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1 Programma
UUR

PROGRAMMA
Onthaal

9u30-9u40

Opening

9u40-9u55

Toespraak door Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn,
Gezondheid en Gezin

9u55-10u20

Toelichting bij de Vlaamse regelgeving inzake preventieve gezinsondersteuning
door Wannes Blondeel (Kind en Gezin)

10u20-11u10

Family centers in Zweden door Vibeke Bing

11u10-11u20

PAUZE

11u20-12u15

Salon: De bouwplannen van HvhK in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven

12u15-13u15

LUNCH

13u20-14u35

WORKSHOPRONDE 1
•

Salon met Vibeke Bing (Engels)

•

Uitwisselsessie Huis van het Kind Brussel

•

Gezinnen verbinden (Baboes en Wigwam)

14u45-16u

16u05- …

WORKSHOPRONDE 2
•

Participatie van ouders (Elmer en Samik)

•

Organisaties verbinden – focus jonge kind (vzw Samenwerken aan Kinderopvang
Brussel en samenwerkingsverband HvhK Jette)

•

Organisaties verbinden – focus schoolkind (IBO De Puzzel en D’Broeij)
Afsluiting van de dag door Eric Verrept, leidend ambtenaar VGC
RECEPTIE
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2 Plenaire presentaties
Toespraak Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn,
Gezondheid en Gezin
Het doet deugd een volle zaal te zien, op deze tweede inspiratiedag rond het ‘Huis van het Kind.’
Momenteel worden in verschillende steden in Vlaanderen Huizen van het Kind uitgebouwd. Zo ook
hier in Brussel.
Een Huis van het Kind opbouwen in een stedelijke context is anders dan in een landelijke gemeente.
Het grondgebied is veel groter, er zijn meer en vaak diversere organisaties en ook onder het
doelpubliek zien we een grotere diversiteit. In Brussel heeft bijvoorbeeld 85% van de kinderen jonger
dan 12 ouders of grootouders met een migratieachtergrond. 85 %! Daarnaast zien we ook een grotere
kans op armoede in de stad.
Specifiek in Brussel stelt zich de uitdaging van de afbakening van de doelgroep. De Vlaamse regering
beschouwt de Brusselse Vlamingen en al wie een geëngageerde keuze heeft gemaakt voor haar
instellingen en/of dienstverlening in Brussel als volwaardig deel uitmakend van de Vlaamse
Gemeenschap en hanteert daarbij de Brussel-norm: een doelpubliek van ten minste 30% van de
Brusselse bevolking.
Een beleid uittekenen op maat van de behoeftes is dus geen sinecure. Voorbeelden uit het buitenland
kunnen hierbij aantonen welke pistes nuttig kunnen zijn en welke paden we beter niet bewandelen.
Daarom bezochten we in 2012 met een delegatie Zweden. Een van de bezielende krachten van de
inspirerende “Family centres” in dat land, Vibeke Bing, was bereid om deel te nemen aan deze
Inspiratiedag en zette ook haar schouders onder hert studiebezoek. Bij het studiebezoek waren
deelnemers met verschillende achtergrond (zoals buitenschoolse voorzieningen, brede school en
preventieve gezinsondersteuning) en dus een ander referentiekader, een andere bril waarmee ze het
studiebezoek ervaren. Deze mix had een zeer sterke meerwaarde. Door de diversiteit in de groep
werden de deelnemers gestimuleerd om eens over het muurtje te kijken en te leren van en met
anderen. Dit leren werd gefaciliteerd door een verscheidenheid aan organisaties die we bezochten,
maar ook door (informele) gesprekken met “collega’s” van verschillende achtergrond. Dit alles past
perfect binnen het holistisch idee van de Huizen van het Kind.
In de aanloop naar het nieuwe decreet preventieve gezinsondersteuning en alle nieuwe
ontwikkelingen rond de Huizen van het Kind kozen we er met de Vlaamse Gemeenschapscommissie
voor hier proactief op in te spelen. We startten twee pilootprojecten op, alsook een participatief
traject om te komen tot een “praktijkenmodel” (één model voor verschillende praktijken).
Expertisecentrum VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) staat in voor de
procesbegeleiding.
De door de Vlaamse Gemeenschapscommissie geselecteerde pilootprojecten liggen in Brussel-stad
en Jette. Daarbij is bewust gekozen voor een sterk verschillende context:
1. Brussel-stad:
Het Huis van het Kind heeft zijn uitvalsbasis op de site Nieuwland, waar al heel wat partners aanwezig
zijn die onder 1 dak samenwerken in het kader van Brede School, de Opvoedingswinkel en de
buurtgerichte werking van het initiatief voor buitenschoolse opvang De Buiteling.
Op de site zijn, sinds kort, ook een kinderdagverblijf Nieuwkinderland en een ontmoetingsplaats
Baboes voor ouders en jonge kinderen actief. Na realisatie van het bouwproject komt er ook een
consultatiebureau van Kind en Gezin.
2. Jette:
De ‘trekker’ van het Huis van het Kind Jette zijn het kinderdagverblijf en het consultatiebureau van de
VUB. Partners zijn: Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan, CAW Brussel, Solidariteit voor het
Gezin, Opvoedingswinkel, Erasmus Hogeschool Brussel, Brede School Essegem,
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Gemeenschapscentrum Essegem, gemeentelijke basisschool Poelbos, initiatief voor buitenschoolse
opvang De Puzzel … en Kind en Gezin.
Naast deze beide door de VGC geïnitieerde en gesubsidieerde pilootprojecten zijn er ook spontaan
initiatieven ontstaan om, met eigen middelen, Huizen van het Kind op te starten. Vanzelfspekend kan
ik dit alleen maar toejuichen.
Voor het project ‘Huizen van het Kind’ werd in 2012 een stuurgroep opgericht. De kerntaak van deze
stuurgroep is om, binnen het Vlaamse beleidskader en op basis van de studiereis naar Zweden en de
twee pilootprojecten, mee na te denken over stadsbrede aanpak voor Brussel. De stuurgroep,
voorgezeten door VBJK, bestaat uit leden afkomstig uit het brede werkveld en met een inhoudelijke
expertise op het vlak van opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, kinderopvang,
onderwijs, gezondheid…
U weet dat de uitbouw van kwaliteitsvolle Nederlandstalige preventieve gezinsondersteuning in
Brussel één van mijn stokpaardjes is. De voorbije jaren hebben we niet alleen stevige fundamenten
gelegd, we hebben ook al een eerste verdieping gebouwd. Ik wil iedereen die zich hiervoor inzet
graag bedanken. Ik hoop op een vruchtbare inspiratiedag en kijk er al naar uit om ook de komende
jaren mee mijn schouders zetten onder de (uit)bouw van het Huis van het Kind in Brussel!
Brigitte GROUWELS
VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium
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Toelichting bij de nieuwe Vlaamse regelgeving inzake preventieve
gezinsondersteuning
Door Wannes Blondeel, programmamanager Huizen van het Kind, Kind en Gezin
Zie PPT

Family centers in Zweden
Door Vibeke Bing, oprichtster van de nationale vereniging van Family centers in Zweden
zie PPT
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De Bouwplannen van het Huis van het Kind in Antwerpen, Brussel, Gent en
Leuven
Moderator van dienst: Sandra Van der Mespel (VBJK)
Zie PPT

Els De Vos, Adjunct van de directie lokaal welzijnsbeleid – Stad Gent

Els De Vos is pas gestart sinds januari 2014 met het Huis van het Kind (HvhK) - verhaal in Gent.
VRAAG: Hoe zien jullie binnen stad Gent het Huis van het Kind?
Antwoord: Uitgangspunt: elk Gents gezin moet ondersteund kunnen worden, ongeacht waar ze
wonen in Gent. Vandaar dat het samenwerkingsverband centraal staat. Daarnaast is het streefdoel
vijf fysieke HvhK op te bouwen, met antennewerkingen voor elk.
Partners

Tieners

Uitdagingen

VRAAG: Wie is er betrokken bij het samenwerkingsverband? Wie is trekker?
Antwoord: We zijn gestart met de verplichte partners vanuit Kind en Gezin: CB’s (consultatiebureaus),
opvoedingswinkels, inloopteams, en betrokken stedelijke diensten (zoals de gezondheidsdienst,
integratiedienst, OCMW). Dit is de basis, maar vanaf nu kunnen andere partners betrokken worden
zoals, CLB’s, vzw Jong, ING (intercultureel netwerk Gent), wijkgezondheidscentra, kinderopvang,
Brede School, huisartsen, verenigingen waar armen het woord nemen, zelfstandige vroedvrouwen,
Gezinsbond, expertisecentra zoals VBJK / VCOK.
VRAAG: Jullie samenwerkingsverband wordt uitgebreid met organisaties die ook de oudere kinderen
bereiken, bv. vzw Jong, … Vanwaar de keuze?
Antwoord: Ons uitgangspunt is dat het HvhK er is voor alle gezinnen met kinderen tot 18 jaar (daarom
vb. vzw Jong als partner), maar het kan nog ruimer.
VRAAG: Wat zie jij als grootste uitdagingen?
Antwoord:
 De meest kwetsbare gezinnen bereiken, een sociale mix bereiken;
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Meerwaarde

Stavaza

Afstemming tussen de verschillende organisaties opdat elk gezin op een even goede
manier kan geholpen worden, ongeacht waar ze wonen. En dus vanuit een complexiteit
aan aanbod komen naar eenvoud voor gezinnen;
Het aanbod bekendmaken naar de gezinnen.

