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1 INLEIDING
Dit is het eindrapport van het onderzoeksproject Ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders in de Huizen
van het Kind, uitgevoerd door VBJK in opdracht van Kind en Gezin.
Het onderzoeksproject had als doel praktijkgerichte modellen voor de ontmoeting tussen kinderen en
ouders in de Huizen van het Kind te ontwikkelen. Vooraleer die te schetsen staan we stil bij de context en
de achtergrond van dit project, meer bepaald de Huizen van het Kind en besteden we aandacht aan de
onderzoeksopzet.
In het onderzoeksproject stond de ontmoeting tussen kinderen en ouders centraal. Dit vormt dan ook de
focus van het eindrapport. Er kan in het kader van ontmoeting in de Huizen van het Kind een interessant
en waardevol aanbod worden opgezet dat zich richt op ouders of een aanbod voor kinderen. Maar
hierover doen we in dit rapport geen uitspraak. In het eindrapport gaan we in op de ontmoeting tussen
kinderen én ouders in de Huizen van het Kind.
In voorliggend eindrapport geven we de mening van VBJK weer. Deze mening werd gevormd door 1 jaar
intensief samen te werken met verschillende projecten ‘Huizen van het Kind’ in een lerend netwerk, door
een bevraging van betrokkenen (zoals ouders en medewerkers) en observaties, en door overleg met de
stuurgroep ‘ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders in de Huizen van het Kind’. Een mening
opgesteld door VBJK, maar gebaseerd op overleg en onderzoek, dus.
De Huizen van het Kind en de ontmoetingsfunctie zijn in volle ontwikkeling. Dit rapport is daarom zeker
geen eindpunt en we hopen dat het handvatten kan aanreiken voor beleid en praktijk, dat het aanzet tot
discussie, dat het prikkelt en uitdaagt.
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2 CONTEXT
2.1 De Huizen van het Kind
Het ontwerp van decreet Preventieve Gezinsondersteuning
Op 14 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet
inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. Het
ontwerp van decreet regelt de Huizen van het Kind. “Een Huis van het
Kind wordt dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor alle gezinnen”, geeft minister van Gezin Jo
Vandeurzen aan. Hoewel het nog even wachten is op de uitvoeringsbesluiten, zijn de eerste Huizen van
het Kind in Vlaanderen en Brussel al van start gegaan. Voor meer informatie verwijzen we naar de
website: http://www.huizenvanhetkind.be/hk/index.html.
De preventieve gezinsondersteuning heeft tot doel het welbevinden van aanstaande ouders en gezinnen
met kinderen en jongeren te bevorderen, door hen te ondersteunen op het gebied van welzijn en
gezondheid, zodat voor ieder kind maximale gezondheids- en welzijnswinsten gerealiseerd worden. De
Huizen van het Kind spelen hierbij een belangrijke rol. Heel wat lokale organisaties bieden ondersteuning
of geven informatie over opvoeding aan ouders. Met de Huizen van het Kind wil men die lokale praktijken
stimuleren om een geïntegreerde en afgestemde dienstverlening te voorzien. Daardoor kunnen gezinnen
makkelijk hun weg vinden in het aanbod in hun buurt.
Zo wil men komen tot meer ‘gedeelde’ in plaats van verdeelde zorg; samen sterk. Een Huis van het Kind
vervult hierbij minstens drie functies: (1) preventieve gezondheidszorg, (2) opvoedingsondersteuning en
(3) sociale cohesie / ontmoeting. Over die laatste functie gaat dit onderzoeksproject.
Kenmerken van de Huizen van het Kind
Samenwerkingsverband tussen voorzieningen
Met het nieuwe decreet zal, onder de noemer ‘Huis van het Kind’, een kwalitatief
partnerschap worden versterkt tussen lokale partners, tussen preventieve
gezinsondersteunende initiatieven. De samenwerking kan zich letterlijk onder één
dak bevinden, een fysiek Huis van het Kind waar alle partners op dezelfde locatie
huizen. Het partnerschap kan ook tot uiting komen door een sterk
samenwerkingsverband tussen de verschillende voorzieningen die elk een eigen plek hebben.
Elk Huis van het Kind vertrekt vanuit ‘de buurt’
Elke buurt is anders, met andere gezinnen, andere noden en een ander aanbod. Het Huis van het Kind wil
een lokaal, buurtgericht verhaal zijn, daarom is er sprake van lokale differentiatie. Er zullen geen twee
identieke Huizen van het Kind bestaan.
Het gaat niet over het ‘Huis van Kind en Gezin’
In het Huis van het Kind zitten diensten die door Kind en Gezin worden gesubsidieerd of erkend. Maar
ook elke andere voorziening met een preventief gezinsondersteunend en / of socio-cultureel aanbod kan
deel uitmaken van het Huis van het Kind. Men wil door de Huizen van het Kind minder sectoraal werken.
Door samen te werken kan men leren van en met elkaar, kan men samen hetzelfde doel nastreven,
zonder de eigen werking uit het oog te verliezen.
Het Huis van het Kind is er voor ALLE gezinnen
De voorzieningen in het Huis van het Kind garanderen een laagdrempelig en geïntegreerd aanbod voor
alle (aanstaande) gezinnen met kinderen. Ze focussen zich niet enkel op gezinnen met problemen. Via
het samenbrengen van diverse actoren krijgt het principe van het ‘progressief universalisme’ vorm. Er is
een universele dienstverlening voor alle gezinnen, vanuit het idee dat ieder kind telt en dat de
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mogelijkheid tot ontmoeting, ondersteuning en verrijking er moet zijn voor iedere ouder. Daarom is er in
1
elk Huis van het Kind een consultatiebureau . Geen consultatiebureau, geen Huis van het Kind. De
meerderheid van de ouders met jonge kinderen komt naar een consultatiebureau en het
consultatiebureau kan daarom een laagdrempelige toegangspoort zijn. Tegelijkertijd is er ook een
complementair aanbod dat gericht is op specifieke noden en/ of op specifieke gezinnen, waaronder
kansarme gezinnen. Op die manier zorgt een Huis van het Kind voor een maximale toegankelijkheid van
het aanbod preventieve gezinsondersteuning voor alle gezinnen, afgestemd op de vragen en noden van
deze gezinnen.
Huizen van het Kind hebben aandacht voor ontmoeting tussen kinderen en ouders
In elk Huis van het Kind wordt de ontmoetingsfunctie uitgewerkt. Welke vorm dit krijgt (bvb. ontmoeting
in de wachtzaal van het consultatiebureau, georganiseerd door één van de partners of in een
afzonderlijke ontmoetingsplaats) is nog niet bepaald. Over die verschillende vormen gaat dit
onderzoeksproject.
De mosterd?
In verschillende landen zien we een trend naar meer samenwerking tussen preventieve
gezinsondersteunende voorzieningen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er de Children’s Centers, in
Duitsland zijn er de Eltern-Kind-Zentern, in Frankrijk zijn er de Réseaux d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents. Voor meer informatie hierover, verwijzen we naar Van Crombrugge
(2013). In Nederland zijn er de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), die volop in ontwikkeling zijn. Voor meer
informatie over de Nederlandse CJG’s verwijzen we naar www.nji.nl.
Ook in de Scandinavische landen spelen family centers (Familjecentraler of Familienhus) een centrale rol in
de preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning. Hun praktijk sluit nauw aan bij de Huizen van het
Kind: buurtgericht, laagdrempelig, geïntegreerd aanbod en preventie zijn er ook de kernwoorden. In de
Scandinavische landen is reeds een lange traditie van family centers: de eerste dateren uit de jaren 70. In
2007 waren er in Zweden 131 family centers (Bing, in Kekkonen, Montonen, & Viitala, 2012). De
Scandinavische family centers vormen daarom een inspiratiebron voor het Vlaamse beleid.
A family centre is a service model which brings together the services that promote wellbeing and
health of children and families on the basis of promotive and preventive approach. (Kekkonen,
Montonen, & Viitala, 2012).
De Zweedse family centers bieden gratis en vrijwillige ondersteuning aan alle aanstaande ouders en
ouders met jonge kinderen. Het zijn buurtgerichte centra met een geïntegreerd aanbod bestaande uit 4
pijlers:
1)
2)

prenatale preventieve zorg;
preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen, vergelijkbaar met onze
consultatiebureaus van Kind en Gezin;
3) open preschools of open nursery, waar ontmoetingsmomenten en -activiteiten doorgaan
voor kinderen en ouders;
4) sociale welzijnsdiensten.
At family centres, the promotion and prevention work relating to children is coordinated and colocated. There is no official interpretation of the term, hence the meaning can vary. The centres
normally provide an open nursery, as well as maternal healthcare, children’s healthcare and social
services. Many professional categories, such as midwives, nurses, nursery teachers, social workers,
family advisors, recreational leaders, psychologists, etc., work together around the family with
children. (Kekkonen, Montonen, & Viitala, 2012).
1

Consultatiebureau of CB
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In de family centers werkt een multidisciplinair team van onder meer voorschoolse opvoeders,
maatschappelijk werkers en verplegers, met als doel het bevorderen van de gezondheids- en
ontwikkelingskansen van kinderen en ouders, het creëren van sociale netwerken rond gezinnen en het op
een evenwaardige manier betrekken van moeders en vaders bij de opvoeding. De family centers richten
zich op alle gezinnen, zowel zwangeren als ouders van jonge kinderen, met een bijzondere aandacht voor
het bereiken van maatschappelijk kwetsbare groepen. Ze combineren het idee van een open
voorschoolse voorziening (waar ouders samen met hun kind participeren) met een welzijnsbenadering en
werken uitdrukkelijk steungericht (en niet probleemgericht). Ze werken met ouders en niet voor ouders.
In de Zweedse 'familjencentraler' wordt uitgegaan van de vragen en behoeften van ouders. Ouders
bepalen daarom zelf welke diensten ze nodig hebben.
The family centres offer a new way of supporting the everyday lives of families with children. Family
centres provide services in a multi-professional, cross-sector way in collaboration with the third
sector. In accordance with the basis for the family centres, the following goals have been
established for the family centres:
- to support and strengthen parents in their role as carers and child-rearers
- to develop the social networks of children and parents
- to act as a local meeting point for children, families and local residents
- to develop working models which engage children and parents
- to identify physical, mental and social risk factors at an early stage
- to offer children and parents support and services with a low threshold
- to develop multi-professional, cross-sector collaboration between the services
- to build up partnerships with the third sector
- to act as a centre for information and competence
- to disseminate knowledge that is based on scientific research and evidence
(Kekkonen, Montonen, & Viitala, 2012)
Lindskov (2010) onderzocht de percepties van professionals en ouders die naar de family centers komen.
De professionals zien het family center voornamelijk als een professionele service, een plaats waar
gezinnen met jonge kinderen elkaar informeel kunnen ontmoeten en een ruimer community-based
centrum. De percepties van ouders ten aanzien van het family center zijn volgens Lindskov (2010) te
vatten in 4 categorieën: een professioneel onthaal, een study circle (vergelijkbaar met groepsgerichte
opvoedingsondersteuning), een speelplaats voor kinderen en een huiskamer (living room) voor sociale
contacten. Een van de belangrijke pijlers van de family centers zowel voor de ouders als de professionals
is het sociaal contact. Dit gebeurt voornamelijk in de open preschools. Open preschools (of open
kindergarten of open nursery) zijn plaatsen waar kinderen en ouders samen kunnen spelen en andere
kinderen en ouders kunnen ontmoeten. Deze open preschools zijn vergelijkbaar met
ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders, omdat het kind vergezeld wordt door minstens één
volwassene, en ze vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Bij de evaluatie van de family centers in Västra
Götaland (2009) vroeg men ouders waarom ze naar de open preschool gaan.
Parents visit the open preschools primarily for the sake of their children, but also in order to meet
other people, exchange experiences and find help and support.
(Abrahamsson, Bing, & Löfström, 2009, p. 4)
Daarnaast geven Adolfsen en collega’s (2012) aan dat “open preschools, as part of the family centre, make
it a dynamic and flexible space for social interaction, personal development and learning”.
Meer informatie over de Scandinavische family centers is terug te vinden in volgende bijdragen:
Abrahamsson, A., Bing, V., & Löfström, M. (2009). An evaluation of family centres in region Västra
Götaland, Sweden. Summary of the report.
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Adolfsen, F., Martinussen, M., Thyrhaug, A.M., & Vedeler, G.W. (2012). The family’s house. Organization
and professional perspectives. Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child
Welfare, University of Tromso.
Kekkonen, M., Montonen, M., & Viitala, R. (2012). Family centre in the Nordic countries – a meeting point
for children and families.
Lindskov, C. (2010). Family centre practice and modernity. A qualitative study from Sweden. Doctoral
thesis, Liverpool John Moores University.

2.2 Ontmoeting als bron van gezinsondersteuning
Dit rapport gaat over de ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders in de Huizen van het Kind. We staan
stil bij de decretale bepalingen over de ontmoetingsfunctie en bij het belang van ontmoeting. We
inspireren ons daarbij op de ervaringen van bestaande ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders.

Ontmoeting als pijler van de preventieve gezinsondersteuning
Het ontwerp van decreet over de preventieve gezinsondersteuning erkent expliciet het belang van
ontmoeting, van informele sociale netwerken en van sociale cohesie. Het vermeldt het ondersteunen en
bevorderen van de sociale informele netwerken als een essentiële doeltelling (Art. 5), evenals het
bevorderen van ontmoeting en de sociale cohesie (Art. 8).
De memorie van toelichting legt uit dat dit dient begrepen te worden als de doelstelling om cohesie of
samenhang te creëren tussen de gezinnen boven socio-economische en etnisch-culturele grenzen heen. (…)
Via de Huizen van het Kind kunnen gezinnen op die manier steun en herkenning vinden bij elkaar.
Vanuit het onderzoeksproject zien we ontmoeting als een middel dat verschillende doelen kan dienen:
sociale steun, sociale cohesie, … . Het doel van het huidig onderzoeksproject bestaat er net in na te gaan
hoe dit in de praktijkprojecten gebeurde en wat we daar uit kunnen leren.

Belang van ontmoeting
Hoewel de meeste ouders het grootbrengen van kinderen niet als problematisch ervaren, heeft elke
ouder wel eens vragen over de kinderen, of voelt elke ouder zich wel eens onzeker. Daar bestaan
verschillende opvoedingsondersteunende werkvormen voor met elk hun meerwaarde. Want wat door de
ene ouder als steun wordt ervaren, betekent mogelijk voor een andere ouder extra druk (Buysse, 2008).
Er is echter één steunbron die door alle ouders als ondersteunend wordt ervaren: het informele sociale
netwerk (Buysse, 2008). Sociale netwerken tussen ouders kunnen een bron zijn van sociale en emotionele
steun; ouders vinden bij elkaar (h)erkenning, putten uit gedeelde ervaringen en belevingen, ontwikkelen
een groter zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel (Nys & Van den Bruel, 2009). De informele sociale
contacten tussen kinderen en ouders kunnen duurzame relaties zijn, zodat gezinnen zich ondersteund
voelen door een sterk netwerk (zoals nauwe familiebanden of vriendschapsbanden). Maar niet alleen
deze nauwe banden hebben een ondersteunende waarde. Ook ontmoetingen met andere ouders kunnen
als ondersteunend ervaren worden. Zo merken Speetjens, van der Linden en Goossens (2009) op dat
ouders de meeste vragen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen stellen binnen hun informele
netwerk: aan hun partner, familie, vrienden, kennissen, maar ook aan ouders van andere kinderen. Ook
Rullo en Musatti (2005) stellen dat omgang met personen die dezelfde intense ervaringen delen
ondersteunend kan zijn voor de ouders van jonge kinderen. Deze personen hoeven geen hechte
vriendschaprelaties aan te gaan, gewoon het feit dat ze beide moeder (of vader) zijn, werkt verbindend.
Interactions with persons that share the same intense life experience is considered to be potentially
supportive for young children’s parents (as it provides the opportunity to observe a variety of
parenting models) … it is not necessary to establish such a continuous and committed relationships
… Social contacts among mothers, who are not necessarily involved in any close relationships, could
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assume a specific and positive value and become significant on the basis of the life experience that
mothers share … (Rullo & Mussatti, 2005).
Ook Ruth Soenen (2006) documenteert de meerwaarde van kleinere
ontmoetingen, gekenmerkt door vluchtige contacten. Zij pleit ervoor
om gemeenschapsvorming niet alleen te stimuleren op basis van
duurzame, diepgaande relaties, die hun plaats vooral vinden in
homogene sociale groepen. Het is ook belangrijk om mensen ruimte
te bieden tot ambivalentie: om te kunnen kiezen tussen het
vermijden van sociaal contact, of elkaar te ontmoeten. Die
gemeenschapsvorming zal vluchtiger zijn, maar ze biedt wel heel
wat mogelijkheden tot relaties tussen mensen uit heel diverse groepen. Kleine, vluchtige ontmoetingen
creëren de mogelijkheid van een ‘light’ versie van gemeenschap: niet-duurzame relaties die toch een
vorm van behoren of ‘thuis zijn’ tot stand kunnen brengen. Eigen aan de kleine ontmoetingen is dat ze
geen verplichtingen inhouden, het is steeds een vrije keuze. Mensen kunnen praten over allerlei zaken
zonder dat er plichten aan verbonden zijn. Soenen (2006) komt door haar onderzoek tot de bevinding dat
kinderen één van de beste makelaars van het kleine ontmoeten zijn; zij vormen vaak aanleiding tot
kleine, vluchtige gesprekjes. De combinatie van enerzijds ervaringen kunnen delen en anderzijds een
zekere afstandelijkheid kan een meerwaarde hebben voor kinderen en ouders. Plaatsen voor dit kleine
ontmoeten worden gekenmerkt door een open karakter. Daarnaast is er veelal een ambivalentie tussen
anonimiteit en herkenbaarheid. Anonimiteit omdat de omgeving bevolkt wordt door onbekenden en
vermijding mogelijk is. Je hoeft niet per sé te praten, je mag ook gewoon rustig zitten en anoniem blijven.
Herkenbaarheid omdat je ‘herkenbare’ zaken kortstondig kan bespreken met anderen. Het open karakter
houdt in dat men er voor moet waken dat kliekjes vermeden dienen te worden, en dat bepaalde ideeën of
conflicten niet de bovenhand mogen krijgen.
We kunnen het bovenstaande ook verbinden met Putman (2007), die stelt dat zowel bonding als bridging
social capital van belang zijn. ’Bonding’ staat voor intense relaties tussen gezinnen die
gemeenschappelijke kenmerken hebben. ‘Bridging’ gaat over minder intense relaties tussen gezinnen die
van elkaar verschillen; het gaat over het vormen van bruggen of verbindingen over sociaal economische
en etnisch-culturele grenzen heen. Beide vormen van sociaal kapitaal zijn belangrijk (Geens, 2009-2010).
Bovenstaande leert ons dat zowel hechte als lossere sociale contacten (zowel bonding als bridging) een
bron van ondersteuning kunnen zijn voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

