mail stellen. 
 
De coördinator zal je informeren over 
mogelijke opvangvormen in de regio en zal 
samen met jou zoeken naar de meest 
haalbare en wenselijke opvang voor je kind. 
Met de gekozen opvangvoorziening maak je dan concrete afspraken en 
sluit je een overeenkomst af. 

Flexibele opvang is opvang voor je kind niet ouder dan 12 jaar buiten de 
gewone openingsdagen en de openingstijden van de kinderopvang 
voorziening.  
Bijvoorbeeld: ’s avonds laat, heel vroeg in de ochtend of op zaterdag. 

Occasionele opvang is opvang voor je kind gedurende een beperkte 
periode om één van de volgende redenen: 
• je start met een opleiding 
• je vindt plots werk 
• je neemt deel aan een sollicitatiegesprek  
• er is  een acute crisissituatie in het gezin 
• je hebt behoefte aan een korte draaglastvermindering  
• het is om sociale en/of pedagogische redenen nodig dat je kind 

tijdens de dag buiten het gezin wordt opgevangen. 

De opvangkosten zijn afhankelijk van de voorziening waar het kind 
terechtkomt. Dit kan berekend worden op basis van het inkomen of het 
kan een vaste prijs zijn. 
 
• Bij een initiatief voor buitenschoolse opvang: prijs op basis 

van wettelijke minima en maxima. 
• Bij een dienst voor onthaalouders of bij een erkend 

kinderdagverblijf: prijs op basis van het inkomen. 
• Bij een zelfstandig kinderdagverblijf, zelfstandige 

onthaalouder: prijs wordt vrij bepaald. 
 
 

 
De gemandateerde voorziening is werkzaam te Tessenderlo en Ham. 

Alle ouders, met kinderen tot 12 jaar, die in één van deze twee 
gemeenten een flexibele en/of een occasionele opvangplaats zoeken 
kunnen contact opnemen met: 
 
GMV Tessenderlo Ham 

Stipstraat 1 
3945 Ham 
Telefoon 013 46 20 09 

Meer info? 

Hoe werkt het? Wat kost het? 

Occasionele opvang? 

Flexibele opvang? 

Deze speciale opvang is beperkt in tijd:  
je kan er maximaal 6 maanden gebruik van maken. 