VRAAG: Er bestaat al heel veel in Gent, er zijn al veel samenwerkingsverbanden. Waarom kiezen jullie
ervoor om nog eens extra te investeren in het samenwerkingsverband?
Antwoord: Het klopt dat er al veel samenwerkingsverbanden zijn in Gent, maar we streven er naar om
alle facetten binnen Preventieve Gezinsondersteuning (Prego) samen te brengen. Er bestaat al veel,
maar we merken ook nog veel groeipotentieel op. De organisaties vragen nog steeds naar
afstemming, ze willen graag overleggen op wijkwelzijnsoverlegmomenten.
VRAAG: Waar staan jullie nu?
Antwoord:
 Er is een startnota opgesteld en die is voorgesteld aan de ruime sector (in november
2013). De doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn daar duidelijk gesteld.
 Er zijn reeds twee fysieke huizen namelijk de reeds gelabelde HvhK.
 Nu willen we starten we met een concreet stappenplan
o Met een uitbreiding van de partners in het samenwerkingsverband, waarbij er
gevraagd wordt naar engagementen van de brede groep.
o Het maken van een inventaris van al het aanbod: focus op afstemming,
bekendmaking van het aanbod aan elkaar, …en van daaruit hiaten en
aandachtspunten opsporen

Murielle Mattelaer, Beleidsadviseur opvoeding en opvang, afdeling Kinderopvang - Stad
Leuven

Doel

VRAAG: Waarvoor staat de boom?
Antwoord: Vanuit het netwerk HvhK Leuven, werken we met de metafoor van de boom als ‘netwerk
gezinsondersteuning’: met de gedeelde stam (de missie) en blaadjes die staan voor het verschillend
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aanbod, omdat de noden van gezinnen zo divers zijn, waarbij het aanbod steeds met elkaar is
verbonden (takken).
Het doel is de gezinnen zoveel mogelijk te ondersteunen vanaf begin zwangerschap tot kinderen het
huis uit gaan. We willen hierbij echt vertrekken vanuit het reeds bestaande netwerk. We hebben
daarbij de keuze gemaakt voor toegankelijke laagdrempelige toegangsplekken. Het is dus de
combinatie van een samenwerkingsverband en fysieke laagdrempelige toegangspoorten.
Kinderopvang

VRAAG: Wat is de rol van kinderopvang binnen HvhK?
Antwoord: Kinderopvang is geen vaste pijler binnen de fysieke plaatsen. Maar kinderopvang is wel
een plaats die vele ouders bereikt, om van daaruit verbinding te maken met andere diensten (cfr.
Werking Wigwam). Het is een zeer belangrijk blaadje voor de boom.
VRAAG: Ontmoeting speelt in de Zweedse family centers een belangrijke rol; kinderen en ouders zijn
er samen aanwezig. Zou het kunnen dat de kinderopvang hier in Vlaanderen de rol van ontmoeting
zou kunnen waarmaken?
Antwoord: Dit gebeurt al (o.a. Wigwam); er is daar een diversiteit van gezinnen aanwezig.

Opvoedingswinkel

Uitdagingen

VRAAG: Welke rol speelt de opvoedingswinkel bij jullie?
Antwoord: Het samenwerkingsverband heeft de vorm van een netwerkvzw. Het vroegere
samenwerkingsverband opvoedingswinkel is helemaal opgegaan in de netwerkvzw. Het aanbod van
de opvoedingswinkel (ontmoeting, advies, groepsbijeenkomsten) zijn pijlers binnen het HvhK.
VRAAG: Uitdagingen voor het HvhK Leuven?
Antwoord:
 Naar ouders:
o Bekendmaking HvhK: Hoe kunnen we het aanbod onder de koepel bekendmaken?
Hoe bereiken we ouders?
o Maar ook gebruikersparticipatie: hoe kunnen we ouders meer betrekken?
o Het prenatale aanbod kan sterker uitgebouwd worden.
 Naar partnerorganisaties:
o Duidelijkheid scheppen over het HvhK-verhaal
o Inzetten op vrijwilligerswerking (waar vinden we vrijwilligers?, inzetten op kwaliteit)
o Hoe partnerorganisaties hun eigenheid laten bewaren en toch vanuit de koepel naar
ouders toe werken?

Verslag Inspiratiedag ‘Huizen van het Kind in een grootstedelijke context’ | 9 mei 2014 | 8

Katrien Wijns, projectleider Huis van het Kind – stad Antwerpen

In Antwerpen zijn er vier projectleiders aangesteld vanuit de stad, voor het uitbouwen van het HvhK
Antwerpen.
Visie

17 huizen

Stadsbrede erkenning

Uitdagingen

VRAAG: Wat is jullie visie in Antwerpen op HvhK? Uitdagingen voor het HvhK Leuven?
Antwoord: cfr. slide. Dit beeld gebruikten we tijdens de kick-off HvhK in Antwerpen (februari 2014).
HvhK gaat over groot worden in een stad, het gaat over grootbrengen in een stad; een stad met zijn
specifieke kenmerken: sociale netwerken, migratie. Antwerpen wil een betrokken stad zijn, we door
de HvhK willen we de betrokkenheid van organisaties, ouders … zichtbaar maken. In Antwerpen is er
het plan om 17 fysieke huizen ‘te bouwen’.
VRAAG: Hoe willen jullie inzetten op de 17 huizen?
Antwoord: Het plan is om dit op zes jaar tijd uit te rollen. De eerste piloothuizen zijn in Deurne-Noord
en Oud-Borgerhout, die in het late najaar geopend zullen worden. De voorbereidingen voor beide
huizen zijn gestart. Er zijn ook drie voorlopige labels, deze werden aangevraagd door de inloopteams
en hun partners. Er wordt daar vooral nagegaan hoe de bestaande samenwerkingsverbanden kunnen
versterkt worden.
VRAAG: Jullie gaan voor een stadsbrede erkenning?
Antwoord: We gaan inderdaad een erkenning aanvragen voor het ganse grondgebied Antwerpen, dat
is voor ons een logische keuze. De lokale huizen zijn een vertaling van het aanbod dat steeds breed
wordt ingevuld.
VRAAG: Welke uitdagingen zien jullie voor HvhK Antwerpen?
Antwoord:
 We zijn al enige tijd bezig met het visietraject. Uitdaging is nu om dit visietraject te
vertalen naar praktische afspraken: ‘Hoe gaan we dat in de praktijk samenbrengen in een
lokaal huis?’.
 We moeten ook oog blijven hebben voor voldoende lege ruimte zodat gezinnen het huis
zelf kunnen vormgeven en ‘invullen’, rekening houdend met de diversiteit onder de
gezinnen.
 De werkdruk is groot met de komst van de HvhK. Het vraagt een grote investering van de
organisaties en de angst voor vergadermoeheid bestaat. We moeten verder nadenken
hoe we dit ‘oplossen’: kiezen we voor een brede, ruime groep of kerngroep? De vier
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coördinatoren op stadsniveau proberen zoveel mogelijk werk over te nemen (bv. overleg
met organiserende besturen, met de inloopteams … om uit de aanwezige ervaringen te
leren).

Antoinette Huysmans, Vlaamse Gemeenschapscommissie, entiteit gezin - Brussel

Stadsbrede erkenning

VRAAG: Hoe geef je in jouw stad vorm aan het HvhK?
Antwoord: Zie tekening.
De vlag staat voor de gezamenlijke ‘Brusselse’ missie. We kiezen, net zoals de andere steden, voor
een stadsbrede erkenning - een Brussel-breed HvhK. Maar we kunnen niet voorbij aan het lokaal
niveau. De lokale huizen, die afgestemd zijn op de lokale realiteit.
In elk lokaal huis is er een gezinsondersteunend basisaanbod – dat staat op de drie borden die op elk
lokaal HvhK staan, nl. ‘onthaal’, ‘groepsactiviteiten’ en’ individuele ondersteuning’. Dat basisaanbod is
minstens in elk werkingsgebied aanwezig. Dat is vergelijkbaar met de 4 benen uit de Zweedse huizen.
De pionnen die bij de huizen staan, stellen de verschillende partners voor. De samenwerking wordt
getrokken door enkele kernpartners (blauwe pionnen) maar die weliswaar de opdracht hebben om
ook een breder netwerk lokaal uit te bouwen (oranje pionnen).