Plaatsen waar het kleine ontmoeten tot stand kan komen
Er bestaan verschillende plaatsen waar het kleine ontmoeten tussen kinderen en ouders gefaciliteerd kan
worden. We denken hierbij aan kinderopvang of scholen die ontmoetingen tussen kinderen en ouders
kunnen stimuleren. Maar er zijn ook plaatsen waar ontmoetingen tussen kinderen en ouders plaatsvinden
zonder dat dit het doel is. Denk maar aan speeltuinen, winkels, … . Al deze plaatsen, met al dan niet een
impliciete ontmoetingsfunctie, hebben hun waarde.
Er zijn de laatste jaren ook plaatsen gecreëerd die deze ontmoeting als expliciet doel hebben. Die
ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders worden gedefinieerd als plaatsen, waar met deskundige
begeleiding, kinderen samen met een ouder of andere opvoedingsverantwoordelijke enkele uren kunnen
doorbrengen. Ze ontmoeten er andere kinderen, ouders en begeleiders. De ouders hebben ook de
gelegenheid om andere ouders te ontmoeten, om over de kinderen en opvoeding te praten, om van
gedachten te wisselen of gewoon tot rust te komen (Van der Mespel, 2008, 2011; Vandenbroeck et al.,
2007). Er gelden in ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders twee belangrijke werkingsprincipes
(Vandenbroeck et al., 2007):
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1.
2.

Opvoeden wordt begrepen als een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus niet alleen ouders, maar
ook de samenleving heeft een verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen.
Vrije confrontatie: ouders worden in ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders onwillekeurig
geconfronteerd met opvoedingsstijlen van andere ouders. De confrontatie is vrij omdat ze niet
gestuurd wordt, er geen oordeel of duiding bij gegeven wordt en ouders zelf kunnen beslissen
wat ze met de confrontatie doen. Ze is vrij, maar niet vrijblijvend, omdat ze hoe dan ook ouders
aan het denken zet over de eigen opvoedingsstijl.
Jackson (2013) vond in haar onderzoek naar
ontmoetingsplaatsen in Australië, dat er 8 vormen van
ondersteuning zijn voor ouders:
1. Friendship and social network support
2. Relational support
3. Peer support
4. Emotional support
5. Parenting role support
6. Information and resource support
7. Circle of care support
8. Multidisciplinary support.

(foto: De Speelbrug)

Vanuit het concept ‘Huizen van het Kind’, moet echter niet enkel gefocust worden op de meerwaarde van
ontmoeting voor de ouders. Ook voor de kinderen moet het een meerwaarde bieden, want het gaat toch
over de Huizen van het ‘Kind’. Alsook voor de ruimere samenleving, kan het een meerwaarde hebben. Dit
vinden we terug bij Vandenbroeck, et al. (2007) en Vandenbroeck en Geens (2010) in de 3 overlappende
functies die ze toeschrijven aan ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders
1.

2.

3.

Een functie voor het kind: het zijn plaatsen waar kinderen hun opvoedingsmilieu kunnen
verbreden. Kinderen hebben er, bijvoorbeeld, speelmogelijkheden die ze thuis niet
hebben; kunnen ervaringen opdoen van autonomie en onderlinge verbondenheid; krijgen
de kans om diverse relaties (met kinderen, met volwassenen) te verkennen en te
verbreden, waardoor ze sociale vaardigheden kunnen ontplooien en hun veerkracht
kunnen vergroten.
Een functie voor ouders: opvoedingsondersteuning waar sociale steun centraal staat.
Laagdrempelige plaatsen waar, op een vrijblijvende/vrijwillige manier, contact kan
gemaakt worden, waar ouders andere ouders kunnen ontmoeten, tijd kunnen nemen om
rustig met hun kind om te gaan, om desgewenst op adem te komen.
Een functie voor de samenleving: ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders zijn ook
plaatsen die de sociale cohesie kunnen bevorderen. Omdat dagelijkse opvoedingsvragen
door veel ouders gedeeld worden, kan verbondenheid tussen ouders ervaren worden in
een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders. Ontmoetingen vinden er plaats over de
socio-economische en etnisch-culturele grenzen heen. Het is een plaats voor ‘bridging’.

Deze 3 functies komen overeen met de meerwaarde van sociale informele netwerken voor ouders, maar
ook voor kinderen en de ruimere samenleving. Er bestaan veel verschillende praktijken van
ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders, elk met hun eigenheid en hun referentiekader. Er bestaan
ontmoetingsplaatsen die vertrekken vanuit het psychoanalytische gedachtegoed van Francoise Dolto;
andere kiezen voor een andere invalshoek. Sommige ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders zijn
opgezet door inloopteams; andere door nieuw gevormde organisaties. Maar wat voor alle
ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders geldt, is dat focus niet ligt op intensief informeren of
adviseren en ze vertrekken niet vanuit een deficit model, waar de problemen van kinderen en/of ouders
centraal staan. Ouders hoeven dus geen vragen of problemen te hebben om naar een ontmoetingsplaats
voor kinderen en ouders te komen. Gewoon het feit dat men kinderen heeft, volstaat.
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Het is een open huis waar ouders vrij kunnen komen en gaan en waar het kind centraal staat. De
ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders worden gekarakteriseerd door ‘ont-moeten’: er zijn
mogelijkheden tot toevallige en ongedwongen kleine ontmoetingen. Het zijn ruimtes waar niet op
voorhand bepaald is welk soort ontmoetingen er moeten plaatsvinden tussen kinderen onderling, tussen
ouders onderling, tussen ouders en kinderen, tussen ouders/kinderen en eventuele anderen. Het is een
ruimte waarbinnen voldoende openheid is zodat kinderen en ouders de ruimte zelf, en wat binnen die
ruimte kan gebeuren, mee vorm kunnen geven (Noens & Ramaeckers, 2011).
Niet alleen in Vlaanderen en Brussel bestaan ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders. In veel
andere landen bestaat een lange traditie van plaatsen waar kinderen en ouders samen tijd kunnen
doorbrengen, samen kunnen spelen, elkaar kunnen ontmoeten, … In Zweden zijn er de open preschools;
in Italië de spazio insieme en tempo per le famiglie; in Frankrijk bestaan de maisons vertes en de lieux d’
acceuil parents enfants; in Japan bestaan kosodate shien; in Australië heb je de play groups en in het
Verenigd Koninkrijk zijn er ook play groups of toddler groups. Hoshi-Watanabe, Musatti, Rayna en
Vandenbroeck (2012) geven een interessante schets van deze verschillende ontmoetingsplaatsen.
De theorie van het kleine ontmoeten en de principes en de werking van ontmoetingsplaatsen voor
kinderen en ouders bieden een referentiekader waarmee het VBJK de zoektocht naar onderbouwde
praktijkgerichte modellen voor de ontmoetingsfunctie in de Huizen van het Kind aanpakte.
Ondanks de toename van dit soort plaatsen, is het onderzoek naar de werking en de principes van
ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders nog beperkt en eerder anekdotisch (Jackson, 2003). Toch
zijn er waardevolle documenten die inspirerend kunnen zijn voor de ontmoetingsfunctie van de Huizen
van het Kind:
EXPOO (2010). Ontmoetingsplaatsen. Eindverslag dialoogmoment.
Hulpia, H. (2013). Moeder en dochter samen op stap. KIDDO, 14 (4), 20-23.
Van der Mespel, S. (2011). Ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders. Van buitenbeentje naar hype.
POW Alert, 37, 4.
Van der Mespel, S. (2008). Ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders. Discussietekst van het netwerk
ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders.
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3 ONDERZOEKSOPZET
Doel van het onderzoeksproject is om onderbouwde praktijkgerichte modellen te
formuleren voor de ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders binnen de Huizen
van het Kind en die samen met de praktijk te ontwikkelen.

3.1 Structuur
Om het doel van het onderzoeksproject te bereiken, ontwikkelden we volgende structuur:

Proeftuin
Oostende
Vzw HvhK
Leuven

CAW
Metropool

Lerend netwerk
ontmoetingsfunctie HvhK

Proeftuin
Boom

OCMW
Zottegem

De Sloep

Reddie
Teddy OostVlaanderen
Stuurgroep
Kind & Gezin, Vlaams netwerk ontmoetingsplaatsen, EXPOO, VBJK, (coördinatoren
pilootprojecten met proeftuin)

Lerend netwerk
De kerntaak van het lerend netwerk is, samen met de proeftuinen en andere praktijkprojecten Huizen van
het Kind, expertise op te bouwen in het realiseren van de ontmoetingsfunctie, rekening houdend met de
lokale context. In het lerend netwerk stond het leren van en met elkaar centraal. VBJK organiseerde dit
netwerk in samenwerking met VCOK. Aan het lerend netwerk participeerden niet enkel de 2 officiële
2
proeftuinen ontmoeting (Boom en Oostende). Maar ook de transitieprojecten vrijwilligers werden
betrokken, meer bepaald het Huis van het Kind Leuven, CAW Metropool (Samik), Reddie Teddy OostVlaanderen (Nieuw-Gent en Sint-Niklaas) en de Sloep. Tot slot nam ook het Huis van het Kind Zottegem
deel aan het lerend netwerk.
In totaal namen 9 organisaties deel aan het lerend netwerk. Deze groepsgrootte zorgde voor een groep
die klein genoeg is om een hechte (vertrouwens)band mee uit te bouwen, maar die voldoende groot is
om interessante praktijkervaringen uit te wisselen en samen te reflecteren.
Het lerend netwerk kwam 9 maal samen en het overleg vond zo veel mogelijk plaats op locatie, bij de
verschillende praktijkprojecten. Dit had een sterke meerwaarde: het bood inspiratie en concrete
ervaringen. Daarnaast waren er 2 overlegmomenten georganiseerd door Kind en Gezin waarop de
verschillende leden van het lerend netwerk samenkwamen.
In onderstaande tabel geven we een korte beschrijving van de verschillende projecten met betrekking tot
de ontmoetingsfunctie. Meer informatie omtrent deze praktijkprojecten is terug te vinden via:
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/projecten/

2

Voor de proeftuin Boom namen medewerkers deel van ILT De Pothoek, ILT De Nieuwe Weg, OCMW Boom en Kind en Preventie.
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Praktijkproject
Proeftuin Oostende

Ligging
Zorgregio Oostende

Korte beschrijving
Focus in lerend netwerk op:
(1) Ontmoetingsplaats Middelkerke:
2-wekelijks
spelen
ontmoetingsinitiatief in CB,
uitzonderlijk ook tijdens CB
(2) Ontmoetingsplaats Oostende:
wekelijks
spelen
ontmoetingsinitiatief in CB,
gelegen in Sociaal Huis (Huis van
het Kind), waar ook andere
diensten gelegen zijn (zoals een
3
ILT ).

Proeftuin Boom

Boom

Ook in andere gemeenten uit de zorgregio werd
geëxperimenteerd met ontmoeting (bvb. Gistel,
Oudenburg).
Focus in lerend netwerk op:
(1) Boempetat!: ruilwinkel in Boomcentrum met aandacht voor
ontmoeting
(2) Tatertuin: wekelijkse spel- en
ontmoetingsinitiatief
(3) Activiteiten met een plusfunctie,
i.e., met expliciete aandacht voor
ontmoeting, bvb. babymassage,
muzikale dialogen.

Inloopteam (ILT) Pothoek

Antwerpen

Inloopteam (ILT) De Nieuwe
Weg

Mechelen

De Sloep

Gent (De Muide)

3

Trekker is OCMW Boom.
Daarnaast is er het pilootproject zorgregio Boom
(trekker = Kind en Preventie) waarbij 10
gemeenten betrokken zijn: Aartselaar, Boom,
Bornem, Hemiksem, Niel, Puurs, Rumst, Schelle,
Sint Amands en Willebroek.
In lerend netwerk vanuit betrokkenheid bij
proeftuin Boom. ILT Pothoek (organiserend
bestuur Kind en Preventie) organiseert het spelen ontmoetingsinitiatief Het Speelhuis (2 keer
per week) en Speelbabbels (mobiele spel- en
ontmoetingsinitiatieven in kinderdagverblijf of
consultatiebureaus).
In lerend netwerk vanuit betrokkenheid bij
proeftuin Boom. ILT De Nieuwe Weg organiseert
wekelijks een spel- en ontmoetingsinitiatief: De
Speelvogel.
In Open Huis De Sloep wordt ingezet op de
ontmoeting door het onthaal, het wekelijks
ontmoetingsmoment voor ouders (Djuma) en
het spel- en ontmoetingsinitiatief voor kinderen
en ouders (Djuma Junior). Daarnaast was er ook
een project in het consultatiebureau waar werd
ingezet op ontmoeting.

ILT of inloopteam
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Reddie
Teddy
Vlaanderen

Oost-

Gent (Nieuw-Gent)
en Sint-Niklaas

CAW Metropool - Samik

Antwerpen

Huis van het Kind Leuven

Leuven

Huis van het Kind Zottegem

Zottegem

In Reddie Teddy Nieuw-Gent wordt de
ontmoetingsfunctie uitgebouwd in het onthaal,
het wekelijkse spel- en ontmoetingsinitiatief De
Plek (maandelijks met ontbijt). Ook in ander
aanbod wordt ingezet op ontmoeting (bvb.
naaiatelier). Ook zet men in op de ontmoeting in
het consultatiebureau (CB).
In Reddie Teddy Sint-Niklaas experimenteert
men met de ontmoeting in de wachtzaal van het
consultatiebureau (zowel door Reddie Teddy als
Kind en Preventie).
Inloopteam Samik, gelegen in Antwerpen
Noord. 3 keer per week is er het spel- en
ontmoetingsinitiatief De Speelvijver. Er is ook
een spelotheek gevestigd, naast ander aanbod
vanuit het ILT. In Samik wordt i.h.k.v. de
ontmoetingsfunctie ook ingezet op de
ontmoetingsfunctie in het consultatiebureau.
Huis van het Kind Leuven is een netwerkvzw. In
de toekomst komt er een fysiek huis in Leuvencentrum, waar o.a. de opvoedingswinkel en het
consultatiebureau zullen huisvesten. Ook andere
gezinsondersteunende organisaties kunnen er
een plek krijgen. Men experimenteert ook met
samenwerking tussen ILT De Mobil en CB,
i.h.k.v. de ontmoeting in het CB.
Samenwerking
opgezet
vanuit
lokaal
kinderrechtenplan ter bestrijding van de
kinderarmoede (initiatiefnemer = OCMW).
Verschillende diensten onder 1 dak Het spel- en
ontmoetingsinitiatief is het ZIBO-kaffee dat 2
keer per week doorgaat.

Stuurgroep
Naast het lerend netwerk, was er een stuurgroep voor de bovenlokale reflectie over de opgedane
ervaringen. In de stuurgroep zetelden 2 medewerkers van VBJK, Kind en Gezin (opdrachtgever), EXPOO
en de interim voorzitter van het Vlaams Netwerk voor Ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders. De
coördinatoren van de pilootprojecten Huizen van het Kind werden steeds uitgenodigd. De stuurgroep
kwam 5 keer samen.

