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OPGELET  
Omschrijf en benoem heel duidelijk ‘waarom investeren in uw project’.  Dit projectdossier maakt u dus 

zorgvuldig en volledig op want wat er niet is in omschreven, kan niet beoordeeld worden. Het 

‘overtuigingsverhaal’ of uw ‘pitch’ met alle elementen waarop punten kunnen gescoord worden, moet 

hierin vervat zitten. Documenteren met stavingsstukken is onvoldoende indien de samenvatting ervan 

ontbreekt.   

 

 

1. Korte projectomschrijving 

 
Geef een korte omschrijving van het project. 

Geef het aantal kindplaatsen dat u wenst in te richten of geef aan op hoeveel kindplaatsen de 

aanpassingen  betrekking hebben. 

Maak hierbij een onderscheid tussen reeds verworven werkingssubsidies en nog te bekomen 

werkingssubsidies. 

 

 

2. Bestaande infrastructuur en inrichting 

 
Geef – indien van toepassing – een beschrijving van de bestaande infrastructuur en inrichting, rekening 

houdend met volgende elementen
1
: 

 

 adres, locatie, eigenaar; 

 historische en architectonische belang van het gebouw; zijn inplanting en zijn omgeving 

(bouwstijl, constructieve eigenschappen, verbouwingsmogelijkheden of beperkingen, 

stedenbouwkundige inplanting,..); 

 leeftijd van het gebouw, jaar van laatste grondige renovatiewerken 

 functionaliteit en gebruik van het gebouw; 

 leefbaarheid (comfort, privacy, sanitaire voorzieningen, communicatiemiddelen, verlichting, 

geluidscomfort, werkomstandigheden,..); 

 voor- en nadelen van het gebouw om een kwalitatieve kinderopvang in uit te baten. 

 

  

                                                      
1
 Indien het gaat om een aankoop met verbouwing, wordt er gevraagd om de bestaande toestand van het aan te kopen 

gebouw te beschrijven.  
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3. Toekomstige infrastructuur en inrichting 

 
Geef een beschrijving van de toekomstige infrastructuur en inrichting, rekening houdend met volgende 

elementen: 

 

 Adres, locatie;  

 begeleidende nota bij de plannen 

 een omschrijving van de bedoelde uit te voeren werken en het effect hiervan op de dagelijkse 

werking van het toekomstig kinderdagverblijf. In welke mate gaat de nieuwe infrastructuur uw 

werking verbeteren op inhoudelijk en functioneel vlak en op vlak van leefbaarheid 

(duurzaamheid, comfort, privacy, sanitaire voorzieningen, communicatiemiddelen, verlichting, 

geluidscomfort, werkomstandigheden,..); 

 Een gedetailleerde oppervlakteberekening van de nieuwe infrastructuur; 

 Gedetailleerde beschrijving van de aan te kopen uitrusting, meubilering en inrichting 

 

 

4. Fasering en timing van de herinrichting, werken en/of aankoop 

onroerend goed 
 
Geef een gedetailleerde fasering en uitvoeringstermijn van het project. Geef in het geval van 

bouwwerken tenminste volgende fasen op: goedkeuring voorontwerp, goedkeuring definitief 

ontwerp, gunning aannemer, voorlopige oplevering. 

 

 

 

5. Invulling van de kindplaatsen 
 

Geef de fasering van de in te vullen kindplaatsen.  

Geef - voor de nieuw te realiseren kindplaatsen  - het scenario op indien de gewenste 

werkingssubsidies van Kind en Gezin niet worden bekomen. Geef aan of u bereid bent om te 

starten zonder subsidies van Kind en Gezin. 

 

 

6. Gedetailleerde raming 

 

Laad in een apart document, een gedetailleerde raming op van de geplande investeringen en 

aankopen in het aanvraagformulier. Staaf dit aan de hand van offertes of een raming opgesteld door 

de architect. 

 

 

 

 

 

 