Verschillende
bouwstijlen

Er zijn in Brussel verschillende huizen mogelijk:



Bovenaan heb je drie aparte huizen die samenwerken in een netwerk.
Onderaan staat een groot huis, waarin alle partners samenwonen (bv. De site Nieuwland,
De Haven, Laken … dat zijn voorbeelden van een geïntegreerde site met een IBO,
Baboes, consultatiebureau, aanbod van Hopon …).
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Rechts heb je het HvhK als bijbouw van een Brede school. Brussel is geen blanco blad. We
staan dus voor de uitdaging om bestaande samenwerkingsverbanden te versterken. Het
gaat dan zowel om bestaande samenwerkingsverbanden op vlak van
gezinsondersteuning, als om bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden Brede School. In die
zin kan een Huis van het Kind ook een aanbouw zijn van een bestaand Brede Schoolsamenwerkingsverband.

Hoewel er verschillende soorten lokale huizen mogelijk zijn, stellen we wel voorop dat – waar er zich
opportuniteiten voordoen – er gekozen wordt voor samenhuizen en het versterken van bestaande
samenwerkingsverbanden.
Verder op de tekening is er ook het centrale dorpsplein: dit is het bovenlokale niveau dat
ondersteuning biedt aan de lokale huizen, waarbij de identiteit van de lokale context wordt
gewaarborgd.
Uitdagingen

VRAAG: Welke uitdagingen zie je voor het HvhK Brussel?
Antwoord:
 Samenwerkingsverbanden lijkt een modewoord te zijn en idealistisch wordt gesteld: ‘het
zal dan allemaal beter gaan’. Maar is het niet een verbloeming van het feit dat er
onvoldoende financiële middelen zijn? Wat heeft Vlaanderen aan middelen over om die
samenwerking in een stad als Brussel mogelijk te maken?
 De werkdruk, het effectief samenwerken: pijnpunten van samenwerken liggen op het
operationele niveau. Hoe kunnen we dat effectief samenwerken in de praktijk
waarmaken?
 Ik zie ook uitdaging voor de gezinnen. VGC richt zich tot 30% van de Brusselse bevolking (=
nu 1,1 milj.). Daarenboven zijn er in Brussel 19 gemeenten, met bevoegdheden van de
Vlaamse en Franstalige gemeenschappen, met een Franstalig en een Nederlandstalig
aanbod. Hoe kunnen we dat kluwen samenbrengen? Hoe kunnen de gezinnen kiezen?
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3 Workshops
3.1 Salon met Vibeke Bing
Inleidend
In het salon stond Vibeke Bing de deelnemers graag te woord voor een verdiepende babbel. Vibeke
ging in op vragen en bedenkingen. In dialoog met het publiek werd het Zweedse model verder
verkend en bediscussieerd.

Verslag
Vrijwilligers

VRAAG: Werken jullie met vrijwilligers?
Antwoord Vibeke Bing: In Zweden is het concept vrijwilligers ongekend in de publieke sector. In
Denemarken kennen ze het wel. We werken met brugfiguren en die worden betaald. Meestal is een
brugfiguur in Zweden iemand met een allochtone achtergrond. Ook zien we dat de ouders elkaar
helpen.
Discussie deelnemers salon: Bekeken vanuit het oogpunt van de overheid worden in België
vrijwilligers vaak gebruikt om geld uit te sparen. Vanuit het perspectief van een organisatie worden
vrijwilligers ingezet als ‘onbetaalde werkkrachten’, omdat de subsidies ontoereikend zijn. Werken
met vrijwilligers is een sterkte en een zwakte tegelijk. Sommige vrijwilligers zien hun werk als een
verrijking.

Participatie

VRAAG: Participatie is belangrijk in de Zweedse context, hoe krijgt die vorm?
Antwoord Vibeke Bing: Ouders gaan naar dezelfde groepen, hetzelfde centrum, zo leren ze elkaar
kennen. Zonder het te organiseren en op gelijkwaardige basis ondersteunen ze elkaar.
Enkele voorbeelden: samen gaan wandelen georganiseerd door de ouders, in centrum kunnen ouders
een verjaardagsfeestje organiseren, ouders koken en eten samen…
Professionals helpen hen om iets te organiseren: wat hebben jullie nodig, enkele huisregels i.v.m.
koken, staf die deelneemt aan een activiteit, meezingen…
VRAAG: Wat als een ouder niet wil meezingen?
Antwoord Vibeke Bing: Ouders hoeven niet deel te nemen, maar een ouder kan een kind niet afzetten
en zelf weggaan. In elk Family Center wordt er over gewaakt om niet te veel activiteiten aan te
bieden, om zodoende de creativiteit bij de bezoeker te bevorderen en uit te lokken.
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Een vast aanbod betreft ‘specifieke babytijd’, hier is dan telkens een verpleegkundige aanwezig die
ouders al kent van kort voor of na de bevalling. Vroedvrouwen organiseren ook oudergroepen in
Family Center, voor toekomstige ouders. Dan wordt de werking van het centrum aan toekomstige
ouders voorgesteld. Als ouders het gezicht van de verschillende medewerkers kennen van tijdens hun
zwangerschap en erna, dan kunnen ze later vlotter de stap zetten om hulp te vragen indien nodig.
Om een vlotte doorstroom van informatie te garanderen wordt er gekozen om met een eerder kleine
staf te werken (ideaal 8 à 12 werknemers op the First Floor). Zij bereiden samen meetings voor,
verdelen hierbij ook de rollen onder elkaar (3 vroedvrouwen, 3 sociaal werkers, 5 verpleegkundigen).
In elk centrum heeft de staf voldoende tijd vrij om te participeren aan de activiteiten (gepland en
spontaan ontstaan).
Samenwerking

VRAAG: Samenwerking, wat betekent het, hoe realiseren jullie dit en wat is de meerwaarde?
Antwoord Vibeke Bing: De 4-benige basis (prenataal, consultatiebureau jonge kind, ontmoeting –open
preschool- sociaal werker) is noodzakelijk in het centrum om vanuit die sterke basis samen te werken
met andere organisaties. Om het centrum vlot te doen draaien is het belangrijk om tijd te nemen om
4-benige organisatie goed op elkaar af te stemmen. Hiervoor fungeert iemand van de staf als
coördinator. Soms varieert het coördinatorschap per jaar. Jaarlijks wordt een evaluatie uitgevoerd om
te zien wat goed werkt.
Binnen de staf geldt gelijkwaardigheid. Als stafmedewerker neem je ook deel aan oudergroepen, om
een band aan te gaan met ouders. Ouders zetten op die manier bijvoorbeeld makkelijker de stap naar
de sociale werker.

e

1 bezoek

VRAAG: Hoe komen de families de eerste keer binnen? In Vlaanderen is de startsituatie toch anders.
Hoe ziet een Family Center eruit?
Antwoord Vibeke Bing: Hoe zou een Family Center moeten ruiken? Mag niet ruiken naar ziekenhuis,
naar bureau. Het ruikt er naar koffie en cake, er is muziek (“we kunnen hier zingen”). Belangrijk dat de
activiteiten kinderen aanspreken, dat werkt ook verbindend tussen ouders.
Als iemand aarzelt aan de drempel, is het belangrijk om je af te vragen wat je daar al kunt doen om
mensen over de drempel te krijgen. De open preschool is de sleutel, daar ga je als ouder heen omdat
het leuk is (cfr. Ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders in België, zoals baboes in Brussel).
Ouders worden bereikt in de open preschool, en ook door prenataal aanbod en door de
pediatrieverpleegkundige, die consultaties organiseert op deze plek.
Ook het gebouw zelf is belangrijk: ligging, hoe ziet het er uit van op de straat, en binnenin, hoe richt je
het in zodat mensen zich welkom voelen, wiens bureau geef je waar een plaatsje.
In sommige steden nemen de beter opgeleide ouders ‘veel ruimte in’. Andere ouders voelen zich
geïntimideerd en minder welkom. Medewerkers spelen dan een belangrijke rol: ze kennen de naam
van elk kind en spreken het kind aan, dit bevordert het welkome gevoel bij elke ouder.
Een plaats die een gedifferentieerd aanbod heeft voor ouders is een goede start (bv. open preschool ontmoetingsplaats).