3.2 Proces
Het onderzoeksproject kende 3 fasen: start, uitwerking en evaluatie. Deze fasen waren in de praktijk niet
strikt gescheiden van elkaar en verliepen deels circulair.
1. Start
In de startfase werd kennisgemaakt met de praktijkprojecten uit het lerend netwerk. Daartoe brachten
4
we bezoeken aan de betrokken projecten. Een medewerker van VBJK of VCOK interviewde de
betrokkenen van de 2 proeftuinen, de transitieprojecten en het project in Zottegem. De verslagen van
deze bezoeken boden input voor een visietekst over de ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders in de
Huizen van het Kind. Deze visietekst werd in het lerend netwerk en de stuurgroep besproken.
4

VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in de thema's kinderopvang, opvoeding en bemiddeling
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2. Uitwerking
In de uitwerkingsfase ondersteunden we de betrokken praktijkprojecten bij de uitvoering van de
ontmoetingsfunctie. Samen met hen vertaalden we de visietekst naar praktijkgerichte modellen. Het
lerend netwerk speelde hierbij een cruciale rol, net als de stuurgroep.
3. Evaluatie
De evaluatiefase bood inzicht in het functioneren en in de betekenis van de ontmoetingsfunctie voor
kinderen en ouders in de Huizen van het Kind. Het ging niet om een evaluatie in de enge zin van het
woord, maar het kan eerder gezien worden als een onderzoek naar de betekenisverlening door ouders en
medewerkers. Zowel de bevraging als de bijeenkomsten van het lerend netwerk en de stuurgroep gaven
input voor een afsluitende presentatie, waarvan dit eindrapport een neerslag is.

3.3 Bevraging
Welke ontmoetingsinitiatieven?
Proeftuin Boom, proeftuin Oostende en Reddie Teddy Oost-Vlaanderen werden betrokken in de
bevraging van ouders en medewerkers. Deze hebben elk deelwerkingen (zie onderstaande tabel).
Ontmoetingsinitiatief
Proeftuin Boom

Proeftuin Oostende

Deelwerking en
data observatie
Boempetat!

Ruilwinkel met een
plusfunctie (i.e., expliciete
aandacht voor ontmoeting)
8 halve dagen per week open

Tatertuin

Ontmoetingsplaats op
donderdagvoormiddag in de
achterste ruimte van de
ruilwinkel

Muzikale
dialogen

Zingen voor kinderen en
ouders met een plusfunctie
(i.e., expliciete aandacht voor
ontmoeting) in de achterste
ruimte van de ruilwinkel, 3
sessies, vooraf inschrijven
noodzakelijk
Ontmoetingsplaats in
wachtzaal CB (maar niet
tijdens CB-zitting),
elke maandagvoormiddag,
om de 2 weken gekoppeld
aan ruilwinkel van ILT De
Viertorre
Ontmoetingsplaats in
wachtzaal CB,
e
e
elke 1 en 3
vrijdagvoormiddag
(uitzonderlijk tijdens CBzitting)
Ontmoeting gekoppeld aan
CB, 2 keer per maand De Plek
open als CB open is, op
maandagvoormiddag
Wekelijkse

Ontmoetingsplaa
ts Oostende

Ontmoetingsplaa
ts Middelkerke

Reddie Teddy OostVlaanderen

Wat is het?

Nieuw-Gent - CB

Nieuw-Gent - De

Methodologie
- Observatie
- Interviews met
ouders,
medewerkers en
niet-gebruikers
- Observatie
- Interviews met
ouders,
medewerkers en
niet-gebruikers
- Observatie

- Observatie
- Interviews met
ouders,
medewerkers en
niet-gebruikers

- Observatie
- Interviews met
ouders,
medewerkers en
niet-gebruikers
- Observatie
- Interviews met
medewerkers
- Observatie
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Plek

Sint-Niklaas

ontmoetingsplaats De Plek; 2
keer per maand zonder CB,
op maandagvoormiddag
Ontmoeting in wachtzaal CB
op dinsdag (door Reddie
Teddy) tijdens CB-zitting

- Interviews met
ouders en
medewerkers
- Observatie

Methodiek
Schriftelijke methodieken (zoals vragenlijsten) bleken niet geschikt voor dit
onderzoek. De gebruikers van de bevraagde projecten waren vaak anderstalig en niet
altijd in de mogelijkheid te lezen of te schrijven. De bevraagde initiatieven zijn ook
redelijk recent opgestart, waardoor vaak nog geen vertrouwensband met de ouders is
opgebouwd. Hierdoor bleken focusgesprekken met ouders ook niet haalbaar. In
overleg met de coördinatoren werd er daarom gekozen om ons doorgaans te beperken tot korte,
informele, semi-gestructureerde gesprekken met ouders op het moment dat zij aanwezig zijn in het
ontmoetingsinitiatief. We vonden het belangrijk dat die gesprekken aangevuld werden met gesprekken
met niet-gebruikers, om ook hun beleving en percepties te kennen. Dit deden we door ouders in de
wachtzaal van het consultatiebureau aan te spreken.
Daarnaast hebben we observaties uitgevoerd tijdens de openingsmomenten van de
ontmoetingsinitiatieven. Er waren ook focusgesprekken met de medewerkers van het
ontmoetingsinitiatief.
Voor de bevraging werden niet alleen verschillende methodieken gehanteerd, ook bevroegen 2
medewerkers (VBJK en VCOK) de ontmoetingsinitiatieven. Overleg en het samen bespreken van de
bevindingen tussen de 2 onderzoekers zorgt voor meer betrouwbaarheid van de resultaten.

Observaties
We observeerden in elk ontmoetingsinitiatief tijdens verschillende openingsmomenten. Dat leverde een
algemene beschrijving van het ontmoetingsinitiatief op, met aandacht voor onthaal, afscheid, sociale
dynamieken (tussen ouders / kinderen / medewerkers) en het gebruik van de ruimte. Het ging om een
eerder participerende observatie, waarbij ouders en kinderen ook met de observator omgingen.

Focusgesprekken met medewerkers
We voerden focusgesprekken in Boom, Oostende en Reddie Teddy Nieuw-Gent. Het project in SintNiklaas was nog te pril om medewerkers te bevragen. De gesprekken gingen over het verloop van een
openingsmoment, de rol van de medewerkers, hun taken, de ondersteuning die ze krijgen en hoe zij de
ontmoetingsfunctie zien. De medewerkers gaven aan dat ze door het focusgesprek elkaar beter hebben
leren kennen en elkaars visie hebben kunnen verkennen.

Gesprekken met ouders
In de Tatertuin en ontmoetingsplaats Middelkerke waren dit informele, maar diepgaande gesprekken
met moeders die vaak de ontmoetingsplaats bezoeken. In Oostende en Reddie Teddy Nieuw-Gent
voerden we kortere gesprekken met meerdere moeders, soms gehinderd door een taalbarrière. Ook in
Boempetat! hadden we korte informele gesprekjes met de bezoekers, die ook maar voor korte tijd in de
ruilwinkel aanwezig zijn. Gezien de recentheid van de ontmoetingsfunctie in het CB van Reddie Teddy
Sint-Niklaas werd besloten om daar geen ouders te bevragen. Gezien het beperkte aantal ouders dat
bevraagd werd, doen we geen uitspraken over representativiteit en moet men uiterst voorzichtig zijn met
het trekken van conclusies.
De gesprekken met ouders gingen over hun eerste bezoek aan het ontmoetingsinitiatief (hoe hebben ze
dit leren kennen?, wat waren de verwachtingen?, hoe hebben ze dit eerste bezoek ervaren?). Ook peilden
we naar de reden waarom ze naar het ontmoetingsinitiatief komen en welke betekenis ze eraan verlenen
(voor het kind en voor zichzelf). Daarnaast spraken we over de rol en de taken van de medewerkers, de
locatie, de ruimte en eventueel ander (formeel en informeel) aanbod waar de ouder gebruik van maakt.
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Gesprekken met niet-gebruikers
De bevraging van niet-gebruikers voor de proeftuin Boom en Oostende vond plaats in het
consultatiebureau van Kind & Gezin. Het waren korte, informele gesprekken met alle ouders tijdens het
wachten in de wachtzaal van het consultatiebureau. Er werd aan ouders gevraagd of ze het
ontmoetingsinitiatief kennen. Indien de ouders het niet kennen, dan gaven we een korte toelichting en
vroegen we hen of zij dit interessant vinden en waarom ze er wel/ niet gebruik van zouden maken. Indien
de ouders het wel kennen, dan polsten we hoe ze het kennen en of ze er al dan niet al geweest zijn en wat
hun ervaring was. Daarnaast peilen we ook naar andere (in)formele steunbronnen voor ouders.
In totaal voerden we 29 korte gesprekken. Ook werd steeds een kort informeel gesprek gevoerd met de
vrijwilligster(s) die op het CB aanwezig was.
Initiatief
Proeftuin Boom - Boempetat
Proeftuin Boom - Tatertuin
Proeftuin Boom - Muzikale
dialogen
Proeftuin Oostende –
Middelkerke

Proeftuin Oostende –
Oostende
Reddie Teddy Nieuw-Gent

Reddie Teddy Sint-Niklaas
Totaal

Observaties
28/11/2012,
7/02/2012
6/12/2012,
7/02/2012
3/12/2012

Medewerkers
8

Niet tijdens CB:
1/02/2013
Tijdens CB:
1/03/2013
17/12/2012,
21/01/2013
De Plek zonder
CB: 4/03/2013
De Plek met CB:
25/02/2013
Naaiatelier:
21/03/2013
30/04/2013

7

Gebruikers
3 kort

Niet gebruikers
11

1 uitgebreid
/

5

20

1 uitgebreid

6

4 kort

12

10 kort (CB), 8
kort
(naaiatelier)

/

/
27

/
29
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4. PRAKTIJKMODELLEN VOOR DE ONTMOETINGSFUNCTIE
4.1 De ontmoetingsfunctie in de praktijk
In de praktijkprojecten, betrokken bij het lerend netwerk, merken we verschillende invullingen van de
ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders in de Huizen van het Kind. Zo zijn er naaiateliers of
breiateliers voor moeders; praatgroepen voor moeders (en soms ook voor vaders). Er is een ruilwinkel
met een plusfunctie, waar ouders tijdens het winkelen een kop koffie krijgen en waar een praatje met hen
wordt gemaakt, terwijl de kinderen kunnen spelen. Er zijn knutselactiviteiten voor kinderen, al dan niet
met de ouders, babymassage, voorleessessies, zang- of sportactiviteiten, of spelactiviteiten met een
ontmoetingsmoment in samenwerking met een spelotheek. Sommige organisaties zetten in op de
ontmoeting in de wachtzaal van het consultatiebureau. Andere organisaties zetten spel- en
ontmoetingsinitiatieven voor kinderen en ouders op.
We merken dus vanuit de praktijk dat heel veel verschillende initiatieven worden genomen die als doel
hebben de ontmoeting te faciliteren.

4.2 Het kluwen van ontmoeting ontrafelen
De verscheidenheid van praktijken om de ontmoetingsfunctie waar te maken, kan toegejuicht worden.
Het toont dat men enthousiast op zoek is gegaan naar methodieken om de ontmoetingsfunctie in de
Huizen van het Kind te faciliteren. Binnen de Huizen van het Kind is het belangrijk dat er een diversiteit en
een complementariteit aan werkvormen aanwezig is.
Maar deze verscheidenheid kan ook een keerzijde hebben. Is het nog wel duidelijk wat ontmoeting is? Is
dit duidelijk voor de medewerkers? Doordat heel veel nadruk wordt gelegd op het ‘moeten ontmoeten’,
wordt de druk bij medewerkers groot. Zeker bij vrijwilligers in het consultatiebureau merken we dat zij
worden afgeschrikt door de voor hen “plotse” opdracht om te moeten praten met de kinderen en de
ouders.
We kunnen ons ook de vraag stellen of het nog duidelijk is voor de ouders en de kinderen. Wat wordt van
hen verwacht? Moéten ze nu gaan praten met andere ouders die ze niet kennen?
Ook kunnen we de vraag stellen of de verschillende initiatieven over dezelfde kam kunnen worden
geschoren? Alles lijkt nu wel ontmoeting en overal rijzen initiatieven
die ontmoeting stimuleren als paddenstoelen uit de grond.
Vanaf wanneer wordt ontmoeten moeten? Het zou een misvatting
zijn te denken dat je bijvoorbeeld als ouder met je kind naar het
consultatiebureau gaat en dat je daar ‘moet’ praten over de slapeloze
nachten; dat je naar een ruilwinkel gaat en je daar ‘moet’ praten over
de crèche van je dochter; of dat je naar de babymassage gaat en daar
‘moet’ praten over de reflux van je zoontje; … . Ontmoeting mag
geen verplichting zijn, maar dient zijn vrij karakter te behouden.

Fundamentele vragen
“Ontmoeting” is een containerbegrip geworden: een zeer ruim en vaag begrip dat voor iedereen een
andere betekenis heeft. In dit onderzoeksproject willen we meer klaarheid scheppen in het concept, om
een kader te bieden waarbinnen kan gewerkt worden. Om duidelijkheid te krijgen in het concept zijn er
twee fundamentele vragen die organisaties zich dienen te stellen:
1.
2.

Wat willen we zijn voor wie op vlak van ontmoeting?
Welke plaats neemt ontmoeting in binnen de werking van het Huis van
het Kind?
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Wat willen we zijn voor wie op vlak van ontmoeting?
Organisaties die ontmoetingsinitiatieven binnen de Huizen van het Kind opzetten, dienen vooreerst stil te
staan bij hun doel en hun beoogd doelpubliek: ‘Wat willen we zijn voor wie?’ In de praktijk merken we
verschillende antwoorden op deze vraag:
De ontmoetingsfunctie kan hoofdzakelijk gericht zijn op ontmoetingen tussen
moeders, of vaders, of moeders en vaders, of alle opvoedingsverantwoordelijken.
Ze wil dan steun bieden (sociale, emotionele, pedagogische, instrumentele,
…steun), ervoor zorgen dat de ouders even alles loslaten, iets bijleren, of hen
informatie en advies geven, …
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- De ruilwinkel Boempetat!: ouders (voornamelijk moeders) komen
naar de winkel om kledij te ruilen, maar sommige ouders komen
er ook voor wat small talk met één van de medewerksters.
- Het naaiatelier van Reddie Teddy Nieuw-Gent: moeders komen
naar het atelier om te leren naaien, maar sommigen komen er
ook om met andere moeders te praten.
- Djuma is het wekelijkse ontmoetingsinitiatief voor ouders uit De
Sloep, tijdens dit open ontmoetingsmoment is er ook een
naaiatelier, Nederlandse les en een koffiehoek. Ouders komen
naar Djuma om iets te leren, maar ook om een gezellige tijd door
te brengen (al dan niet met hun kinderen).
De ontmoetingsfunctie kan hoofdzakelijk gericht zijn op de kinderen, met als doel
het opvoedingsmilieu te verbreden, de ontwikkeling te bevorderen, een
socialisatieplek te zijn voor kinderen of gewoon een leuke speelplek, …
Een voorbeeld hiervan is de ontmoetingsplaats Oostende. Terwijl de mama’s naar
de ruilwinkel van het inloopteam gaan, kunnen de kinderen even spelen met
andere kinderen en de vrijwilligers.
De ontmoetingsfunctie kan gericht zijn op kinderen en ouders samen, met als doel
quality time voor kinderen en hun ouders. Een voorbeeld hiervan zijn de muzikale
dialogen in Boom: kinderen en ouders zingen samen liedjes en beelden samen
liedjes uit. Andere voorbeelden zijn de spel- en ontmoetingsinitiatieven, zoals het
Speelhuis (een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders georganiseerd door
Inloopteam Pothoek), de Speelbabbels (wekelijkse mobiele ontmoetingsplaatsen
voor kinderen en ouders georganiseerd door Inloopteam Pothoek in een
consultatiebureau of een kinderdagverblijf), de Speelvijver (ontmoetingsplaats
voor kinderen en ouders van Samik), Djuma Junior (de maandelijkse
ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders in De Sloep), het ZIBO-kaffee (in het
Huis van het Kind in Zottegem), ….
Het ontmoetingsinitiatief kan zich ook richten tot de buurt, de gemeenschap. Het
kan een trefpunt zijn, een open huis waar sociale cohesie en
gemeenschapsvorming centraal staan. Zo spraken mama’s zelf af in Reddie
Teddy Nieuw-Gent om samen te komen in de ruimte van het inloopteam (zonder
dat dit georganiseerd was door het inloopteam).
In de praktijkprojecten wordt bovenvermelde opsplitsing niet altijd zo zwart-wit gemaakt. De
praktijkprojecten focussen veelal op verschillende doelen voor verschillende doelgroepen. Dit neemt niet
weg dat wat men als de kerntaak beschouwt, de invulling van de ontmoetingsfunctie zal kleuren.
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Het bovenstaande leert ons dat er een overkoepelend antwoord moet geboden worden op de vraag ‘Wat
willen we zijn voor wie?’. Het versterken van sociale informele netwerken en sociale cohesie tussen
kinderen en/of ouders is een belangrijke doelstelling in het ontwerp van decreet preventieve
gezinsondersteuning. Daarom stellen we vanuit VBJK dat de ontmoetingsfunctie in de Huizen van het
Kind volgend doel heeft:
Een open plaats bieden waar iedereen zich welkom voelt en waar kinderen en/of ouders uit de buurt
elkaar vrij kunnen treffen over de sociaal economische en etnisch-culturele grenzen heen.
Welke plaats neemt ontmoeting in binnen de werking van het Huis van het Kind?
We stellen in de praktijk twee opties vast: ontmoeting via de hoofdingang of via de zij-ingang.
1.

Ontmoeting via de hoofdingang - Wanneer ouders naar een initiatief komen waar spel en
ontmoeting de hoofdingang is, dan komen ze bewust voor het spel- en/ of
ontmoetingsaanbod. Ouders komen intentioneel naar het spel- en ontmoetingsinitiatief
dat drie verweven functies heeft: een functie voor de kinderen (o.a., verbreding van het
opvoedingsmilieu), een functie voor de ouders (o.a., preventieve gezinsondersteuning),
en een functie voor de samenleving (o.a., sociale cohesie). Welke functie en betekenissen
ouders zelf voorop stellen kan verschillen van ouder tot ouder en van moment tot
moment: sommige ouders komen speciaal voor hun kind (een leuke speelplek met ander
speelgoed, spelen met andere kinderen, als opstap naar de ‘buitenwereld’), anderen
komen voornamelijk voor zichzelf (voor sociale contacten of misschien net even alles
loslaten en op adem komen), anderen komen voor de buurt (een plaats waar ze mensen
uit de buurt treffen, los van de socio economische of etnisch-culturele achtergrond).

2.

Ontmoeting via de zij-ingang - Wanneer gezinnen de zij-ingang nemen om tot
ontmoeting te komen, dan komen ze voor een ander ‘hoofdaanbod’ waar ze gebruik van
maken. Het ontmoetingsaspect is een nevenaspect, dat al dan niet tot de intentie van de
ouders behoort. Ouders komen voor een ander hoofdaanbod, maar het kleine ontmoeten
kan evenwel een bijkomende doelstelling zijn. Ouders gaan met hun kind naar een
publieke plaats, (i.e., een voorziening waar kinderen en ouders recht op hebben,
bijvoorbeeld de school, het kinderdagverblijf, de spelotheek, de ruilwinkel, de bibliotheek,
het consultatiebureau) of naar een beperkt aantal sessies babymassage of samen zingen,
…. De openheid van de publieke plaats en de medewerkers maken het mogelijk dat
kinderen en ouders, wanneer ze dit wensen, andere kinderen en ouders kunnen
ontmoeten. Gezinnen komen dus voor een welbepaald aanbod en door de manier waarop
kinderen en ouders onthaald worden en de sfeer die gecreëerd wordt, voelen ze zich
welkom en kunnen ze, indien gewenst, met andere kinderen en ouders in contact komen.
Sommige ouders zullen dit ervaren als een leuk extraatje, andere ouders zien dit als een
belangrijke reden om naar die plaats te gaan en nog andere ouders zullen er geen gebruik
van maken. Deze vrije keuze is belangrijk, want ontmoeten staat los van elke verplichting.
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We stellen dit hieronder schematisch voor.

Foto: Speelvijver (Samik),CB in vervlogen tijden, affiche Boempetat! en affiche muzikale dialogen Boom

Ouders kunnen dus via verschillende ingangen in het Huis komen tot ontmoeting. Er zijn heel veel
verschillende initiatieven die de intentie hebben de ontmoeting tussen kinderen en ouders te faciliteren.
Maar zorgt deze veelheid aan initiatieven er niet voor dat ontmoeting een kluwen is geworden? Dat het
niet altijd even duidelijk is - voor de organisaties, de medewerkers, de kinderen en de ouders – wat
ontmoeting nu net kan betekenen?.
Zoals vermeld in de inleiding kan een aanbod naar ouders en een aanbod naar kinderen binnen de Huizen
van het Kind waardevol zijn. Maar binnen dit eindrapport willen we de ouder-kind relatie in de verf zetten.
Momenteel bestaat er al een veelheid aan initiatieven die zich richten tot ouders (en dan vooral tot de
moeders). We vinden het vanuit VBJK dan ook uiterst belangrijk om te streven naar
ontmoetingsinitiatieven voor kinderen en ouders samen in de Huizen van het Kind. Dit heeft een
meerwaarde voor zowel de kinderen als de ouders. Zo geven Shonkoff en Phillips (2000) en Sylva et al
(2004) in Jackson (2013) aan dat “programmes that provide for parents and children together lead to longer
term developmental outcomes”. Een belangrijk pluspunt als het gaat over preventieve
gezinsondersteuning.
Ontmoeting als expliciet doel (hoofdingang) en ontmoeting als een nevenaspect (zij-ingang), beide
kunnen bijdragen tot het versterken van sociale cohesie en sociale informele netwerken. Welke ingang
moet men nemen? In de het kader van de Huizen van het Kind kan het een én-én verhaal zijn. Toch zijn er
duidelijke verschillen tussen beide ingangen.
Bij ontmoeting via de zij-ingang gaat het vooral om het creëren van een open plaats waar iedereen zich
welkom voelt. Dit zou in elk aanbod van het Huis van het Kind minimaal het geval moeten zijn. Het is een
conditio sin qua non: wanneer iedereen zich welkom voelt, open en gastvrij wordt onthaald, dan zal de
rest volgen. Kinderen zijn namelijk makelaars van sociale relaties, waardoor er sociale informele relaties
tussen kinderen en ouders kunnen ontstaan. Het creëren van open plaatsen klinkt misschien eenvoudig,
maar er zijn een aantal bouwstenen nodig om dit te verwezenlijken (zie 4.3).
Ontmoeting als hoofddoel (hoofdingang) heeft evenwel extra ‘functies’, waardoor deze spel- en
ontmoetingsinitiatieven tegemoet komen aan functies die niet per definitie worden nagestreefd door
‘ontmoeting via de zij-ingang’.
Ten eerste is het een socialisatieplek voor kinderen; het biedt een plek waar het opvoedingsmilieu van
kinderen kan verbreed worden. Spel- en ontmoetingsinitiatieven vormen een stimulerende omgeving,
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waar kinderen, in de nabijheid van andere volwassenen (hun ouders, andere ouders, medewerkers) en
andere kinderen de wereld kunnen verkennen. Er zijn heel wat kinderen die, indien ze niet naar het spelen ontmoetingsinitiatief gaan, niet naar andere plaatsen gaan waar deze socialisering kan plaatsvinden.
Ten tweede zijn het ook plaatsen die een impact kunnen hebben op de ouder-kind relatie. Doordat ouders
zich niet vooraf dienen in te schrijven en het aantal ‘bezoeken’ niet beperkt is, hebben ouders de vrije
keuze om zelf te bepalen wanneer ze naar een spel- en ontmoetingsinitiatief gaan. Deze vrijwilligheid is
uiterst belangrijk. Daarenboven kan de aanwezigheid van een medewerker een positieve impact hebben
op de ouder-kind relatie. De medewerker heeft expertise in het observeren en in het professioneel
reageren op het geobserveerde. Deze cruciale rol van de medewerker in het versterken van de ouder-kind
relatie, vinden we minder expliciet terug bij het aanbod via de zij-ingang.
Ten derde, zijn het ook plaatsen waar de ouder-ouder interactie kan bevorderd worden. Het bevorderen
van sociale contacten tussen ouders kan natuurlijk ook op andere plaatsen (bvb. in moeder- of
vadergroepen of tijdens babymassage of …). Maar omdat ouders zelf bepalen wanneer ze er gebruik van
maken, hebben spel- en ontmoetingsinitiatieven een meerwaarde ten aanzien van de zij-ingang. Ook is
een spel- en ontmoetingsinitiatief een plaats waar bridging kan plaatsvinden: moeders, vaders en andere
opvoedingsverantwoordelijken treffen elkaar over sociaal economische, en etnisch-culturele grenzen
heen en kunnen geconfronteerd worden met opvoedings- en levensstijlen van andere ouders (cf. vrije
confrontatie).

4.3 Bouwstenen van het kleine ontmoeten
Wanneer een organisatie mensen laat samen komen, betekent dit niet per definitie dat er een open plaats
gecreëerd wordt waar iedereen zich welkom voelt en waar kinderen en/of ouders uit de buurt elkaar vrij
kunnen treffen over de sociaal economische en etnisch-culturele grenzen heen. Er zijn hier een aantal
bouwstenen voor nodig om dit te realiseren, los van de ingang die men neemt. Het is belangrijk dat elk
van deze bouwstenen degelijk wordt ingevuld, anders wordt het een wankel huis.

Wanneer de bouwstenen niet goed zijn uitgewerkt bestaat de kans dat gezinnen het ‘huis’ niet zullen
ervaren als een open plaats waar ze zich welkom voelen. Daarom is het belangrijk om, welke ingang ook
gekozen wordt, stil te staan bij de verschillende bouwstenen:
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De eerste bouwsteen is het fundament, waarbij een antwoord geboden wordt op de twee fundamentele
vragen: ‘Wat willen we zijn voor wie op vlak van ontmoeting?’ en ‘Welke plaats neemt ontmoeting in
binnen de werking van het Huis van het Kind?’. Voor elk huis zijn stevige fundamenten nodig en de
antwoorden op de twee fundamentele vragen bepalen hoe de rest van het huis wordt op- of uitgebouwd.
Welke gezinnen beoogt men? De bezoekers van de ontmoetingsfunctie in de Huizen van het Kind
kunnen alle gezinnen met kinderen uit de buurt zijn. We benoemen gezinnen hier ruim: moeders, vaders,
maar ook andere opvoedingsverantwoordelijken (zoals grootouders, nanny’s, en eventueel ook
onthaalouders) met kinderen. Iedereen is welkom. De term ‘bezoekers’ kan verkeerdelijk de indruk
wekken dat het hier gaat over een doelpubliek waarvan men eerder een ‘passieve’ rol verwacht. Echter,
binnen de context van de Huizen van het Kind is dit niet de bedoeling. Vanuit het beleid wordt specifiek
aangegeven dat de bezoekers betrokken dienen te worden, dat er sprake is van ownership
(eigenaarsschap).
Wanneer men een antwoord heeft op de 2 fundamentele vragen, zijn de fundamenten van het Huis
gelegd en kan men naar het gelijkvloers gaan. Hier staan de medewerkers, zowel de betaalde krachten
als de vrijwilligers. Hier dient nagedacht te worden over de rollen en taken die medewerkers hebben en
welke competenties hiervoor nodig zijn. En, welke ondersteuning noodzakelijk is om de competenties te
ontplooien. Ook het aanbod is een belangrijke bouwsteen: via welk aanbod wil men de ontmoeting
faciliteren? Alsook de ruimte en de locatie vormen een belangrijke bouwsteen. Vanuit het gedachtegoed
van de Italiaanse Reggio Emilia wordt gesteld dat de ruimte de derde opvoeder is (naast het andere kind,
en de volwassene). Dit impliceert dat veel aandacht gaat naar het inrichten van de ruimte die
aantrekkelijk moet zijn voor kinderen en ouders. Voor de kinderen dient het een veilige, leuke,
uitdagende en leerrijke spelomgeving te zijn waar ze samen met (hun) ouders, andere volwassenen en
andere kinderen kunnen spelen. Voor de ouders dient het een gezellige en ongedwongen ruimte te zijn,
waar moeders en vaders of andere opvoedingsverantwoordelijken in gesprek mogen en kunnen gaan met
andere ouders of met de medewerkers en kunnen spelen met kinderen, of gewoon even kunnen
ontsnappen aan de ‘dagelijkse sleur’.
Heeft men alle bouwstenen op de gelijkvloers uitgewerkt, dan kan men de trap nemen naar de eerste
verdieping en nadenken over de bekendmaking van de ontmoeting en de openingsmomenten. Dit zijn
eerder praktisch organisatorische bouwstenen, bepaald door het fundament en die een invloed hebben
op de bezoekers.
Naast het huis staat de bouwsteen ‘samenwerking met andere diensten’. Deze samenwerking kan zeer
sterk verschillen en deze verschillen worden bepaald door de visie op ontmoeting of door praktische
zaken.
Nu zijn we aangekomen bij het dak. De laatste bouwsteen, die het geheel overkoepelt: documenteren,
reflecteren en evalueren. Het gaat dus over stilstaan, terugblikken en vooruitkijken bij de verschillende
bouwstenen: Bereiken we wie we willen bereiken? Zijn we nog trouw aan ons doel en onze visie? Bieden
we het juiste aanbod? Is de ruimte en locatie aantrekkelijk? Vervullen de medewerkers hun rol en krijgen
ze voldoende ondersteuning? Werken we samen met relevante partners? Is onze bekendmaking
geschikt? Zijn onze openingsuren goed gekozen? … Het gaat dus over nadenken over alle bouwstenen
van het Huis en indien nodig zaken bijsturen om de ontmoeting tussen kinderen en ouders te faciliteren.
Tot slot zijn er nog een aantal aspecten die het welslagen van de ontmoetingsfunctie bepalen. We denken
hierbij aan tijd en financiële middelen. Zij kunnen, net als het weer (vandaar het beeld van de wolk), een
belangrijke ‘externe’ invloed hebben.
Wil men inzetten op het creëren van een goed, warm onthaal, een open plaats waar iedereen zich
welkom voelt, dan klinkt dit misschien eenvoudig, maar dit is het zeker niet. Het vraagt een enorme
investering, waarbij men moet nadenken over de verschillende bouwstenen. Aangezien we niet elke zijingang kunnen toelichten, werken we 1 voorbeeld uit, namelijk de ontmoeting in de wachtzaal van het
consultatiebureau. Maar ook voor ander aanbod waarbij men via de zij-ingang tot ontmoeting wil komen
kan nadenken over de verschillende bouwstenen.
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Wanneer men opteert om de hoofdingang te nemen, ook dan moet men stilstaan bij de bouwstenen. We
zullen daarom ook hiervoor de bouwstenen in detail bespreken.

Praktijkmodel: ontmoeting in de wachtzaal van het consultatiebureau (CB)
De setting
Op 10 momenten is er voor ouders met kinderen tot 30 maand een
gratis consult voorzien op het consultatiebureau van Kind & Gezin
dat de groei, gezondheid en ontwikkeling van het kind opvolgt.
Tijdens bepaalde consulten krijgt het kind een vaccinatie. Ouders
zijn niet verplicht om naar deze consultaties te komen, maar ze
kennen een zeer groot bereik (+/-90% in Vlaanderen) en zijn
verspreid over heel Vlaanderen en Brussel (nl. 342 CB’s). De 10
consulten zijn steeds op afspraak. Indien de afspraak niet kan
doorgaan, nemen ouders telefonisch contact op met de centrale
Kind & Gezin lijn. Naast deze 10 consulten kan men extra consulten
aanvragen. In een aantal consultatiebureaus kunnen ouders ook
naar het consultatiebureau gaan tijdens de fysieke permanentie. De
fysieke permanentie vindt wekelijks plaats op een locatie die de cliënt kent: het consultatiebureau of het
regiohuis van Kind & Gezin. Op vooraf gecommuniceerde momenten kunnen de ouders dan zonder
afspraak terecht bij een regioverpleegkundige en/of gezinsondersteuner met vragen of met behoefte aan
ondersteuning.
Tijdens een doorsnee consult komen 3 aspecten aan bod. Ten eerste zorgen vrijwilligers voor het onthaal
en het wegen en meten van het kind. Ten tweede is er een sociaal-verpleegkundig consult waar ruimte is
om de voeding, de ontwikkeling of opvoedingsproblemen te bespreken. Ten derde is er het medischpreventief consult waar de arts of de regioverpleegkundige de groei, de gezondheid en de ontwikkeling
van het kind opvolgt en indien nodig vaccineert.
Ouders en kinderen die naar het CB komen, wachten in de wachtzaal alvorens ze naar de arts of de
verpleegkundige gaan. Hoewel in de huidige werking van het CB, ontmoeting tussen kinderen en ouders
in de wachtzaal geen doelstelling is, komt Van de Walle (2008-2009) wel tot de vaststelling dat de
wachtzaal kan fungeren als forum waar ouders over opvoeding praten, ervaringen uitwisselen en vragen
stellen aan andere ouders. Hoewel het CB dus niet is opgezet als specifieke vorm van
opvoedingsondersteuning, merkt Van de Walle dat sociale steun toch een positief neveneffect kan zijn in
de wachtzaal van het CB. De wachttijd in het CB kan zo door kinderen en ouders ervaren worden als
ontmoetingstijd. In overleg met het lerend netwerk en de stuurgroep kwamen we tot de bevinding dat de
setting van het CB de kansen tot ontmoeting beïnvloedt. De ontmoeting vindt er plaats tijdens de
wachttijd, er is dus geen sprake van een vrij komen en gaan. De gesprekken tussen ouders worden
misschien beïnvloed door het bezoek aan het CB en kunnen mogelijks gaan over bijvoorbeeld de
vaccinaties, de ‘spuitjes’ of de curves. Ook zijn de gesprekken misschien gekleurd door associaties met
het gedachtegoed van Kind en Gezin (bvb. gesprekken over het belang van borstvoeding of vaccinaties).
In het lerend netwerk hebben een aantal praktijkprojecten eerste stappen genomen in het faciliteren van
ontmoeting tijdens het wachten in de consultatiebureaus.
Organisatie
Samik

Huis van het Kind Leuven
Reddie Teddy Nieuw-Gent

Ontmoeting in CB
Herinrichten van de wachtzaal; ‘activiteiten’ aanbieden (bvb. lezen, info
over kleuterparticipatie, spelotheek….)
Link met ontmoetingsplaats de Speelvijver en ander aanbod van Samik
Aanwezigheid van medewerker van Inloopteam de Mobil, meer speelgoed,
koffie aanbieden
Experimenteren met ruimte, koffie aanbieden, doorstroom naar
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Reddie Teddy Sint-Niklaas