Sociaal werker

VRAAG: Wat is de rol van de sociale werker?
Antwoord Vibeke Bing: Vragen van ouders die gerelateerd zijn aan het ouderschap kunnen sociaal
werkers verwerken samen met de ouders. Vragen die vaak terugkeren zijn vragen betreffende het
gedrag van kinderen en vragen die verband houden met de partnerrelatie.
Ouders hoeven niet lang te wachten en kunnen snel een afspraak krijgen voor een individueel
gesprek. Er zijn acht individuele gesprekken mogelijk met een vertrouwd gezicht van het Family
Center. Indien meer of intensievere hulp nodig is, wordt er doorverwezen naar meer gespecialiseerde
hulp. Doorverwijzers zijn vaak de ‘pre-schools teachers’ werkzaam in de ontmoetingsplaats (open
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preschool), zij kennen de werking van het centrum en weten met welke vragen ouders er terecht
kunnen.
Brugfiguur

Vaders

VRAAG: Kan de interculturele werker (brugfiguur genoemd door Vibeke) ook specialist zijn in
bepaalde topics.
Antwoord Vibeke Bing: De intercultureel werkers zijn vooral mensen met een allochtone achtergrond.
Zij vormen een vertrouwd gezicht voor de ouders met eenzelfde allochtone achtergrond.
VRAAG: Hoe betrekken jullie vaders als ouder en als staflid?
Antwoord Vibeke Bing: In de Family Centers en in de kinderopvang werken weinig mannen in de staf.
In het weekend is de open preschool (ontmoetingsplaats) open voor de ‘weekendvaders’. Vaders
komen vaak. Vooral in de grotere steden is het populair om naar open preschool en Family Centers te
gaan. Uit een klein onderzoek (interview met 17 mannen) blijkt dat ze komen ‘om tijd met hun kind
door te brengen’. Mannelijkere activiteiten zijn o.a. picknicken in het park, zangactiviteiten,
sportactiviteiten. Vrouwen komen vooral omdat ze het fijn vinden om bij elkaar te zijn.
Vroedvrouwen organiseren groepen voor vaders van zwangere vrouwen. Koppels worden samen
uitgenodigd en dan wordt er opgesplitst, een groep voor vrouwen en een groep voor mannen.

Organisator

VRAAG: Wie organiseert de activiteiten? De werkers van eerste verdieping, de ouders, de kinderen
zelf?
Antwoord Vibeke Bing: Dit is een samenwerking tussen staf en ouders. Ouders geven daarbij veel
suggesties. Veel activiteiten worden dan verder uitgewerkt door de sociale werkers. Iets doen is voor
veel ouders veel comfortabeler dan daar samen te zitten en babbelen.
Er bestaan in de Family Centers vaste groepen voor activiteiten. Regelmatig wordt een nieuwe reeks
van activiteiten aangeboden om op die manier een nieuwe oudergroep te genereren. Maar de
bijeenkomst mag niet te lang duren.

Tieners

VRAAG: Hoe worden tieners erbij betrokken?
Antwoord Vibeke Bing: In de Zweedse Family Centers bereikt men de kinderen reeds in de
voorschoolse leeftijd. In Zweden denkt men er momenteel over na hoe er kan samengewerkt worden
met organisaties die tieners en hun ouders bereiken.
In Denemarken focust men zich wel ook op tieners (bv. thema seksualiteit), maar niet op ouders van
tieners. Men denkt er momenteel na over hoe ouders van tieners te bereiken. Bijvoorbeeld: ouders
van tieners telefonisch ondersteunen en hen de gelegenheid bieden om aan te sluiten bij
oudergroepen. Op de tienerleeftijd is het veel moeilijker om ouders en tieners in hetzelfde huis te
ontvangen.
Een veelvoorkomend probleem bij tieners betreft de grote schooluitval van migrantenkinderen en
tieners.

Coördinator

4benen

VRAAG: Wat is de rol van de coördinator in het huis?
Antwoord Vibeke Bing: De rol van de coördinator is een belangrijke en zeker geen gemakkelijke job.
Vaak is het een halftijdse betrekking. De coördinator communiceert tussen de ‘Floor’ en het
‘management’ en staat in voor het financieel beheer, het beheer van de gebouwen ed.
VRAAG: Zijn de vier benen ook ergens anders bereikbaar voor ouders?
Antwoord Vibeke Bing: De vier samen zijn enkel bereikbaar in het Family Center. Naar ontmoeting
(open preschool), kan dit ook op andere plaatsen, zoals in kerken, bibliotheken, ...
VRAAG: Delen de vier benen informatie met elkaar?
Antwoord Vibeke Bing: Ja, en dit gebeurt steeds in overleg met de ouders erbij.
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Keuzevrijheid

Aantal FC in Brussel

VRAAG: Hoe kiezen ouders naar welk centrum ze gaan?
Antwoord Vibeke Bing: Ouders kunnen kiezen naar welk centrum ze gaan, vroeger lag dat meer vast.
Die keuzevrijheid maakt het wat complexer omdat ze dan niet altijd mensen uit hun buurt leren
kennen.
VRAAG: In een stad zoals Brussel hoeveel centra zijn er eigenlijk nodig?
Antwoord Vibeke Bing: 1 Family Center per 15000 inwoner is ideaal en tenminste 1/50 000 inwoners.
Het is belangrijk om klein te starten en gestaag te kunnen groeien.

Starten

VRAAG: Hoe lang duurt het om te starten met een Family Center?
Antwoord Vibeke Bing: Reken minstens op 2 jaar in een gunstig politiek klimaat, want er hangt veel af
van de politieke wil. Er is veel papierwerk te doen voor je kunt starten. In Zweden werd er de eerste
jaren vooral bottom-up gewerkt, nu is de top volop aan het werken en is het werkveld wat minder
tevreden.
Het allerbelangrijkste is dat het Huis een aangename plek is voor bezoekers en werknemers!

Evaluatie

Momenteel wordt een evaluatiesysteem ontwikkeld in Zweden om samen te reflecteren: waar staan
we al, waar willen we verder heen. Het is een soort van zelfevaluatie waarmee momenteel 170 centra
werken. Vibeke Bing is erg benieuwd wat het zal opleveren en welke uitdagingen er naar voor komen.
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3.2 Uitwisselsessie Huis van het Kind Brussel
Inleidend
Vertrekkende van het bouwplan Huis van het Kind Brussel, werd gediscussieerd over de realisatie van
het Huis van het Kind in Brussel. Wanneer is een Huis van het Kind geslaagd? Wat zijn valkuilen?
Welke sterktes moeten we in Brussel zeker benutten? Wat moeten de ambities zijn?
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Verslag

Toelichting bij schets HvhK Brussel (zie bouwplan HvhK Brussel)
Brusselbrede erkenning: één gedragen Brusselse missie, maar met sterk lokaal verhaal.
LOKAAL
Er zijn verschillende types ‘lokale huizen’, omdat er verschillende lokale contexten zijn en er verder
wordt gewerkt op reeds bestaande samenwerkingsverbanden (zoals Brede school verhaal – HvhK als
aanbouw bij Brede School).
Drie huisjes bovenaan tonen dat ‘samenhuizen’ per definitie niet moet, maar als er zich
mogelijkheden voordoen, dan heeft ‘samenhuizen’ toch een meerwaarde (cfr. Lezing Vibeke Bing:
meer teamdynamiek).
Belang van een fysiek inlooppunt, waar van alles te beleven valt (cfr. Lezing Vibeke, belang van open
preschool – ontmoetingsplaats als kloppend hart van de Family Centers).
Pionnen = partners. De blauwe pionnen = trekkers, die een netwerk uitbouwen.
Minimum aanbod in een lokaal Huis: onthaal, groepsactiviteiten, individuele ondersteuning.
BOVENLOKAAL
Er zijn een aantal functies die bovenlokaal opgenomen kunnen worden; er zijn ook een aantal
diensten met een Brusselbreed aanbod. Het bovenlokale heeft ook als opdracht om bovenlokaal uit te
wisselen en lokale huizen te ondersteunen.
De lokale en de bovenlokale partners hoeven niet per definitie dezelfde te zijn.
Opdracht tijdens workshop
Op basis van allerlei materialen in drie groepen nadenken over volgende vraag:
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“Hoe ziet jouw HvhK Brussel eruit?”








meerwaarde (voor kinderen, ouders, moeders, vaders, organisaties)
ambities
niet / onvoldoende bereikte doelgroep – hoe hen bereiken
verwachtingen t.a.v. lokale / bovenlokale samenwerking
minimaal noodzakelijk basisaanbod
valkuilen
sterktes

e

1 huis

Twee voorwerpen:

Aanbod kennen

(1) Handschoenen: samenwerken = handen uit de mouwen.
Hoe kunnen wij als organisaties samenwerken, zodat ouders de weg vinden naar het bestaand
aanbod?
e
1 stap: organisaties moeten elkaar kennen
e

2 stap: naar ouders toe. Sociale kaarten worden niet gebruikt, ze moeten aangepast worden aan het
doelpubliek, zeker voor de meest kwetsbaren.
Wie kan ouders ‘wegwijs maken’ in het bestaande aanbod?
o
o
o
o
o

Doelgroep bereiken?

Scholen spelen een belangrijke rol. Wanneer kinderen naar school gaan, dan kennen
ouders het aanbod beter.
Kinderopvang kan een belangrijke rol spelen (vb. Brussel: bekendmaking CB’s)
CAW speelt ook een rol. CAW bereikt de meest kwetsbaren (bereikt hen via
doorverwijzing)
Materniteit en prenatale consultaties zijn belangrijke partners
Ook plaatselijke huisarts – maar in Brussel zijn er veel gezinnen zonder huisarts. Ook niet
evident om met huisartsen samen te werken.
(2) Zeefje: Brussel is heel divers, heel groot, met een hoog geboortecijfer. Hoe kan je de
doelgroep bereiken? Hoe geef je hen een stem? Doelgroep die nu vaak vergeten wordt zijn
de illegalen. Om hen te bereiken moet je vooral ‘outreachend’ werken.
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e

2 huis

Verbinden voor
gezinnen

Vertrokken vanuit hartjes, want de missie is ‘we werken samen voor de gezinnen’. De lokale context is
dus bepalend. Om de verbondenheid in de lokale context aan te tonen, wordt het beeld van een
koord gebruikt.
Elk HvhK is in elke lokale context anders, het zijn geen Ikea-bouwpakketten. Lokaal zit al heel veel
expertise.
Het koord symboliseert ook de toegankelijkheid: de weg wordt uitgestippeld met de ouders; samen
met ouders en kinderen wordt op zoek gegaan naar het beste aanbod voor hen. Dit wordt niet van
bovenaf bepaald - cfr. Bouwplan Antwerpen: lege ruimte behouden die ouders zelf kunnen invullen.

Minimaal basisaanbod

Discussie: Moet er een minimaal basisaanbod aanwezig zijn in elk lokaal huis? Is het noodzakelijk om
een kern te definiëren die in elk lokaal HvhK in Brussel nodig is?
Antwoord: Ja, zodat ouders weten wat er minimaal in elk Huis te vinden is. Het is vooral belangrijk
naar herkenbaarheid en toegankelijkheid, maar het aanbod moet bepaald worden in overleg met /
vanuit de lokale context (cfr. Zweden vier benen, maar er kunnen lokale verschillen bestaan).

Prenataal

Ook belang van prenatale – zeker als toegangspoort. Niet enkel prenatale vanuit ziekenhuis
(materniteiten), maar ook prenatale groepen (bv. VUB KDV baby op komst; ILT’s ).

Bovenlokaal

Bol koord = bovenlokale. Het bovenlokale werkt steeds met respect voor lokale krachten, gegroeid
vanuit de basis.
e

3 huis
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Warm en open

De cirkel symboliseert het open, warme karakter (bv. een yurt). De cirkel kan ook gezien worden als
het bovenlokale: de missie HvhK Brussel, met tentjes eromheen die het lokale symboliseren.
Voorwerpen:






Taal

Symboliek van blokjes verspreid en niet op elkaar: samenwerken met verschillende
partners is een meerwaarde. Maar één groot HvhK is een ‘ver-van-mijn-bed-show’.
Daarom wordt gekozen voor meerdere lokale huisjes met elk hun eigenheid.
Stofzuiger: aanzuigkracht, aantrekken van gezinnen.
Lucifers: de weg verlichten voor ouders; HvhK moet de weg naar het bestaande aanbod
tonen aan ouders.
Blok met een hoekje af of bij: wat als er ouders zijn met kinderen met een problematiek?
Ze mogen niet meteen doorsluizen naar de volgende verdiepingen, dus ook deze
gezinnen moeten zich goed blijven voelen op the 1st Floor (cfr. Huis lezing Vibeke Bing).

Bijkomende discussiepunten
Discussie: Met wie kan er in Brussel samengewerkt worden? Ook met anderstalig aanbod? Ook met
Franstalige partners?
Antwoord: Dit heeft zeker een meerwaarde naar het bereiken van gezinnen. Het is dus zeker een
pluspunt om ook dit aanbod te leren kennen.
Discussie: Wat met het taalbeleid in Brussels HvhK?
Antwoord: Dit is iets waar bovenlokaal over nagedacht kan worden samen met het lokale niveau.
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3.3 Gezinnen verbinden
Inleidend
Sociale steun is een belangrijk thema in de Huizen van het Kind. We lieten ons inspireren door de
werking van Baboes, een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders in Brussel en Wigwam, een
kinderdagverblijf in Leuven waar ‘ontmoeting’ een rode draad is doorheen de werking.

Verslag
Praktijkverhaal Baboes
zie PPT
Baboes biedt kansen
Sociale mix: Baboes werkt doelgroepenvrij en niet probleemgericht.
Tijd en ruimte: Bewuste keuze voor een fysieke plaats, waar er tijd en ruimte wordt geboden aan de
gezinnen om daar te vertoeven.
Baboes is kindgericht
De vertrouwensfiguur van het kind is altijd in de buurt, waardoor kinderen in een veilige omgeving
kunnen experimenteren met afstand en nabijheid. Vele ouders gebruiken Baboes dan ook om hun
kind voor te bereiden op de kinderopvang en/of school.
Veel anderstalige ouders zien Baboes ook als een plek voor het kind om in contact te komen met de
Nederlandse taal.
Baboes is oudergericht
Mogelijke motivaties van ouders om naar Baboes te komen:









exclusieve tijd met je kind;
thuis wordt tijd vaak opgeslorpt door ander zaken, in Baboes wordt de tijd samen, het
samen spelen als kwalitatiever ervaren.
sociaal isolement doorbreken;
sociaal contact is uiteraard ook een heel belangrijke reden waarom ouders naar baboes
komen;
kinderen bevorderen ontmoetingen; kinderen zijn de makelaars van het kleine
ontmoeten;
verhaal vertellen en delen – uitwisselen van praktische tips;
ouders doen verhaal aan elkaar over het dagelijkse opvoeden;
ontdekken van diversiteit in opvoedingsstijlen: vrije confrontatie, elkaars spiegel zijn.
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Begeleidershouding
Het kind is een volwaardig persoon:


Begeleiders richten zich tot het kind en niet alleen tot de ouder (cfr. samen met het kind
worden naam en leeftijd bij binnenkomen op een bord genoteerd).
 Praten met het kind i.p.v. over het kind. Begeleiders zorgen ervoor dat het kind
betrokken wordt bij het gesprek dat volwassenen voeren over het kind. Ze doen dit op
maat van het kind, zonder het kind te onderbreken tijdens het spel.
 Een stem geven aan de gevoelens / de expressie van het kind (cfr. verhaal over afscheid
nemen in Baboes).
Begeleiders waken er wel over dat zij niet de entertainers worden van het kind. Voor begeleiders blijft
het een evenwichtsoefening tussen oudergericht werken en tegelijkertijd oog hebben voor de
individuele behoeften van het kind.
Ouders doen hun verhaal ook bij de begeleiders. Begeleiders bieden hen dan een luisterend oor, maar
geven geen advies of een antwoord op de vragen. Het is belangrijk dat ouders zelf tot een antwoord
komen. De begeleiders helpen hen hierbij door open vragen te stellen of door andere ouders te
betrekken bij het gesprek.
De ruimte als derde opvoeder
 De deur: mensen bellen en komen binnen; ze moeten niet wachten tot de begeleider de
deur opent.
 Ontmoetingstafel: koffie staat klaar om een huiselijke sfeer te creëren.
 Babyzone: aparte zone voor baby’s, die verhoogd is. Ook voor oudere kinderen kan dit
een rustplek zijn.
 Aandacht voor een meertalig publiek: in de bibliotheek is er een divers aanbod aan
boeken in verschillende talen.
 Speelplek: divers aanbod van speelgoed (duurzaam - plastiek, nieuw – tweedehands).
Bewuste keuze omdat het voor iedereen herkenbaar zou zijn.
 Creahoek: Ouder-kind relatie staat ook hier centraal (stoelen op maat van ouder en kind).
 Ballenbad: bewust ervoor gekozen om bank te positioneren in de nabijheid van het park.
 Wijkkaart: de wijkkaart met daarop herkenbare elementen uit de wijk kan de dialoog
bevorderen.
 Keuken: er is een deel voor volwassenen en een deel voor de kinderen.