De Sloep
Proeftuin Oostende

ontmoetingsplaats De Plek
Wachtruimte in grotere, aantrekkelijkere aanpalende ruimte,
experimenteren met inrichting van de ruimte, koffie aanbieden, extra
medewerker
Samenwerking met spelotheek, herinrichting van de ruimte, thematafels,
koffie en fruit aanbieden
Experimenteren in CB met infostand over bvb. gezonde voeding en
ontmoeting uitzonderlijk in wachtzaal CB tijdens CB-zitting

De fundamenten
Wil men de ontmoeting in het CB faciliteren, dan is het belangrijk om stil te staan bij de 2 fundamentele
vragen. Op de vragen ‘Wat willen we zijn voor wie?’ en ‘Welke plaats neemt ontmoeting in binnen de
werking van het Huis van het Kind?’ zal ontmoeting niet de hoofdopdracht van het CB vormen. Toch kan
het ontmoeten tussen kinderen en ouders wel een expliciete bijkomende doelstelling zijn. Het gaat er niet
om dat ouders met elkaar moéten praten. Het gaat er wel om dat kinderen en ouders de wachtzaal
ervaren als een aangename, open plek waar iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt; waar men niet
het gevoel heeft snel weer buiten te moeten / willen. Het is een plaats waar het kleine ontmoeten kan
plaatsvinden, niet verengd tot het ‘moeten’ praten, maar ook op een comfortabele manier samen met
andere kinderen en ouders in dezelfde ruimte vertoeven, samen met het kind spelen, kijken naar
andermans kind of naar andermans reactie, waardoor blikken van begrip of herkenning kunnen worden
uitgewisseld.
Medewerkers
In een CB zijn verschillende medewerkers werkzaam: de arts en de
regioverpleegkundigen staan in voor het medisch en het
psychosociaal consult. Mogelijks zijn ook gezinsondersteuners
aanwezig in het CB. Zij maken deel uit van het regioteam en staan
samen met de regioverpleegkundigen in voor de dienstverlening aan
maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Daarnaast zijn er de
vrijwilligers: zij staan in voor het onthaal en het meten en wegen. Het
zijn vooral deze vrijwilligers die een belangrijke rol kunnen spelen bij
het omtoveren van de wachtzaal in een open plaats waar iedereen
zich welkom voelt.
De leden van het lerend netwerk geven aan dat deze ‘nieuwe’ rol tot
heel wat weerstand leidt bij veel vrijwilligers.
Foto: Banksy

“Waarom moeten we ouders koffie aanbieden, ze kunnen dat thuis toch ook drinken?”
“Ontmoetingen tussen ouders dat is toch iets natuurlijks, wat moeten wij daar in doen?”
Vanuit het lerend netwerk wordt gesteld dat vrijwilligers in het consultatiebureau gewoon zijn om
duidelijk omlijnde taken uit te voeren. Met de nadruk die nu op ontmoeting komt te liggen, wordt het
voor vrijwilligers verwarrend: Moeten ze nu ineens ouders toeleiden naar andere diensten? Moeten ze nu
ineens tips en advies geven aan ouders? Sommige vrijwilligers kunnen zich de vraag stellen wat net het
verschil is met wat ze nu doen: ze verwelkomen al de kinderen en de ouders, ze zorgen al voor een
gezellige sfeer.
Bijvoorbeeld tijdens de bevraging in de consultatiebureaus hebben we kunnen zien dat sommige
vrijwilligers alle ouders en kinderen verwelkomen en afscheid nemen, een praatje maken met de ouders
over het bezoek aan de dokter of de verpleegkundige, over het gewicht en de lengte van het kind, over
het weer of andere alledaagse zaken. Ze praten tegen de kinderen als ze gewogen en gemeten worden,
spelen wat met hen door een bal te rollen of met een autootje te spelen. Op andere plaatsen zagen we
vrijwilligers die vooral met elkaar praten; ze zeggen geen goeiedag tegen kinderen en ouders die
binnenkomen noch nemen ze vriendelijk afscheid.
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Op basis van het onderzoeksproject vinden we het vanuit VBJK uitermate belangrijk om duidelijk te
maken aan de vrijwilligers wat hun rol nu net is in het hele ontmoetingsverhaal. Sommige vrijwilligers
kunnen hierdoor afgeschrikt worden, maar andere vrijwilligers voelen zich hier net goed bij en zullen zich
aangesproken voelen om ontmoeting tussen kinderen en ouders te faciliteren.
In een aantal praktijkprojecten worden extra vrijwilligers of betaalde medewerkers aangetrokken voor de
ontmoetingsfunctie tijdens het wachten in de wachtzaal van het consultatiebureau. Tijdens de
observaties hebben we echter gemerkt dat in efficiënt werkende CB’s met een stipte arts en
verpleegkundige, waar nooit veel ouders op hetzelfde moment moeten wachten, dit kan impliceren dat
een ouder met kind ‘overrompeld’ worden door ‘professionals’ die met hen in interactie willen gaan. We
willen vanuit VBJK ook waarschuwen voor ‘good cop - bad cop’ scenario’s. De good cop (vrijwilliger voor
ontmoeting) verwelkomt vriendelijk het kind en de ouder, biedt koffie aan, maakt een praatje, speelt met
het kind, faciliteert gesprekken tussen ouders. De bad cop (meet en weeg vrijwilliger) moet zorgen dat
het kind net gepast in de meetbak kan en dat het stil blijft zitten op de weegschaal, daarna vult de bad
cop het gezondheidsboekje in.
Wanneer men de ontmoetingsfunctie in het CB ziet als een het creëren van een open plaats waar
kinderen en ouders graag vertoeven en waar er mogelijkheden zijn voor het kleine ontmoeten, dan
vinden we vanuit VBJK dat het geen extra taak hoeft te zijn voor een extra persoon. We zien het eerder
als een basishouding die we verwachten bij elke vrijwilliger.
Wat houdt deze basishouding dan in? We baseren ons hiervoor op de DECET-principes (2011). De
vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt; dat er een klimaat is waarin diversiteit goed
gedijt en dat gereflecteerd wordt over de eigen normen en waarden en men bewust omgaat met
vooroordelen. Tot slot is de vrijwilliger betrokken bij de buurt: hij maakt deel uit van de plaatselijke
gemeenschap en is actief betrokken bij wat er leeft.
Hoewel we dit zien als een basishouding, wil dit zeker niet zeggen dat dit eenvoudig is. Ondersteuning en
begeleiding door vorming, door informele gesprekken op of naast de werkvloer zijn belangrijk. Tijdens
het onderzoeksproject hebben we gemerkt dat de kleinere organiserende besturen hier in het voordeel
zijn, alsook de CB’s die ingebed zijn in bijvoorbeeld een inloopteam, waardoor meer informele contacten
in de wandelgangen tussen CB-vrijwilligers en betaalde krachten van het organiserend bestuur of het
inloopteam mogelijk zijn. Zo merkten we tijdens de observaties dat een CB-vrijwilligster in de gang de
coördinator van het inloopteam aansprak over hoe de CB-bezoeken verlopen en over de reacties van de
ouders. De coördinator pikte hierop in en er vond een informeel gesprek plaats over de verwachtingen en
de visie van ontmoeting in het CB.
De basishouding verwachten we niet alleen van de vrijwilligers. Tijdens het onderzoeksproject hebben we
vanuit VBJK vastgesteld dat ook de arts, de regioteamleden, de gezinsondersteuner de sfeer bepalen in
het consultatiebureau. Zo hebben we tijdens een observatie gemerkt dat een arts kwam roddelen over
een aantal ouders die ‘weeral’ niet kwamen opdagen op het consult. Voor de vrijwilliger wordt het
hierdoor moeilijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt en een klimaat te creëren waarin
diversiteit goed gedijt, als de arts zelf geen open houding heeft naar de diversiteit van het doelpubliek.
Ook was er een arts die voor de consulten van start gaan, al grappend komt vertellen, dat al dat gebabbel
toch niet hoeft, het moet vooral vooruit gaan. Hij zegt dit met een kwinkslag, maar voor de vrijwilligers is
dit verwarrend; ze krijgen geen coherent beeld van waar ze naartoe moeten. Er waren tijdens de
observaties natuurlijk ook andere voorbeelden. Zo viel het op dat een regioverpleegkundige tracht
bruggen te bouwen met de ouders en kinderen en ze daarom aanwezig was op het maandelijks ontbijt
om samen met de mama’s gezellig te ontbijten en wat bij te babbelen met de vrijwilligers en de
medewerkers van het inloopteam.
Deze voorbeelden tonen duidelijk dat moet worden nagedacht over de vraag ‘wat willen we zijn voor
wie?’ en dat dit voor het organiserend bestuur en Kind & Gezin implicaties heeft voor de keuze van de arts
en regioteamleden. Alle neuzen moeten in dezelfde richting staan.

| 2013 | Ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders in de Huizen van het Kind | 23 |

Aanbod
Om de ontmoeting tijdens het wachten in de wachtzaal van het CB te faciliteren, biedt men soms extra’s
aan. Men zorgt voor koffie, er is meer spelmateriaal voor de kinderen (al dan niet in samenwerking met
de spelotheek) of lectuur voor de ouders. In een aantal praktijkprojecten wordt de ontmoeting
gefaciliteerd door ‘gespreksonderwerpen’ aan te bieden. In de proeftuin Oostende werd
geëxperimenteerd met een infostand over gezonde voeding. In De Sloep werden thematafels opgezet: er
werden een aantal thema’s gekozen (slaap en voeding) die gebruikt werden om de ruimte in te richten en
5
die als houvast voor een gesprek met ouders dienden .
Het extra aanbod kan ervoor zorgen dat de wachtruimte een gezellige open plaats wordt, waar het leuk
vertoeven is voor kinderen en voor ouders. Toch willen we vanuit VBJK waarschuwen voor valkuilen die
we reeds aanhaalden. (1) Het ontmoeten mag geen dwingend karakter krijgen; vrijwilligheid en vrije
keuze zijn belangrijk bij ontmoeten. Het bieden van gespreksonderwerpen of gespreksthema’s kan
vrijwilligers helpen om een gesprek aan te knopen, maar ouders kunnen zich verplicht voelen om in
gesprek te gaan met andere ouders of medewerkers. Men gaat hier voorbij aan de bevindingen van
Soenen (2006) dat kinderen één van de beste makelaars zijn van sociale contacten tussen mensen. Door
het aanbieden van allerlei ‘stimulansen’, moet men opletten dat het niet het omgekeerde effect heeft en
dus remmend werkt. Het aanbieden van stimulansen kan een doel op zich vormen, in plaats van een
middel om de gezelligheid te bevorderen.
(2) Ontmoeting mag niet verengd worden tot praten tussen ouders, waar het kind veelal fungeert als
‘object’ (een gesprek over het kind), dan als ‘subject’ (interactie met het kind). Het gaat toch vooral over
die open plaats waar kinderen en ouders zich welkom en comfortabel voelen.
Ruimte - Inrichting - Locatie
Verschillende praktijkprojecten hebben geëxperimenteerd met variaties op de inrichting van de ruimte:
aankleedtafels worden van de muur geplaatst en in een eiland gezet, er wordt meer of ander of nieuw
spelmateriaal aangeboden voor de kinderen, zetels voor de ouders, …. De praktijkprojecten trachtten de
wachtzaal tot een gezellige plaats om te toveren. In Reddie Teddy Sint-Niklaas stelt men tijdens de
consultaties met een ontmoetingsfunctie een grotere wachtzaal ter beschikking, zodat kinderen en
ouders meer ruimte hebben. Ook noteert men de namen van de kinderen op een bord, zodat het voor de
ouders en de vrijwilligers duidelijk is wie aanwezig is en wie wanneer naar de arts/verpleegkundige mag.
Ook in Samik zet men in op het aanpassen van de ruimte, en hoopt men ook een buitenruimte als
wachtruimte te gebruiken.
Vanuit de praktijkprojecten werd al een hele weg afgelegd om gezellige wachtruimtes te creëren, maar
dit verliep niet steeds van een leien dak. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de aankleedtafels, zorgde in
een aantal praktijkprojecten voor heel wat tegenkanting van de vrijwilligers. Het vroeg veel
overtuigingskracht (en tijd) om de vrijwilligers te overtuigen van de aanpassingen die men wou
doorvoeren in de ruimte.

Foto: wachtruimte CB Samik, wachtruimte CB ontmoeting Reddie Teddy Sint-Niklaas, wachtruimte CB De Sloep

Alle praktijkprojecten geven aan dat ze nog aan het experimenteren zijn. De zoektocht naar de gezellige
ruimte waar kinderen en ouders graag vertoeven is nog niet beëindigd.
5

Per thema werden 2 vragen opgehangen die, indien nodig, een houvast konden bieden om een gesprek aan te knopen
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Maar het is zeker geen utopie. Zo zagen we een aantal mooie voorbeelden in de Zweedse family centers,
waar de wachtzaal van het consultatiebureau een gezellige en uitnodigende ruimte is, zowel voor
kinderen als voor ouders. Hier voel je je als kind en ouder welkom en wil je graag vertoeven.

Foto: wachtzaal CB in Bergsjön, Zweden

Bekendmaking
Als de ontmoetingsfunctie zich focust op contacten tussen kinderen en ouders die wachten in de
wachtzaal van het consultatiebureau, is geen specifieke bekendmaking nodig. De ouders komen met hun
kind naar het consult en brengen er samen een aangename tijd door; hiervoor moet geen extra ‘reclame’
gemaakt worden.
Wil men dat ouders wat blijven hangen in de wachtzaal na het bezoek aan de arts en de verpleegkundige,
of wil men dat ouders ook komen naar de wachtzaal van het CB als ze geen afspraak hebben, dan zal dit
wel een structurele bekendmaking vragen. In Reddie Teddy Sint-Niklaas wil men zo een plek creëren.
Ouders kregen er daarom een flyer en mondelinge toelichting over de ontmoeting in de wachtzaal, los
van het consult. Voorlopig waren er nog geen ouders die hiervan gebruik maken.
Tijdens de discussies gaven de leden van het lerend netwerk ook aan dat ouders zelden blijven hangen na
hun CB-bezoek. Misschien moeten ze hiertoe expliciet uitgenodigd worden door de vrijwilligers en - wie
weet - kan dit na verloop van tijd wel een gewoonte vormen.
6
Bij de Speelbrugplus, de mobiele Speelbrugwerking in een CB , merkte men dat kinderen en ouders het
wel fijn vonden om na hun bezoek aan het consultatiebureau nog even tijd door te brengen in een
ontmoetingsinitiatief. Op die manier konden de kinderen nog even fijn spelen en konden de ouders wat
na praten, al dan niet over het CB-bezoek.
Kiest men ervoor om enkel in te zetten op ontmoeting tijdens het wachten in de wachtzaal van het CB of
kiest men ervoor om dit uit te breiden, in beide gevallen is het belangrijk om na te denken over de manier
waarop het CB zich profileert. Wil men gezien worden als een geolied systeem van consulten bij arts en
verpleegkundige. Of wil men net die plek zijn waar gezinnen het aangenaam vertoeven vinden. Of wil
men beide? Het onderzoek naar de preferenties van ouders (Vandenbroeck, Bradt, & Bouverne-De Bie,
2010) toont dat ouders hierin heel verschillende verwachtingen hebben: sommigen willen zo snel
mogelijk binnen en buiten in het CB; terwijl andere ouders het ontmoetingsaspect belangrijk vinden. Het
wordt dus een zoektocht naar een evenwicht die deze verschillende preferenties tracht te verzoenen. Het
creëren van een open plek waar iedereen zich welkom voelt zal een uitdaging zijn die tijd en energie van
alle betrokkenen vraagt.