Praktijkverhaal Wigwam
http://www.dewigwam.be/situering.html
Workshop gestart met een introductiefilm.
Historiek
Wigwam werd in 1995 opgericht met projectmiddelen (armoedeproject) van Kind en Gezin en kreeg
in 2004 een erkenning als kinderdagverblijf.
Eigenheid
Doelpubliek: 80% kwetsbaren, 20% modale gezinnen
Ontmoeting
Wigwam streeft ernaar dat ouders Wigwam als een plaats voor hen ervaren. “I’m home”.
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Ze proberen sociale mix te garanderen tijdens de ontmoetingsmomenten omdat ze uitwisseling over
grenzen heen heel waardevol vinden.
Eigen aan een kinderdagverblijf is dat gezinnen sowieso over de vloer komen, dit is dus een groot
voordeel om ontmoeting vanuit kinderopvang te realiseren. Je kunt de breng- en haalmomenten
hiervoor gebruiken maar ontmoeting gebeurt niet vanzelf. Je moet hier wel gerichte inspanningen
voor leveren. Zo zijn er de ontmoetingsmomenten, elke dag van 7u tot 10u, maar doorheen de dag zijn
ouders ook steeds welkom. Er staat altijd koffie klaar op een grote tafel. Ouders kunnen elkaar heel
spontaan, al spelend leren kennen. Kinderen zijn vaak de makelaars van ontmoeting tussen
volwassenen. Regioverpleegkundige K&G, neemt twee keer deel aan de onthaalmomenten.
Daarnaast worden ook kinderdagverblijf én zeker ook de buurtbewoners met of zonder kinderen.
Mensen uit de buurt worden ‘bekende gezichten’ doordat ze elkaar ontmoeten in het
kinderdagverblijfgerichte activiteiten georganiseerd. Daarvoor worden ideeën verzameld tijdens het
onthaalmoment. De mogelijkheid bestaat dat dit samen met de ouders wordt uitgewerkt. Bij het
uitwerken van de activiteit wordt rekening gehouden met de aanwezige diversiteit. Iedereen moet
zich aangesproken voelen.
Wigwam merkt dat op dat er onderling veel praktische ondersteuning wordt aangeboden bv. helpen
bij de boodschappen, gratis tweedehandsmarkt voor ouders van Wigwam maar ook voor mensen uit
de buurt.
Begeleiders
Ouders zien de verschillende begeleiders dagelijks waardoor de vertrouwensband stelselmatig wordt
opgebouwd. De sleutel hiervoor zijn de onthaalmomenten, elke ochtend van 7u tot 10u. Begeleiders
nodigen ouders keer op keer uit voor de onthaalmomenten.
Het is essentieel dat het laagdrempelig is en dat er gewerkt wordt aan veiligheid: alles kan, niets
moet.
De begeleiders zijn heel sensitief en kunnen inspelen op diverse situaties en een breed publiek.
Belangrijk hierbij is de open houding (eerder dan het juiste diploma).
Bereik

Ouders verbinden
over grenzen heen

Doorverwijzen?

Discussie
VRAAG: Wij horen vaak de verzuchting van de ouders ‘we hebben geen tijd om hieraan deel te
nemen, we moeten hollen naar ons werk…’
Antwoord:
Baboes kiest bewust voor heel gespreide openingsmomenten, waardoor we ook de modale gezinnen
bereiken.
Wigwam merkt op dat het wat langer duurt om die gezinnen te betrekken bij de onthaalmomenten,
maar zij blijven soms iets langer bij het afhalen. Wigwam blijft de ouders uitnodigen.
VRAAG: Jullie bereiken allebei een zeer divers publiek, maar hoe verbind je deze ouders met elkaar?
Antwoord:
Baboes ziet echt een sociale mix in de ontmoetingsplaats. Het anoniem werken helpt daar ook bij.
Niemand krijgt een stempel.
Wigwam komt tot de vaststelling dat kinderen verbindend werken.
VRAAG: Als jullie opvoedingsmoeilijkheden opmerken bij gezinnen, hoe gaan jullie daar dan mee om?
Antwoord:
Wigwam spreekt ouders hierover aan. Ze gaan na of er hulp nodig is en gaan dan samen op weg: ze
doen het samen, verwijzen niet door. Als het vertrouwen er is, kan er heel veel.
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Baboes werkt niet sturend en verwijst niet door, tenzij de vraag expliciet van ouders komt. Als je als
begeleider voelt dat er iets niet pluis is, dan gaat men vanuit de vertrouwensband een gesprek aan
met de ouders.

3.4 Participatie van ouders
Inleidend
Actieve participatie van ouders is een belangrijk streefdoel voor het Huis van het Kind. In deze
workshop zochten we naar inspiratie om ouderparticipatie uit te bouwen. Inspiratie uit de praktijk
vonden we bij Elmer, een kinderdagverblijf in Brussel met een lange traditie in ouderparticipatie in
een context van diversiteit. Ook de medewerkers van Samik, een inloopteam in Antwerpen, vertellen
hoe zij ouders betrekken bij de werking.

Verslag
Praktijkverhaal Inloopteam Samik
Zie PPT
Historiek
Oorspronkelijk waren wij een preventief zorgcentrum. Daarna zijn we geëvolueerd naar een
inloopteam. Wij stellen kansarmoede voorop. We werken via groepswerk en individueel werk.
Werking
Wij bieden individuele ondersteuning, groepsondersteuning, prenatale ondersteuning en een
consultatiebureau in onze werking aan. Binnen onze setting is ook de uitbouw van een
ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders in de Speelvijver georganiseerd.
Werken MÉT ouders in plaats van voor ouders.
We toetsen onze werking steeds bij de ouders via bijvoorbeeld ‘verbetergroepen’. De samenstelling
van de verbetergroep is belangrijk. We mikken op een publiek waarbij de helft +1 van de gebruikers
ouders zijn en de rest partners, beleidsmakers…
De startvraag in onze verbetergroep is altijd “Hoe kunnen we verbeteren?”
In de verbetergroepen werken we via een bepaalde structuur:



e

Tijdens de 1 bijeenkomst gaan we de oorzaak van de probleemformulering uitspitten via
een visgraat met tal van oplossingen.
e
Tijdens de 2 bijeenkomst gaan we over tot het samenvoegen van steeds terugkerende
elementen. De hoofdpunten komen dan naar boven. We geven punten en zotte
verbetermogelijkheden.
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e

Tijdens de 3 bijeenkomst gaan we alle oplossingen SMART formuleren en koppelen we
terug.
Selectie van de ouders in de verbetergroepen:
Via verschillende aanbodsvormen vinden we ouders. We zorgen voor diversiteit in de groep: ouders
die tijd hebben, ouders die vragen of ze mogen deelnemen, ouders die aangeven dat ze er zin in
hebben… nodigen we uit.
We stimuleren de diversiteit van onze groep. We willen graag een mix qua gender, cultuur en
kwetsbaarheid, wat voor mooie momenten zorgt. Verschillen worden zo geaccentueerd en
geapprecieerd.
Zo is er bijvoorbeeld een ‘modale’ mama die tijdelijk hier was om te bevallen. Het ging om een
moeder die in Noorwegen woont en ervoor koos een kind alleen op te voeden.
We nodigen meestal een vijftiental ouders uit, dan zijn er een tiental aanwezig.
Enkele voorbeelden van de verbetergroep:









In de Speelvijver, een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders, werd op aanraden van
de verbetergroep de leeftijd naar beneden gehaald tot zes jaar.
Op basis van de aanbevelingen van de verbetergroep werd de spelotheek naar een andere
locatie verbannen om de rust terug te brengen en de werking aangenamer te maken voor
iedereen.
Met de verbetergroep werd nagedacht over de inrichting. We werkten met een grondplan
op schaal. We hebben alle plannen bijgehouden en kunnen dit steeds ter hand nemen en
bespreken met ouders in de Speelvijver.
Voor het HvhK brachten we ouders samen. We willen een goede uitbouw verzorgen, dus
willen we de mensen betrekken: we zoeken naar wat onze doelgroep het belangrijkst
vindt. Dit deden we vanuit een motiverende methodiek: met Playmobil poppetjes en het
gebruik van clusters. We gaan aan de slag met wat ouders willen.
Welke plekken in de buurt willen ze betrekken in het lokale HvhK-verhaal? Het regioteam
van Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, jeugdhuizen, beleid, provinciale dienst van Kind
en Gezin…

Praktijkverhaal Kinderdagverblijf Elmer
Historiek
Kinderdagverblijf ELMER vzw is zestien jaar geleden opgericht.
Werking
We werken heel nauw samen met de ouders samen rond diversiteit. We werken met
groepsactiviteiten en verbreken daardoor het sociaal isolement. We werken met ouders, kinderen en
de buurtwerker aan een affectieve continuïteit.
Ouders als partner
Samenwerking rond het kind en de noden en verwachtingen rond het gezin vinden we belangrijk. We
verwachten een grote betrokkenheid van de gezinnen. We hebben de ouders heel hard nodig als
partner voor optimale begeleiding van het kind. Wij zijn niet de experts, de eerste opvoeder heeft veel
meer kennis van zaken over het kind. Daarom is een goede betrokkenheid en communicatie nodig.
We regelen een kindvrij uur voor ouder en aandachtspersoon (aangeduide begeleider). Noden en
verwachtingen worden afgestemd tussen de ouder en de begeleider.
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Communicatie met ouders
 Er wordt een woordenlijstje met een aantal fonetische woorden opgesteld. Ook
pictogrammen, foto’s, emoticons… maken deel uit van de brede communicatie die we
willen voeren.
 Het wenproces verloopt via een bevraging van de ouder door de aandachtspersoon.
Bedoeling is dat er geëvalueerd en gereflecteerd kan worden over concrete
verwachtingen en noden: Wat heeft elke partij nog nodig om te kunnen samenwerken in
functie van een optimale samenwerking voor het kind? Het wenproces en de verzamelde
informatie wordt via een vragenlijst in kaart gebracht. De aandachtsbegeleider volgt dit
nauwgezet op. We willen het veilige gevoel waarborgen.
 Om de zes maanden is er een gesprek over het kind. Vele gesprekken zorgen voor een
sterke band tussen ouders en begeleiders. Het kind voelt dit.
Communicatie met ouders is iets waar je dagelijks moet aan werken binnen de overtuiging dat ouders
centraal in de werking staan. Op maat en laagdrempelig met veel zorg wordt daar aandacht aan
besteed. Ouders worden als persoon gezien en als partner in de opvoeding.
We zien ouders als partners die participatief mee beslissingen nemen. Er komen veel zaken van
ouders aan het licht na een teamvergadering. Het is belangrijk dat we voortdurend een luisterend oor
hebben, zodat alle ideeën welkom zijn.
Ouders als actieve partner
Na verloop van tijd wordt aan de ouders gevraagd of ze het leuk zouden vinden om ergens aan deel te
nemen in de opvang of iemand van hun gezin te betrekken bij de werking. Dat levert mooie
momenten op, zeker naar sociale cohesie.
Begeleiders
Begeleiders zijn gastvrouwen bij de ontmoeting omdat ze de ouders en de kinderen goed kennen. Ze
kunnen ouders goed linken met elkaar zodat een uitwisseling tot stand kan komen tussen
verschillende ouders. Bijvoorbeeld om te praten over het slaapritueel van hun kind.
We benaderen de ouders vanuit een vorm van collegialiteit.
We verwachten een open houding en zijn niet bang voor kritiek. Kritiek toont de betrokkenheid van
de ouder. We moeten ervoor openstaan.
Discussie
Hoe moet volgens jullie een HvhK er uit zien: Welke partners moeten aanwezig zijn?
SAMIK: De infrastructuur moet aangepast zijn. We zijn 1 van de 17 inloopteams in Antwerpen. We
hebben niet veel middelen. We moeten plekken zoeken en de nodige subsidies vinden. Vele partners
in één huis is belangrijk. Het is ‘work in progress’.
Heeft een HvhK een deskundig onthaal nodig?
SAMIK: Neen, het kind in de ontmoeting is het hart van het HvhK. Er is wel altijd een fysiek persoon
aanwezig voor het onthaal. Het HvhK kan als onthaal beter iemand hebben die rondflaneert, dan
iemand die achter een glazen loket zit. Ontmoeting is altijd nodig om participatief met ouders aan de
slag te gaan.
ELMER: Het onthaal zien we ook niet als een balie. Het onthaal moet zodanig georganiseerd worden,
dat ouders elkaar antwoorden kunnen bieden.
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3.5 Organisaties verbinden – focus jonge kind
Inleidend
Welke meerwaarde voor kinderen en ouders kan samenwerken realiseren? Hoe zorg je voor een
goede samenwerking? Wat kunnen knelpunten in de samenwerking zijn en hoe ga je hiermee om?
We verkenden deze vragen vertrekkende van twee getuigenissen: vzw Samenwerken aan
Kinderopvang Brussel en het jonge samenwerkingsverband Huis van het Kind in Jette.

Verslag
Praktijkverhaal Samenwerkingsverband Huis van het kind Jette
Historiek
Samenwerkingsverband Huis van het kind Jette, project gestart in 2012, n.a.v. een oproep van de
VGC.
Partners
Trekkers: KDV en CB VUB Jette
Partners: CAW Brussel, Kraamzorg ‘Volle maan’, Gemeenschapscentrum Essegem, Erasmus
Hogeschool, Scholengroep Brussel, KDV de Rakkertjes en KDV De Kakkewietjes, IBO de Puzzel,
Solidariteit van het Gezin, K&G, Opvoedingwinkel.
Sterkte van het samenwerkingsverband: is de diversiteit aan partners (niet alleen Prego-partners
maar ook breder: bv. cultuur).
Elkaar leren kennen
We zijn van start gegaan in het najaar van 2012 met een omgevingsanalyse. Het doel was zicht krijgen
op de organisaties in de buurt. Tot dan toe was er geen overleg dat de verschillende organisaties in de
buurt samenbracht. Alle organisaties uit de buurt zijn uitgenodigd voor een infovergadering rond de
HvhK. Sommige organisaties hapten nog niet toe omdat het verhaal rond de HvhK nog te abstract
was.
Er is veel tijd gegaan naar het leren kennen van elkaar: wie zijn de andere organisaties in de buurt, wat
is het aanbod in de buurt? Deze verkenning loopt nog steeds.


Om de partners beter te leren kennen werd gekozen voor de opmaak van een
‘telefoonboek’. Dit bestaat uit fiches per organisatie, die deel uitmaakt van het
samenwerkingsverband. In het ‘telefoonboek’ wordt aangeven wat het aanbod naar
gezinnen / professionals is. Doel is het ‘telefoonboek’ uit te breiden met de organisaties
uit de buurt die geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Het telefoonboek
dient als een tool om elkaar als partnerorganisaties nog intensiever en diepgaander te
leren kennen. De afgevaardigde per organisatie doet de terugkoppeling naar de
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achterban binnen de organisatie. Daar wordt op gerekend. Een toekomstplan is de
opmaak van een soortgelijke tool voor de gezinnen.
Om elkaar beter te leren kennen en om naar buiten te treden (en nieuwe organisaties te
leren kennen), werd een visietekst geschreven in samenwerking met een aantal
betrokken partners.
Daarnaast werd er met het samenwerkingsverband ook een fietstocht georganiseerd.
Doel was om Jette te leren kennen (zowel formeel als informeel aanbod). Dit werkte ook
‘teambuildend’.
Een andere manier om elkaar te leren kennen, is door altijd op verschillende locaties te
vergaderen, bij de partners zelf.
Om af te sluiten organiseren we op 24 mei met het samenwerkingsverband een activiteit
voor de ‘Week van de opvoeding’. Door deze concrete actie zetten we samen iets op
getouw en leren we elkaar zodoende beter kennen.

Gezinnen leren kennen
In een volgende fase werd ingezoomd op het leren kennen van de gezinnen. Er is een
behoefteanalyse gestart met de ondersteuning van VBJK. Doel was zicht te krijgen op wie de
gezinnen in Jette zijn: van welk aanbod ze gebruik maken, wat de lacunes zijn en waar gezinnen van
dromen. In 2012 is er in de eerste plaats voor gekozen om enkel de ouders van het consultatiebureau
te bevragen. In 2014 hebben een aantal partners zich geëngageerd om vijf ouders te bevragen die
gebruik maken van het respectievelijke aanbod. In totaal zijn er 40 ouders bevraagd.
Enkele opvallendheden: het aanbod in Jette is niet gekend, ouders komen eerder door toeval in
contact met het bestaand aanbod… Op de vraag “Van welk aanbod zou je gebruik maken?” geven de
respondenten vooral aan geïnteresseerd te zijn in activiteiten voor kinderen, waar de kans bestaat dat
ze ook andere ouders ontmoeten.
Waar liggen de moeilijkheden?
 Doordat er gekozen is om niet onder een dak te zitten, duurt het langer om elkaar te leren
kennen.
 De oprichting van het HvhK vraagt veel tijd en energie en komt bovenop het reguliere
werk.
 De meerwaarde voor ouders is nu nog niet zichtbaar en meetbaar, wat het soms moeilijk
maakt.