6

De Speelbrugplus is de mobiele ontmoetingsplaats van de Speelbrug in een naburige lagere school of in de wachtzaal van een
consultatiebureau tijdens een CB-zitting of in een aanpalende ruimte tijdens een CB-zitting. Doel is kinderen en ouders toe te leiden
naar de reguliere Speelbrugwerking.
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Openingsuren
In de consultatiebureaus van Kind & Gezin geldt een afsprakensysteem. Dit
afsprakensysteem wordt in een aantal CB’s, om praktisch organisatorische
redenen, strikt gevolgd: wie te laat komt, moet terug naar huis en telefonisch een
nieuwe afspraak maken. Dit systeem zorgt meestal voor een vlotte en efficiënte
werking wat voor veel ouders die een bezoek aan het CB brengen belangrijk is.
Maar een strikt afsprakensysteem is niet altijd bevorderlijk voor een open sfeer
waar ontmoetingen tussen kinderen en ouders gestimuleerd worden. Dit blijft een
dilemma.
Mogelijks kan het afsprakensysteem herdacht worden naar een flexibeler systeem, waar ouders de keuze
hebben tussen enerzijds een ‘strikt’ afsprakensysteem, waar efficiëntie voorop staat, dit is voor ouders
die vooral snel binnen en terug buiten willen zijn. Anderzijds kan een afsprakensysteem met ‘blokken’
uitgedacht worden, waar de mogelijkheid bestaat dat ouders in blokken komen en ze wat tijd kunnen
doorbrengen in het CB. Ook kunnen ouders meer expliciet (mondeling en structureel) uitgenodigd
worden om nog wat langer in het CB te verblijven. Tot slot kan het systeem van ‘fysieke permanentie’,
een consultatie zonder afspraak, met enkel de verpleegkundigen (geen arts), worden uitgebreid. Het
aanbieden van andere openingsvormen dan het huidige afsprakensysteem kan opportuniteiten bieden
naar ontmoetingen in de wachtzaal van het CB.
In de verschillende praktijkprojecten, vond het CB-consult met ontmoeting plaats tijdens specifieke
openingsmomenten, bvb. enkel op bepaalde dagen, enkel tijdens het middagconsult en dus niet op elk
openingmoment. Wanneer echter gestreefd wordt naar de open plaats waar iedereen zich welkom voelt,
dan zijn we er vanuit VBJK voorstander van om dit te veralgemenen naar alle openingsmomenten.
Samenwerking
Een aantal praktijkprojecten, die ontmoeting in het CB willen faciliteren, heeft een samenwerking
opgezet met organisaties die ervaring hebben op het vlak van ontmoeting. In Leuven werkte men samen
met Inloopteam de Mobil en kinderdagverblijf De Wigwam en bij Reddie Teddy Sint-Niklaas wordt
samengewerkt met de opvoedingswinkel en het inloopteam. Vanuit deze organisaties waren extra
personen aanwezig die zich focussen op de ontmoeting in de wachtzaal van het CB. Dit kan voor de
vrijwilligers een vorm van ondersteuning zijn: ze leren - on the floor - hoe anderen, die reeds veel
expertise hebben op het vlak van ontmoeting, kinderen en ouders trachten te verbinden. Als tijdelijke
ondersteunende maatregel juichen we dit toe. Maar, zoals we reeds aangaven zijn we van mening dat het
faciliteren van ontmoeting in een consultatiebureau gezien kan worden als een basishouding van elke
vrijwilliger. Een extra persoon die zich enkel richt op de ontmoeting vinden we vanuit VBJK niet
noodzakelijk. Het kan als negatieve consequentie meebrengen dat de (andere) vrijwilliger zich hier niet
verantwoordelijk voor voelt.
Documenteren en evalueren
In een consultatiebureau is het nodig om vrijwilligers te ondersteunen in hun rol en hen de nodige
competenties bij te brengen. Dit werd hierboven reeds uitvoerig besproken. Documenteren en evalueren
kunnen hiertoe bijdragen. Zo kan er gewerkt worden met een logboek, met beeldmateriaal, … om samen
te reflecteren over de ontmoetingsfunctie in het CB. Dit vraagt natuurlijk een (tijds)investering, zowel
voor de professionals als de vrijwilligers.
Bezoekers
In de praktijkprojecten zijn de bezoekers, de gezinnen die een afspraak hebben op het CB. Voor deze
gezinnen zijn de mogelijkheden tot ontmoeting in het CB dus beperkt tot 10 keer. Wanneer er ook
gezinnen naar het CB zouden komen, speciaal voor het ontmoetingsaspect en zonder een afspraak, dan is
elk kind met zijn of haar mama of papa of andere opvoedingsverantwoordelijke welkom en zijn de
mogelijke bezoeken onbeperkt.
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Afsluitend
De wachtzaal kan, zoals Van de Walle (2008-2009) vaststelt, een forum zijn waar kinderen en ouders
sociale contacten aangaan. Vanuit het lerend netwerk werd echter opgemerkt dat vrijwilligers een gevoel
van ‘druk’ ervaren. We moeten ons steeds afvragen of er niet te veel druk wordt gelegd op het ‘ontmoeten’, wat gekenmerkt wordt door vrije keuze en vrijwilligheid. Legt het uitbouwen van een ‘aanbod’
(zoals thematafels, infostanden) niet te veel druk op vrijwilligers? Maar vooral, legt het niet te veel druk
op kinderen en ouders (moeten we hier nu sociaal doen?)?
Verwachten we niet gewoon een vriendelijke, gastvrije vrijwilliger die er voor zorgt
dat alle gezinnen zich welkom voelen, ongeacht de sociaal economische of
etnisch-culturele achtergrond. Maar ook een gezellige en aangename
wachtruimte voor moeders, vaders of andere opvoedingsverantwoordelijke en
kinderen waar het aangenaam vertoeven is, met eventueel de mogelijkheid om
nog wat langer te blijven. Zijn deze zaken niet gewoon eigen aan elke
kwaliteitsvolle CB-werking? Hetzelfde geldt voor de andere zij-ingangen. Zo zijn er nu al heel wat
kinderdagverblijven en scholen die contacten tussen kinderen en ouders zien als een onderdeel van hun
eigen werking. Het is voor hen niet iets extra, maar het maakt deel uit van de kwaliteit die ze aan
kinderen en ouders willen bieden.

Praktijkmodel: spel- en ontmoetingsinitiatieven voor kinderen en ouders in het kader van
een Huis van het Kind
De setting
Spel- en ontmoetingsinitiatieven zijn plaatsen waar ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken met
hun kind naar toe gaan om samen tijd door te brengen, in de aanwezigheid van deskundige
(onthaal)medewerkers. Het zijn plaatsen waar iedereen welkom is, en waar de gezinnen komen en gaan
wanneer ze dit zelf willen. Ook het aantal keer dat kinderen en ouders naar een spel- en
ontmoetingsinitiatief gaan is vrij en wordt bepaald door de gezinnen zelf.
Vanuit het lerend netwerk en de stuurgroep kwamen we tot een aantal ‘kenmerken’ van spel- en
ontmoetingsinitiatieven. In een spel- en ontmoetingsinitiatief zijn veel mogelijkheden tot het kleine
ontmoeten. En soms kan dit uitgroeien tot duurzame contacten en vriendschapsrelaties, maar dit vormt
geen doel op zich. De thema’s waarover ouders praten worden bepaald door andere kinderen en ouders
aanwezig in de ruimte of door zaken die zich tijdens het ontmoetingsmoment afspelen. In het spel- en
ontmoetingsinitiatief zijn er geen vooropgestelde ideeën of normen over opvoeding. Deze ideeën en
normen kunnen wel bepaald worden door de aanwezigen. Wanneer deze ideeën te dominant worden,
dan is het de taak van de medewerker om ze ter discussie te stellen.
In de Scandinavische family centers spelen de spel- en ontmoetingsinitiatieven, de open preschools of
open kindergarten, een cruciale rol. Zij vormen 1 van de 4 ‘benen’ van het family center (naast prenatale
preventieve zorg, preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen en sociale welzijnsdiensten). Zoals
Bing (2005, p70) aangeeft: “It [the open preschool] makes the family centre live, smell and sound. It is the
beating heart of the family centre.” Dat kan uiteraard ook in de Huizen van het Kind. In de verschillende
praktijkprojecten werd hiermee geëxperimenteerd.
Organisatie
Proeftuin Boom
Proeftuin Oostende
CAW Metropool – Samik
Reddie Teddy Nieuw-Gent
De Sloep
OCMW Zottegem

Spel- en ontmoetingsinitiatief voor kinderen en ouders
De Tatertuin
Ontmoetingsplaats Oostende en ontmoetingsplaats Middelkerke
De Speelvijver
De Plek
Djuma Junior
ZIBO-kaffee
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ILT Pothoek
ILT De Nieuwe Weg

Het Speelhuis en de (mobiele) Speelbabbels
De Speelvogel

Een belangrijke inspiratiebron hierbij zijn de ontmoetingsplaatsen
voor kinderen en ouders. Het valt echter op dat vanuit de literatuur,
vanuit het beleid, vanuit de bevraagde praktijkprojecten heel veel
nadruk wordt gelegd op sociale contacten tussen ouders. Het lijkt
daardoor dat er minder nadruk ligt op het spelelement, op het
samen spelen tussen kinderen onderling en tussen kinderen en
volwassenen. Ondermeer onderzoek in Baboes (Vandenbroeck &
Geens, 2010) alsook het onderzoek van Lindskov (2010) leert ons dat
net dit spelelement één van de redenen is om naar een
ontmoetingsplaats te gaan. Om dit extra te benadrukken spreken we daarom steeds over spel- en
ontmoetingsinitiatieven.
Het aantal ouders dat naar de bevraagde spel- en ontmoetingsinitiatieven komt, is nog vrij beperkt. We
kunnen ons de vraag stellen of ouders er in de bevraagde initiatieven nood aan hebben. Dit lijkt weinig
plausibel, zeker als we kijken naar de buitenlandse en de Vlaamse ontmoetingsplaatsen voor kinderen en
ouders die immers een groeiend succes kennen. Ook zijn er steeds meer ouders die van het ene naar het
andere spel- en ontmoetingsinitiatief ‘hoppen’. Op basis van het onderzoeksproject vermoeden we dat de
bevraagde initiatieven meer tijd nodig hebben om te groeien en alle bouwstenen van het huis ter dege in
te vullen. We overlopen de verschillende bouwstenen en bespreken enkele inspirerende praktijken.
De fundamenten
Wil men een spel- en ontmoetingsinitiatief uitbouwen, dan is het belangrijk om eerst stil te staan bij de 2
fundamentele vragen: ‘Wat willen we zijn voor wie?’ en ‘Welke plaats neemt ontmoeting in?’. De spel- en
ontmoetingsinitiatieven willen plaatsen zijn voor kinderen en hun moeder, vader en/of andere
opvoedingsverantwoordelijken waar ze samen tijd kunnen doorbrengen. Het is een plaats van ‘ontmoeten’, het is de vrije keuze van ouders om te komen en gaan en het staat open voor iedereen. De
ouders nemen de hoofdingang voor het spel- en ontmoetingsinitiatief, waardoor het voor kinderen een
verbreding van het opvoedingsmilieu kan bieden, voor ouders kan het een plaats van ondersteuning zijn,
en het kan de sociale cohesie in de buurt bevorderen. Het antwoord op de 2 fundamentele vragen bepaalt
hoe de andere bouwstenen worden ingevuld.
Medewerkers
De medewerkers van spel- en ontmoetingsinitiatieven hebben een cruciale rol in het faciliteren van
ontmoetingen tussen kinderen onderling, tussen ouders en kinderen en tussen ouders onderling. De
medewerkers zorgen er voor dat het meer is dan een speeltuin of park waar kinderen en ouders elkaar
ook vrij kunnen ontmoeten. Op het eerste zicht kan hun rol heel eenvoudig lijken: de ruimte klaarzetten,
ouders en kinderen verwelkomen, zorgen voor koffie. Maar het is meer dan dat, veel meer. Zoals Jackson
(2013) aangeeft, is de rol van de medewerkers multidimensioneel en complex.
De medewerkers zijn gastheren of gastvrouwen, ‘hosts’, ‘acceuillants’, die zorgen voor een vriendelijk en
warm onthaal van kinderen en ouders; het zijn facilitators van sociale interacties tussen kinderen
onderling, tussen ouders onderling en tussen kinderen en ouders. Zij zorgen ervoor dat contacten kunnen
ontstaan over de sociaal economische en etnisch-culturele grenzen heen. De medewerkers slagen er in
om eventuele ‘kliekjes’ te doorbreken. Ze hebben geen adviserende of informerende rol naar de kinderen
of de ouders. Dit is in overeenstemming met Hoshi-Watanabe en collega’s (2012) die stellen dat “they are
conveyors, hosts or facilitators, rather than having the educational or psychological expertise deemed
necessary to advise parents on their parenting role”. De medewerkers kunnen omgaan met de zo
verschillende verwachtingen van kinderen en ouders die het spel- en ontmoetingsinitiatief bezoeken, ze
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kunnen omgaan met het onvoorspelbare van het hier en nu in de ruimte. Ze observeren constant de
ruimte, de interacties en gedragingen, en ze maken een afweging van hoe ze hierop inspelen.
Adolfsen et al. (2012) concluderen terecht dat dit een “challenging role”, is waarvoor veel sociale
competenties noodzakelijk zijn.
Welke competenties zijn dit nu? We baseren ons hiervoor op het Europese CoRe-rapport (Urban,
Vandenbroeck, Azzari, Peeters & Van Laere, 2011). In het CoRe-rapport worden vier domeinen van
competente systemen beschreven: individuele competenties, competenties van de instelling (of de
organisatie), inter-institutionele competenties en competenties op niveau van het beleid.
Wat betreft de beleidscompetenties gaat het vooral over het voorzien van een duidelijk beleidskader, maar
ook over het voorzien van voldoende middelen; financiële middelen zodat de verschillende bouwstenen
kunnen worden uitgebouwd. Bijvoorbeeld: financiële middelen zodat er tijd kan worden vrijgemaakt voor
de professionalisering van de medewerkers; financiële middelen zodat de fysieke ruimte kan worden
voorzien waar kinderen en ouders een aangename tijd doorbrengen.
Voor de inter-institutionele competenties gaat het vooral over samenwerking met andere organisaties:
netwerking met organisaties uit de buurt, binnen de eigen sector, maar ook over de sectoren heen
(intersectoraal werken). Hierbij wordt vertrokken vanuit een holistisch beeld waar opvoeding en zorg
geïntegreerd worden. Maar ook met andere sectoren, bvb. socio-culturele organisatie, en ook met de
lokale besturen.
Daarnaast zijn er ook competenties op individueel niveau en competenties op organisatieniveau. In
onderstaande tabel beschrijven we de meest relevante competenties voor medewerkers uit spel- en
ontmoetingsinitiatieven.
Individuele competenties
Domeinen
Ontwikkeling van
kinderen vanuit
holistisch perspectief
(cognitief, sociaal,
emotioneel, creatief,
…)

Praktijk
- Kinderen observeren met
doel om hun behoeften en
interesses te identificeren
- Omgeving (inrichting,
activiteiten, …) creëren die
tegemoet komt aan noden
en interesses van kinderen
die hun ontwikkeling
ondersteunt

Communicatie met
kinderen en
participatie

- Expressie van kinderen via
verschillende talen
waarderen en aanmoedigen

Ouder-kind relatie

- Ouder-kind relatie
bevorderen door vrije
confrontatie en opvoeding
te zien als gedeelde
verantwoordelijkheid
- Noden van lokale
gemeenschap analyseren in
functie goede
samenwerking met ouders

Werken met ouders en
lokale
gemeenschappen

Waarden
- Rekening houden met kind
en zijn behoeften en
interesses zodat participatie
van kind wordt bevorderd
- Kindgerichte benadering
hebben waarin kinderen
worden gezien als
competent, ‘active agents’
en ‘protagonisten’ van eigen
ontwikkeling
- Kinderrechtenbenadering
- Democratie, solidariteit,
actief burgerschap,
creativiteit en persoonlijke
ontwikkeling aanmoedigen

- Democratische en inclusieve
benadering naar kinderen
en families i.h.k.v. sociale
cohesie
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Teamwerk
(interpersoonlijke
communicatie en
groepsdynamiek)

Werken in een context
van diversiteit
(interculturele dialoog,
identiteit, …)

Positie van eigen
organisatie of aanbod
in ruimere context

en kwetsbare groepen
- Open communicatie en
wederzijds dialoog met en
tussen ouders faciliteren,
mogelijk maken
- Co-construeren van
pedagogische kennis met
en tussen ouders faciliteren
en hen steunen in hun
ouderlijke rol (cf.
Ramaeckers en Suissa,
2010: nagaan wie je als
opvoeder wil zijn)
- Steun voor initiatief
opbouwen in lokale
gemeenschap
- Samenwerkingsrelatie
opbouwen en onderhouden
met andere organisaties en
professionals
- Continu bijsturen van de
praktijk (eigen handelen en
gezamenlijke praktijk)
- Expertise delen en
uitwisselen met collega’s in
teamoverleg
- Discussie aangaan en leren
uit meningsverschillen
- Praktijk samen met
collega’s verder
ontwikkelen door
samenwerking
- Co-construeren van kennis
en inzichten door praktijk te
documenteren en
evalueren
- Kritisch reflecteren
- Inclusieve praktijk
ontwikkelen die socialisatie
van kinderen en gezinnen
van verschillende etnischculturele of socioeconomische
achtergronden faciliteert
- Interculturele dialoog
faciliteren
- Omgaan met
onvoorspelbaarheid en
onzekerheid
- Actieve betrokkenheid bij
lokale gemeenschap in

- Begrijpen dat kinderen,
ouders en collega’s elk hun
eigen geschiedenis,
ervaringen, normen en
waarden hebben. Ze
erkennen en waarderen in
de diverse benaderingen,
overtuigingen en ideeën

- Democratisch en kritisch
reflectieve benadering naar
kinderen en families

- Democratische en inclusieve
praktijk i.h.k.v. diversiteit
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functie van bevorderen van
rechten en participatie van
kinderen en hun families
- Netwerken met andere
professionals
- Aangepast ‘aanbod’ qua
veiligheid en hygiëne

Veiligheid en
gezondheid van jonge
kinderen

- Betrokkenheid op welzijn en
welbevinden van kinderen

Organisatie competenties
- Idem
voorgaande
- Kennis van
lerende
organisatie en
reflectieve
benaderingen
- Kennis van
organisatieleiderschap

- Ontwikkelen van een
gedeelde, gedragen visie,
een kader voor de praktijk
- Tijd voorzien voor team
om te plannen,
documenteren, reflecteren
en evalueren van praktijk
- Systeem voorzien voor
documenteren en
evalueren van de wekring
- Mogelijkheid voorzien
voor samenwerking
(intervisie, supervisie)
- Ondersteuning bieden aan
team
- Kader voorzien voor
continue professionele
ontwikkeling van
medewerkers
- Uitwisseling met andere
organisaties en lokale
gemeenschap organiseren
- Divers team samenstellen
dat diversiteit van
doelpubliek weerspiegelt

- Democratie en respect voor
diversiteit
- Professionele ontwikkeling
zien als een continu
leerproces tot leidt tot
persoonlijke en
professionele groei
- Professioneel leren zien als
een recursieve interactie
tussen praktijk en theorie
- Kritische, reflectieve
organisatie die rekening
houdt met noden van
kinderen, ouders en de
gemeenschap
- Gemeenschapsvorming die
sociale cohesie bevordert

Bovenstaande leert ons dat het heel wat competenties vereist zijn, niet alleen op het individuele niveau
van de medewerkers, maar ook op het institutioneel, inter-institutioneel en beleidsniveau.
Er wordt heel wat professionaliteit van de medewerkers in spel- en ontmoetingsinitiatieven verwacht, los
van het feit of dit nu vrijwilligers of betaalde medewerkers zijn. Vanuit de praktijkprojecten hebben we
vastgesteld dat het niet steeds evident is om van start te gaan met de bestaande vrijwilligersploeg (bvb.
vanuit het CB). Het is raadzaam om (nieuwe) medewerkers te selecteren en de visie en de verwachtingen
duidelijk te expliciteren.
Ook ondersteuning en begeleiding zijn onontbeerlijk, wat natuurlijk een investering vraagt vanuit de
medewerkers (cf. individuele competenties) en de organisatie (cf. organisatie competenties)
Zoals aangegeven bij de organisatiecompetenties denken we hierbij in de eerste plaats aan intervisie en
supervisie, waar de realiteit van elke dag (bvb. hoe ga je om met kliekjes?, hoe ga je om met anderstalige
ouders?), maar ook de visie en het kader van waaruit men werkt wordt besproken. In de beginfase is ook
vorming belangrijk, om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. We willen hierbij opmerken dat het
aanbod van vormingen die een organisatie aanbiedt invloed heeft op hoe de medewerkers hun rol zien.
Voorziet men vormingen omtrent de voeding van kinderen en de ontwikkeling van kinderen, dan kan dit
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de indruk wekken dat de medewerkers hierin een rol hebben, of advies moeten verlenen, wat in een spelen ontmoetingsinitiatief niet tot hun takenpakket behoort.
Een bezoek aan een reeds bestaand spel- en ontmoetingsinitiatief, wat een voorbeeld is van interinstitutionele samenwerking, kan voor (startende) medewerkers ook een bron van inspiratie zijn. Dit alles
vraagt natuurlijk tijd en financiële middelen, wat dan weer verwijst naar het niveau van de
beleidscompetenties.
Bij de rol van de medewerker zijn er nog twee zaken die vaak terug kwamen in de discussie met het
lerend netwerk en de stuurgroep.
1.

2.

Kan een spel- en ontmoetingsinitiatief functioneren enkel met vrijwilligers? In de
SpeelOdroom, een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit Leuven is dit het geval.
Maar deze vrijwilligers hebben allemaal een specifiek profiel (bvb. pedagogen en
psychologen) en zijn doordrongen van een duidelijke visie. Zeker voor startende spel- en
ontmoetingsinitiatieven lijkt het ons niet haalbaar om uitsluitend met vrijwilligers te
werken. Een spel- en ontmoetingsinitiatief vraagt veel organisatie en coördinatie. En
zoals hierboven beschreven, vraagt het een grote investering om de visie uit te werken en
zijn inter- en supervisie noodzakelijk.
Sommige medewerkers uit een spel- en ontmoetingsinitiatief zijn ook tewerkgesteld bij
een partner uit het samenwerkingsverband (bvb. het OCMW, een inloopteam). Hoe
kunnen ze voor zichzelf en de gezinnen hun verschillende rollen uit elkaar houden? Zijn
hun rollen in de praktijk wel zo verschillend? Een aantal medewerkers, die zowel in het
inloopteam als in een spel- en ontmoetingsinitiatief werken, geven aan dat ze dit steeds
met dezelfde pet doen, en altijd vanuit de bovenvernoemde individuele competenties
doen. Andere geven aan dat ze de dubbele rol moeilijker vinden. Tijdens de observaties in
één van de bevraagde projecten gaf een medewerkster aan dat, wanneer er ouders met
oudere kinderen naar het spel- en ontmoetingsinitiatief komen, ze zal polsen waarom het
kind niet naar school is en meteen zal uitzoeken of het gezin hulp nodig heeft. Ze geeft
zelf aan dat dit “wel een beetje beroepsmisvorming is”, en ze beseft dat deze
interveniërende rol voor het gezin bedreigend kan overkomen en de laagdrempeligheid
en vrijwilligheid van het spel- en ontmoetingsinitiatief in het gedrang brengen.
In het kader van de Huizen van het Kind en de samenwerking tussen diensten, bestaat de
kans dat medewerkers steeds meer zullen werken met verschillende ‘petten’.
Bovenstaande voorbeeld geeft aan dat dit niet in het nadeel mag zijn van het spel- en
ontmoetingsinitiatief, dat gekenmerkt wordt door vrije keuze en openheid. Goed
documenteren en reflecteren zullen onontbeerlijk zijn om rolverwarring tegen te gaan.

Aanbod
Het vrij spelen en ontmoeten is de kern van het basisaanbod in spel- en
ontmoetingsinitiatieven. Het gaat over het aanbieden van een uitnodigende en
uitdagende ruimte die spel- en ontmoetingskansen biedt voor kinderen en
ouders en die ‘verzorgd’ wordt door medewerkers.
Naast het basisaanbod van vrij spelen en ontmoeten, kunnen structurerende
elementen of rituelen aangeboden worden. Dit kan op individueel niveau, we
denken hierbij bijvoorbeeld aan de naam en de leeftijd van het kind (en soms
ook de ouder) op het welkomstbord schrijven, waardoor kinderen en ouders
zich welkom voelen in het spel- en ontmoetingsinitiatief.
Foto: Baboes Nieuwland

Maar het kan ook op groepsniveau. Zo kan men bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip samen iets eten,
samen koken, samen zingen of knutselen. Het blijft steeds een vrije keuze. Dit kwam ook naar voor uit de
bevraging van de niet-gebruikers: sommige ouders willen een ‘reden’ om naar het spel- en
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ontmoetingsinitiatief te gaan en voor hen kan zo een aanbod drempelverlagend zijn. Ook in het lerend
netwerk kwam dit vaak terug als discussiepunt: iets om handen hebben kan drempelverlagend werken en
door activiteiten kunnen kliekjes doorbroken worden. Anderen uit het lerend netwerk waren dan weer
van mening dat activiteiten net drempelverhogend werken. Elk spel- en ontmoetingsinitiatief dient
vanuit hun fundament, rekening houdend met hun context en hun doelpubliek hier een weloverwogen
keuze in te maken.
In de meeste Vlaamse ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders heeft men bewust gekozen om
geen extra groepsaanbod aan te bieden en de ruimte open te laten voor wat zich afspeelt in de ruimte en
te laten bepalen door de kinderen en de ouders zelf in het hier en nu. In Italië en Zweden opteren een
aantal ontmoetingsplaatsen wel voor een vrijblijvend groepsaanbod.
Een voorbeeld: in een open preschool in Zweden kunnen de ouders (vooral
moeders) met hun kind, onder begeleiding, elke dag om 15u liedjes zingen.
Niemand is verplicht om deel te nemen: wie liever niet zingt, blijft in de
ontmoetingsruimte; wie wel wil zingen, gaat naar de aanpalende ruimte (de
deur tussen beide ruimtes blijft open staan).

Een ander voorbeeld: in een open preschool in Zweden is een lokaal dat steeds
open staat en waar kinderen met hun ouders altijd kunnen knutselen. 1 keer
per week kunnen kinderen en ouders, die dit willen, een geleide
knutselactiviteit volgen.

Foto: family centre Sigtuna in Zweden

Wanneer men als team kiest voor een vrijblijvend, aanvullend aanbod, dan zal de keuze van het aanbod
bepaald worden door de visie die men heeft op ontmoeting (wat willen we zijn voor wie?). Vanuit VBJK
vinden we dat spel- en ontmoetingsinitiatieven er zijn voor kinderen en ouders samen. Dit beïnvloedt de
keuze: het aanbod dient dan ook gericht te zijn op kinderen en ouders samen. Naai- of breiateliers passen
niet binnen spel- en ontmoetingsinitiatieven, omdat dit zich enkel richten op de mama’s en de ouder-kind
relatie of de kind-kind relatie geen plaats krijgt.
Ruimte - Inrichting - Locatie
Een cleane, steriele, onaantrekkelijke ruimte kan nooit een plaats zijn waar iedereen zich welkom voelt en
herkent. De ruimte dient gezellig en aantrekkelijk te zijn voor kinderen, voor ouders en voor kinderen en
ouders samen. Ook deze bouwsteen wordt bepaald door het antwoord op de vraag ‘Wat willen we zijn
voor wie?’. Wanneer het spelen tussen kinderen centraal staat, dan dient dit tot uiting te komen in de
inrichting en in het uitdagend spelmateriaal voor de beoogde leeftijdsgroep. Wanneer ook ontmoetingen
tussen ouders belangrijk zijn, dan kunnen er zetels staan, een koffietafel, een keuken. Wil men de ouderkind relatie bevorderen, dan kan men opteren voor een gezellig leeshoekje, lage tafels en stoeltjes of een
kussenhoek.
Zijn gemeenschapsvorming en sociale cohesie een doelstelling, dan
zoekt men verbindende elementen. Zo kan bijvoorbeeld gekozen
worden voor een wereldkaart waar ouders hun land van herkomst
kunnen aanduiden of een kaart van de buurt waardoor ouders
ervaringen uit de buurt kunnen delen.
Foto: Baboes Centrum

De ruimte moet voldoende groot zijn en kan ingedeeld worden in verschillende ‘zones’ waartussen
kinderen (al dan niet gevolgd door hun ouders) vrij kunnen afwisselen.
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Foto: De Speelvijver Samik, ZIBO-kaffee Huis van het Kind Zottegem, Speelhuis ILT Pothoek