Praktijkverhaal vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel
Zie PPT
Wat?
De vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel is een samenwerkingsverband, in die zin dat de vzw
bestaat uit vertegenwoordigers van tien organiserende besturen (net- en koepeloverschrijdend), die
zelf allemaal aanbieders zijn van kinderopvang. Het voorzitterschap gebeurt door een neutrale
partner.
Opdrachten van vzw
 Ouders helpen in hun zoektocht naar kinderopvang via de kinderopvangzoeker (= online
applicatie).
 Opvanginitiatieven ondersteunen in hun opnamebeleid (web-based tool)
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Belang van samenwerken
Het belang van samenwerken wordt toegelicht vanuit het verhaal over de eerste opdacht (nl. Ouders
helpen in hun zoektocht naar kinderopvang, via de kinderopvangzoeker).
Doelstelling van de lokale kinderopvangzoeker:
 meer gelijke kansen garanderen;
 de toegang tot kinderopvang vergroten;
 met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.
Voorgaande doelstellingen horen steeds verweven te zijn met de ambitie dat elke ouder op hetzelfde
moment een antwoord krijgt over zijn vraag naar opvang.
Hoe gerealiseerd?
Werkgroep registratie samengesteld, met vertegenwoordiging uit alle regiogroepen.
Selectie? Iedereen die zin heeft om hieraan mee te werken en hier tijd wil voor vrijmaken. Uit elke
regiogroep min. één persoon kandidaat gesteld, sommige regiogroepen zelfs twee personen.
Op een bepaald moment, tijdens het analyse- en ontwikkelingsproces kwamen we tot de belangrijke
vaststelling ‘We moeten tot een gezamenlijk moment komen van antwoord geven.’ Enerzijds in het
belang van ouders (weten wanneer antwoord krijgen, duidelijk, eenvormig systeem, voor iedereen
gelijke kansen). Anderzijds voor elkaar, collega kinderdagverblijven (niet wachten op antwoord van
ouders, terwijl ouders wachten op antwoorden van ander kinderdagverblijven).
Via de lokale samenwerkingsverbanden, de regiogroepen, was er een forum om hierover in discussie
te gaan. Geen eenvoudig proces, min. twee vergaderingen in beslag, ging een periode van drie
maanden over. Sleutel: goed verslag, duidelijke argumenten, gestoffeerde analyse, pro’s en contra’s +
tijd om hierover na te denken, mogelijkheid om terug te koppelen naar organiserende besturen.
Uitwisseling van ervaringen, overtuigingskracht en ondersteuning van elkaar.
Uiteindelijk, tweede vergadering afgeklopt op 7 maanden voor startdatum als afgesproken timing om
ouders op de hoogte te brengen van een opvangplaats.
Hoe werd consensus bereikt?
Enerzijds behoud van autonomie, eigenheid over opnamebeleid. Anderzijds ook een stukje eigen
autonomie/identiteit afgeven i.f.v. maatschappelijk belang, eigen beleid en werking gaan bijsturen,
eigen overtuiging voor een stuk loslaten om te gaan samenwerken, uiteindelijk moet iedereen zijn
eigen werking een beetje aanpassen, in meer of mindere mate. Maar dat is niet evident. Daarom
worden er belangrijke voorwaarden gesteld:




grondig uittesten gedurende 24 maanden;
grondig evalueren: bevraging wat betekent dit voor ouders, kdv, partners, lokaal loket;
behoud van eigenheid van elk KDV: eigen opnamebeleid vorm geven.

Hoe komt het dat dit werkt?
 Jarenlange samenwerking
 Basisvertrouwen gecreëerd
 Kunnen kijken naar maatschappelijk belang, overstijgt individueel belang
 Return is groot, voldoende groot voor investering
 Iedereen ziet gemeenschappelijk doel, iedereen heeft nog zijn eigen plek, kan een stukje
identiteit bewaren, heeft gevoel erkend te worden, gerespecteerd te worden:
BELANGRIJK EVENWICHT
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Toekomst
 bijv. gegevensuitwisseling, gegevensdeling, samenwerking met intermediairen;
 kracht: gezamenlijk doel blijven voorop stellen;
 iedereen een plek, respect;
 doch, bereidheid creëren om overtuigingen los te laten i.f.v. gezamenlijk belang.

3.6 Organisaties verbinden – focus schoolkind
Inleidend
Welke meerwaarde voor kinderen en ouders kan samenwerken realiseren? Hoe zorg je voor een
goede samenwerking? Wat kunnen knelpunten in de samenwerking zijn en hoe ga je hiermee om?
Hoe bereik je ouders van schoolgaande kinderen? We verkenden deze vragen vertrekkende van twee
getuigenissen: D’Broej (Brusselse Organisatie voor Emancipatie van Jongeren) en IBO De Puzzel
(Initiatief Buitenschoolse Opvang met buurtgerichte werking).

Verslag
Praktijkverhaal D’Broej
Historiek
Begonnen in 2010
Wat?
Brusselse koepelorganisatie van 7 WMKJ’s voor de emancipatie van Jongeren, met een focus op de
meest kwetsbare jongeren
WMKJ’s (Werkingen met Maatschappelijk Kwetsbare Jeugd)



kinderen na school opvangen (worden soms door personeel opgehaald)
jeugdwerking met groot professioneel kader waarbij veel energie ingezet wordt om het
collectieve doel te bereiken.

Actieweek D’Broej (jongeren + kindergroepen):
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luistermoment;
thema kiezen;
contact met thema;
op het einde wordt er een film van gemaakt en volgt er een gesprek met het beleid;
opvolging.

Werking
 activiteiten en dienstenaanbod;
 ateliers, jongerenontwikkeling (3 maanden);
 leadership (jongeren verantwoordelijkheid laten opnemen);
 burgerschapsengagement;
 jongeren organiseren.
Er zijn stuurgroepen en enkele jongeren worden gevormd om in de Raad van Bestuur engagement op
te nemen (groepsdynamisch en visie).
Voorbeeld sport:






als ontspanning: ‘matchke’ op het plein;
als atelier;
als project: uitwisseling – toernooi georganiseerd door de jongeren;
actie ‘Goalen’ van Chicago;
vrijwilligers omkaderen de voetbalwerking.

Jeugdwelzijnswerk
Individueel en collectief:
Eerstelijnswerk:
 vertrouwensrelatie (meedraaien in werking, contact ouders);
 ingezet op sleutelmomenten bij het kind;
e
 vanaf 3 kleuterklas veel vraag;
 tieners: preventieve opvolging (oriëntatie, conflicten school): vaak thuis bij de ouders
(binnen context), na 16 jaar niet meer bij de ouders (moeilijker);
 jongeren: oriëntaties, studentenjobs, vrijwilligersbeleid;
 ouders: 3 oudergroepen: info en preventie, focus opvoedingsondersteuning;
 jeugdwerkers: 3 vormingen per jaar: werken met ouders, deontologie, collectieve
begeleidingstechnieken).
Tweedelijnswerk (signalering, vertegenwoordiging, expertise delen)
Verbindend werken
Project (twee jaar geleden opgestart):
Jongeren worden ingezet om de kansen te vergroten dat leerlingen doorstromen naar 1A. 3 meisjes
met een leidersprofiel die andere jongeren helpen met hun huiswerk.
Doelstellingen
 brug bouwen tussen kwetsbare gezinnen en school (vertrouwensband creëren);
 kansen vergroten om door te stromen naar 1A;
 jongeren krijgen een voorbeeldrol, bouwen aan een vertrouwensband (school of thuis).
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Voor wie
 kinderen waarbij de afstand tussen gezin en school groot is;
e
e
 gedemotiveerde kinderen (2 en 3 leerjaar).
Basis: School die interesse toont in het leven van het kind naast de school, er wordt in tandem
gewerkt met de zorgcoördinator.
Praktijkverhaal IBO De Puzzel (Jette)
Wat?
IBO: opvang voor en na de schooluren en tijdens schoolvakanties, o.l.v. Kind en Gezin reglementering
Doelpubliek
1/2
Kinderen van 2 tot 12 jaar (sommige vestigingen hebben een kleinere focusgroep)
Zowel Nederlands- als anderstaligen.
Werking
Vanuit regelgeving twee prioriteiten:
 vrije keuze (hoekenwerking, niet-verplichte activiteiten, woensdagnamiddag:
atelierwerking);
 welzijn.
IBO krijgt subsidies van VGC op voorwaarde van een buurtgerichte werking:



web: samenwerken met partners uit de buurt
nest: IBO zelf (coachen begeleiders)

Samenwerkingsverbanden
In kaart brengen van mogelijke partners en zoeken naar win-win situatie.
Samen nadenken: wie, wat, waar, wanneer, prijs, begeleiding
Belangrijke voorwaarde: goede communicatie met partner is belangrijk
Partners (laatste drie jaar) waarmee concreet wordt samengewerkt
 danscentrum Jette (toegewerkt naar voorstelling voor ouders);
 ateliermuseum 340 (vb. street art);
 bibliotheek (deelname aanbod);
 buurtsport (stagiaires die ateliers geven van +/- 1uur).

Effecten
 talentontwikkeling (kinderen, begeleiders);
 inspiratie;
 op andere momenten in IBO ook aan het project werken.
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Nog een woordje van dank aan:
Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin voor het mogelijk
maken van de inspiratiedag.
VGC, entiteit Gezin, Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin voor de praktisch
organisatorische ondersteuning bij de inspiratiedag.
Alle sprekers op de inspiratiedag voor hun boeiende bijdrage.
Alle aanwezigen die actief mee vorm gaven aan de inspiratiedag.
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