Sommige spel- en ontmoetingsinitiatieven delen een multifunctionele ruimte. Bijvoorbeeld de
Speelbabbels gaan door in de lokalen van een kinderdagverblijf of de wachtruimte van
consultatiebureaus (op momenten dat er geen consult is). Ook de ontmoetingsplaatsen in Oostende en
Middelkerke gaan door in de wachtzaal van het consultatiebureau (meestal wanneer er geen consult is,
maar in Middelkerke kan dit uitzonderlijk samenvallen). Het delen van een ruimte kan een voordeel
bieden: ouders en kinderen (her)kennen de ruimte. Maar mogelijks kan het ook nadelen inhouden: zullen
kinderen zich veilig voelen in een ruimte waar ze soms spuitjes krijgen? Is het verwarrend voor kinderen
om in een ruimte te zijn waar hun ouders hen soms wel achterlaten, maar nu niet, zoals in het
kinderdagverblijf? Durven ouders open zijn in een ruimte waar ze op andere momenten bepaalde
richtlijnen krijgen over de opvoeding van hun kind?
Het dubbel gebruik van ruimtes vraagt ook heel wat praktische en organisatorische afspraken. Welk
speelgoed mag men gebruiken? Hoe moet de ruimte achtergelaten worden? Mag men de koffiezet
gebruiken? Het steeds klaarzetten van de ruimte en het opruimen, vraagt een tijdsinvestering van de
medewerkers.
Andere spel- en ontmoetingsinitiatieven kiezen bewust niet voor een multifunctionele ruimte, maar
kiezen wel voor de nabijheid van mogelijke toeleiders. Bijvoorbeeld, het ZIBO-kaffee gaat door in de
ruimte naast de spelotheek, in de nabijheid van het CB; De Speelvijver ligt naast het CB; bij Reddie Teddy
Nieuw-Gent is er ook passage tussen het CB en De Plek mogelijk; de Tatertuin gaat door in de ruimte
achter de ruilwinkel; bezoekers van het inloopteam in Oostende passeren de ontmoetingsplaats in
Oostende. Hoe ver de ‘passage’ gaat tussen het spel- en ontmoetingsinitiatief en de toeleider is
afhankelijk van de context en de visie die men op ontmoeting heeft. Bijvoorbeeld in Samik wordt soms de
mogelijkheid geboden aan de ouders die naar het CB komen om te wachten in de Speelvijver; ook Reddie
Teddy Nieuw-Gent zou graag hebben dat kinderen en ouders na het CB-bezoek doorstromen naar De
Plek. Anderen willen beide liever gescheiden houden. Bijvoorbeeld vanuit Inloopteam Pothoek wenst
men dit bewust niet. Men vindt dat de eigenheid van het spel- en ontmoetingsinitiatief hierdoor in het
gedrang kan komen en dat ouders met een andere ingesteldheid naar het CB of naar het spel- en
ontmoetingsinitiatief komen. Zij geven zelf aan dat het Speelhuis geen veredelde wachtzaal is die het
gevoel van een duiventil kan oproepen wanneer kinderen en ouders binnen- en buiten zouden vliegen
voor een afspraak bij de arts of verpleegkundige.
Het gebruik van multifunctionele ruimten en de mogelijkheid tot ‘passage’ is gekoppeld aan het type
samenwerking. We komen hier verder op terug.
Bekendmaking
Hoewel steeds meer en meer spel- en ontmoetingsinitiatieven
ontstaan, is het voor veel ouders nog iets onbekends. Veel ouders
hebben nog nooit gehoord over spel- en ontmoetingsinitiatieven of ze
weten niet wat het net is. Er is daarom nood aan een doordachte
strategie voor de bekendmaking die zich focust op ouders en kinderen
en op intermediairen en partners uit het Huis van het Kind.
Bekendmaking lijkt eenvoudig, maar niets is minder waar. Het vraagt
een blijvende investering om ouders en toeleiders aan te spreken. Uit onze bevraging blijkt dat folders,
flyers of affiches weinig impact hebben. Zonder mondelinge toelichting verliezen flyers hun wervend
karakter. Mondelinge toeleiding is uiterst belangrijk, maar dan dient deze toeleiding een correct beeld te
geven en structureel ingebouwd te zijn. In Boom heeft men daarom gekozen om alle inwoners van Boom
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tijdens hun eerste bezoek aan het consultatiebureau jetons te geven waarmee men in de ruilwinkel kledij
of speelgoed kan ‘kopen’, hierbij geeft de regioverpleegkundige uitleg over de ruilwinkel en over de
Tatertuin, het spel- en ontmoetingsinitiatief. Iedereen, ongeacht de socio-economische status, krijgt
deze informatie. Toch is dit geen garantie dat ouders hun weg vinden naar het spel- en
ontmoetingsinitiatief, maar het is een belangrijke eerste stap.
Voor veel ouders blijven spel- en ontmoetingsinitiatieven nog iets vaag: ‘Wat gebeurt daar dan? Wat
verwacht men van me?’ Bij de toelichting is het belangrijk dat de nadruk ligt op het spelelement. Uit onze
bevraging, maar ook ander onderzoek (bvb. in Baboes) blijkt namelijk dat ouders vooral aangesproken
zijn door het samen kunnen spelen met hun kind, samen een leuke tijd doorbrengen. Dit dient dan ook de
eerste insteek te zijn voor de bekendmaking.
Een aantal praktijkprojecten voorziet visueel materiaal zodat externe toeleiders informatie kunnen geven
en ouders een beeld krijgen over wat zich kan afspelen in een spel- en ontmoetingsinitiatief. Toch moet
men er blijven over waken dat dergelijke foto’s niet ‘voorschrijven’ wat een spel- en ontmoetingsinitiatief
moet inhouden en moet het de verschillende betekenissen voor kinderen en ouders openlaten.
In een aantal spel- en ontmoetingsinitiatieven kiest men voor de aanwezigheid van een
vertrouwensfiguur uit een andere organisatie of vergezelt een doorverwijzer de ouders naar het spel- en
ontmoetingsinitiatief. Wanneer dit de vrije keuze van gezinnen niet in het gedrang brengt en ouders dit
ervaren als drempelverlagend, kan dit een goede optie zijn. Ervaren de ouders het als een verplichting,
dan gaat het voorbij aan de eigenheid van spel- en ontmoetingsinitiatieven.
Ook de zichtbaarheid van het spel- en ontmoetingsinitiatief is belangrijk. Sommige initiatieven plaatsen
een sandwichbord, zodat bezoekers en eventueel toevallige passanten worden aangetrokken om een
kijkje te nemen.
Tot slot willen we nog even stilstaan bij een ander initiatief in het kader van de bekendmaking. Vanuit de
Speelbrug werd de Speelbrugplus opgezet. De Speelbrugplus heeft als doel kinderen en ouders toe te
leiden naar de Speelbrug door een mobiele ontmoetingsplaats in (1) een naburige lagere school, (2) in de
wachtzaal van een consultatiebureau tijdens een CB-zitting en (3) in een aanpalende ruimte tijdens een
CB-zitting Door de mobiele ontmoetingsplaats leren kinderen en ouders de werking van een
ontmoetingsplaats kennen, wat drempelverlagend kan werken.
Openingsuren
Hoe vaak en wanneer moet een spel- en ontmoetingsinitiatief geopend zijn? De
bevraging biedt geen eenduidig antwoord op deze vraag. De bevraagde moeders
gaven steeds aan dat ze graag wat meer openingsmomenten zouden hebben.
Maar wat is dan het minimum? Uit de bevraging kwam naar voor dat in initiatieven die
geen wekelijks openingsmomenten hebben, heel veel energie wordt gestoken in het
bereiken van de ‘vaste bezoekers’. Zo worden moeders soms telefonisch
gecontacteerd. Dit vraagt veel tijd en energie vanuit de organisatie en kan de vrije
keuze van ouders in het gedrang brengen.
Op basis hiervan zijn we voorstander voor minimaal regelmatige openingsmomenten. Wanneer het spelen ontmoetingsinitiatief is ingebed in een fysiek Huis of in een inloopteam of in een spelotheek dan
kunnen ouders en kinderen er ook nog op andere momenten terecht. Regelmaat en voldoende frequentie
(minstens wekelijks) blijven toch belangrijk voor de herkenbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.
De openingsmomenten dienen bepaald te worden door de fundamentele vraag ‘Wat willen we zijn voor
wie?’. Wil men als spel- en ontmoetingsinitiatief een open plaats zijn voor kinderen van voorschoolse
leeftijd, dan is het voldoende om open te zijn tijdens de schooluren. Wil men ook oudere kinderen
bereiken, dan dient men de openingsuren uit te breiden. Wil men als spel- en ontmoetingsinitiatief vaders
bereiken, dan moeten de openingsuren aangepast worden (bvb. openingsmomenten ’s avonds en op
zaterdag). Dit kan ook een impact hebben op de sociale mix van gezinnen die men bereikt: wil men zowel
werkende als niet-werkende ouders bereiken, dan dient het spel- en ontmoetingsinitiatief ook ’s avonds
of in het weekend open te zijn.
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Een keuze die de verschillende partners uit het Huis van het Kind en het spel- en ontmoetingsinitiatief
ook dienen te maken is of ze al dan niet op hetzelfde tijdstip geopend zijn. Deze keuze hangt samen met
de mate van samenwerking en een aantal praktische afspraken.
Samenwerking
Samenwerking tussen organisaties staat centraal in het ontwerp van decreet preventieve
gezinsondersteuning. Ook voor het uitwerken van de ontmoetingsfunctie zal samenwerking tussen
verschillende diensten en voorzieningen belangrijk zijn. De samenwerking kan beperkt zijn tot ‘toeleiden
naar’, maar kan veel verder gaan. Het lerend netwerk stelt dat spel- en ontmoetingsinitiatieven, die
ingebed zijn in een groter geheel (bvb. samen met een inloopteam) dat fulltime open is, een groter bereik
kennen. Maar de partners waarmee men nauw samenwerkt, kunnen een invloed hebben op de doelgroep
en het al dan niet bereiken van een sociale mix.
Om dieper in te gaan op mogelijke samenwerkingsverbanden, gebruiken we de beelden van de loft, het
flatgebouw en de open bebouwing. Deze beelden zijn metaforen en hebben voornamelijk betrekking op
mogelijkheid tot doorgang van de ene naar de andere partner uit het Huis van het Kind in het kader van
de ontmoetingsfunctie. Vanuit VBJK hebben we ook stilgestaan bij mogelijke meerwaarden/voordelen en
mogelijke valkuilen per ‘type bouwstijl’.
Aan de ene zijde van het continuüm staat de loftstijl, met een volledig
geïntegreerde werking. De werking van alle partners uit het Huis van het
Kind (zoals het consultatiebureau, maar ook andere partners en het spelen ontmoetingsinitiatief) kunnen in elkaar overlopen. Dit impliceert dat
kinderen en ouders, wanneer ze naar het CB komen (of naar andere
diensten), gebruik kunnen maken van het spel- en ontmoetingsinitiatief
om te ‘wachten’.
Het voordeel voor de ouders is dat alles zich onder één dak bevindt, dit
kan de laagdrempeligheid en bereikbaarheid ten goede komen. Maar er
zijn ook een aantal mogelijke valkuilen: de samenwerking kan de sfeer in
het spel- en ontmoetingsinitiatief kleuren en het kan verwarrend zijn
voor kinderen, ouders en medewerkers (wat wordt er net van me
verwacht?). Ook vraagt het veel overleg over het gebruik van de ruimte,
de inrichting, de openingsuren en de rollen van de medewerkers.
Daarnaast kan ook de privacy van de gezinnen in het gedrang komen
wanneer ‘de dossiers’ het kind of de ouders blijven volgen en dit niet
transparant aan hen wordt meegedeeld.
Een voorbeeld uit het lerend netwerk is het Huis van het Kind Leuven
waar men het idee heeft opgevat om in de toekomst in eenzelfde ruimte
en op eenzelfde tijdstip de consultaties van Kind en Gezin, de
opvoedingswinkel en de ontmoetingsmomenten te laten plaatsvinden.
Een ander voorbeeld vinden we in Samik. Ouders en kinderen die naar
het CB komen, kunnen tijdens het wachten aansluiten bij de
groepsgerichte werking ‘Samenspel’. In Reddie Teddy Nieuw-Gent hoopt
men ook dat ouders en kinderen zich vrij bewegen tussen de Plek en het
CB. Ook Middelkerke is hiervan een voorbeeld, wanneer het spel- en
ontmoetingsinitiatief doorgaat op het moment dat er consultaties van
Kind en Gezin zijn. Uit ons onderzoek blijkt echter dat voor dit samen
gaan van verschillende functies de ruimte voldoende groot moet zijn,
zoniet wordt het te druk en chaotisch voor kinderen en ouders.
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Verder op het continuüm staat het flatgebouw, waar verschillende
partners naast en boven elkaar wonen. Er kan gemakkelijk
samengewerkt worden, maar elke partner heeft wel een ‘eigen
appartement’ en kan zo de eigen werking bewaken.
De keuze voor dit type gebouw kan puur praktisch zijn: er is geen
geschikte ruimte aanwezig om alles onder één dak te plaatsen.
Anderzijds kan het ook een bewuste keuze zijn om de eigenheid te
bewaken, en de eigen werking te behouden. Zo wil men, zoals reeds
vermeld, vanuit het inloopteam Pothoek het spel- en
ontmoetingsinitiatief niet beperken tot een ‘veredelde wachtzaal’ waar
kinderen en ouders binnen en buiten lopen voor een CB-bezoek. Men
gaat er van uit dat ouders die naar een spel- en ontmoetingsinitiatief
komen dit doen vanuit een andere ingesteldheid dan ouders die naar hun
afspraak op bvb. het consultatiebureau gaan. Toch maakt men actief
reclame voor de verschillende partners uit het huis.
Het voordeel van deze stijl is dat de verschillende partners uit het Huis
ouders makkelijk kunnen toeleiden naar elkaars werking en dat ouders
de weg naar het spel- en ontmoetingsinitiatief makkelijk vinden.
Toch willen we vanuit VBJK waarschuwen voor een aantal valkuilen. Voor
dit type dienen veel inhoudelijke en praktische afspraken gemaakt te
worden (bvb. naar openingstijden, naar gebruik van de ruimtes) wat veel
overleg vraagt. Ook hier kan het gegeven voorop staan van één gezin,
één dossier. Wanneer dit het geval zou zijn, dan moet dit voor ouders
transparant zijn en mag de privacy van de gezinnen niet geschonden
worden. Daarnaast hebben we in de bevraging gemerkt dat, wanneer het
spel- en ontmoetingsinitiatief plaatsvindt in de nabijheid van bvb. het
inloopteam, ouders het ook ervaren als een onderdeel van het
inloopteam. Bijvoorbeeld in Oostende gaan ouders (gebruikers en nietgebruikers) ervan uit dat de ontmoetingsplaats deel uitmaakt van het
inloopteam, dat werkt vanuit een doelgroepbenadering. Zoals een
vrijwilligster aangeeft, zorgt deze inbedding ervoor dat er geen sociale
mix bereikt wordt, want “het sociaal huis dat is voor de vreemde, dat zit
ingeburgerd bij de mensen.” Dit vraagt dan ook de nodige uitdagingen om
als spel- en ontmoetingsinitiatief toch die open plaats te zijn waar
iedereen zich welkom voelt.
Tijdens de bijeenkomst van het lerend netwerk in het Huis van het Kind
Zottegem zagen we een voorbeeld van deze appartementstijl: de
vrijwilligster van het consultatiebureau kwam met de kinderen en ouders
naar het ZIBO-kaffee, ze gaf toelichting bij de werking van het ZIBOkaffee zodat ouders met hun kinderen op een ander moment het spel- en
ontmoetingsinitiatief zouden bezoeken.
Andere voorbeelden uit het lerend netwerk zijn de ontmoetingsplaatsen
in Middelkerke en Oostende (vanuit proeftuin Oostende) of de
Speelbabbels (vanuit inloopteam Pothoek). Zij maken voor hun
ontmoetingsmoment gebruik van de wachtzaal van het CB.
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Aan het andere uiteinde van het continuüm, is er de open bebouwing,
waar elke organisatie op een andere locatie gevestigd is. Elke organisatie
bewaart zijn eigenheid, en de samenwerking is vooral structureel.
Mogelijke voordelen van deze stijl zijn:
-

-

het behoud van de eigenheid: het wil vooral een plaats
van ‘ont-moeten’ zijn waar het hier en nu belangrijk is en
iedereen welkom is wanneer men dit zelf wenst. De
andere partners uit het Huis van het Kind zullen
mogelijks niet op deze manier werken (zo zal er bvb. wel
een afspraak gemaakt moeten worden, of is inschrijven
noodzakelijk).
voor gezinnen die anonimiteit belangrijk vinden, kan het
drempelverlagend werken

Een mogelijke valkuil kan de toeleiding zijn: toeleiden is minder evident
en vraagt extra investeringen. Ook kan deze ‘bouwstijl’ meer uitdagingen
vragen naar samenwerking en naar het leren kennen van elkaars aanbod
en elkaars visie en werking.
Een voorbeeld hiervan is het CB en de Tatertuin van de proeftuin Boom.
Deze organisaties zijn gelegen op verschillende locaties. Maar ze werken
wel samen. Zo geeft de verpleegkundige jetons aan de ouders en geeft
ze mondelinge toelichting bij de werking van Boempetat! en de
Tatertuin.
Er zijn natuurlijk veel tussenstijlen mogelijk. Maar de keuze voor een bepaalde bouwstijl komt tot stand in
een specifieke context en is afhankelijk van de samenwerking met de verschillende partners op het niveau
van het Huis van het Kind. We vinden het belangrijk dat de keuze op een gefundeerde wijze tot stand
komt. Elk type kan een meerwaarde hebben, maar bij elk type zijn er een aantal voorwaarden die moeten
vervuld zijn om die meerwaarde te verwezenlijken. Zo plaatsen we vanuit VBJK bij de loftstijl een aantal
vraagtekens. Wanneer het spel- en ontmoetingsinitiatief doorgaat in dezelfde ruimte als een partner uit
het Huis en ook doorgaat tijdens een ander aanbod, dan kan dit verwarrend zijn voor kinderen en ouders.
De kans bestaat dat het voor hen niet duidelijk is wat net de eigenheid van het spel- en
ontmoetingsinitiatief is. Bij de appartementstijl en de open bebouwing zal meer tijd en energie gestoken
moeten worden in het toeleiden en het elkaar leren kennen.
Ook geeft een aantal praktijkprojecten aan dat de ontmoeting wordt gebruikt als antenne om de
ondersteuningsbehoefte van gezinnen te detecteren en toe te leiden naar andere
opvoedingsondersteunende initiatieven. Het al dan niet kiezen voor deze antennefunctie heeft een aantal
implicaties (onder meer naar de rol van de medewerkers) en roept toch ook vragen op. Bijvoorbeeld: hoe
linkt men dit met het verhaal van het ‘vrije’, ‘het ont-moeten’, ‘het niet-problematiserende’, ‘de
laagdrempeligheid’, … eigen aan de werking van spel- en ontmoetingsinitiatieven? Het kan zeker niet de
bedoeling zijn dat de medewerkers getraind worden in het problematiseren en voor elk - door hen
gepercipieerd ‘probleem’ - de carrousel van hulpverlening in gang te draaien. Spel- en
ontmoetingsinitiatieven mogen niet ingezet worden om doelstellingen, die niet eigen zijn aan de
initiatieven, te bereiken. Het zal dus zoeken worden naar een evenwicht waar men kinderen en ouders de
hulp pas biedt als én wanneer ze dit zelf nodig vinden
Documenteren en evalueren
In dit deel willen we nog even stilstaan bij het documenteren en evalueren van het
spel- en ontmoetingsinitiatief. Over welke gegevens en hoe deze gegevens te
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verzamelen, bestaan momenteel nog heel wat vragen. Vast staat dat de percepties in kaart gebracht
moeten worden van de verschillende bezoekers (kinderen en ouders) en bewoners (betaalde krachten en
vrijwilligers, maar ook eventuele partnerorganisaties), en dit door verschillende methodieken.
Een aantal praktijkprojecten uit het lerend netwerk houdt gegevens bij (bvb. aantal bezoekers, land van
herkomst, relatie tussen kind en opvoedingsverantwoordelijke, besproken topics). Deze geregistreerde
gegevens dienen voornamelijk als verantwoording naar de subsidiërende overheid. Anderen houden ook
een logboek bij waarin medewerkers hun reflecties kwijt kunnen. Dit logboek kan een middel zijn om in
team te reflecteren tijdens intervisies of supervisies.
Ook zijn er praktijkprojecten die ouders betrekken bij het documenteren en evalueren van de eigen
werking: een gesprek met ouders over de inrichting van de ruimte aan de hand van een grondplan, ouders
een fotocollage laten maken over het spel- en ontmoetingsinitiatief en in een hieraan gekoppeld gesprek
nagaan hoe ouders de ‘plaats’ ervaren. Door deze participatie van de gebruikers, wordt het niet alleen een
ruimte voor hen, maar ook een ruimte van hen.
Een belangrijk punt bij het verzamelen van gegevens is het respect voor de privacy van de gezinnen en
een volledige transparantie, zodat ouders weten welke gegevens over hen worden bijgehouden en
waartoe deze dienen.
Bezoekers
De bezoekers van de ontmoetingsfunctie binnen de Huizen van het Kind kunnen alle
kinderen met hun moeder, vader of andere opvoedingsverantwoordelijken (zoals
grootouders, familieleden, nanny’s, een oppas, of misschien zelfs onthaalouders) zijn.
Iedereen is welkom, los van socio-economische en etnisch-culturele achtergrond. De
bezoekers van de bevraagde spel- en ontmoetingsinitiatieven waren voornamelijk
moeders met jonge kinderen (van 0 tot 3, 4 of 6 jaar).

Een eerste discussiepunt is de leeftijdsafbakening. De praktijkprojecten uit het lerend netwerk richten zich
specifiek op de voorschoolse leeftijd. In veel praktijkprojecten is dit beperkt tot 3 jaar. Maar een aantal
praktijkprojecten kiest er bewust voor om zich ook te richten op de kleuterleeftijd. Zeker voor kleuters die
niet naar de kleuterschool gaan, kan een spel- en ontmoetingsinitiatief een meerwaarde hebben omdat
het een plaats is waar hun opvoedingsmilieu verbreed wordt. Dat heeft natuurlijk implicaties naar de
inrichting van de ruimte en de openingsuren.
Hieraan gekoppeld rijst de vraag ‘wat dan?’. Wat als de kinderen ouder worden, waar moeten ouders en
kinderen naar toe? Vanuit het Huis van het Kind zal het daarom belangrijk zijn om
samenwerkingsverbanden op te zetten met bijvoorbeeld de spelotheek, de jeugddienst, het buurtwerk,
… die de ontmoetingsfunctie voor kinderen / jongeren en hun ouders kunnen blijven garanderen.
Een tweede discussiepunt is het bereik van vaders. Vaders zijn ondervertegenwoordigd in de preventieve
gezinsondersteuning en dat heeft niet alleen met de vaders te maken, maar ook met de manier waarop
het aanbod is georganiseerd. Wanneer ontmoeting verengd wordt tot gezellig een beetje keuvelen over
de kinderen met een kopje koffie, dan heeft dit voor sommigen mogelijks een vrouwelijke connotatie en
zullen vaders zich misschien niet aangesproken voelen. Maar wanneer de nadruk komt te liggen op het
samen spelen met de kinderen in een leuke en aangename omgeving, dan kunnen vaders zich wel
aangesproken voelen. Van meet af aan dienen spel- en ontmoetingsinitiatieven hiermee rekening te
houden, zoals bij de inrichting van de ruimte en bij de openingsuren. Daarnaast zien we in een aantal
praktijkprojecten (bvb. Samik) en bij ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders (bvb. Baboes) dat een
mannelijke medewerker een positieve invloed kan hebben. De kans dat vaders zich niet herkennen in een
totaal vrouwelijke omgeving is groot, een mannelijke medewerker kan hier verandering in brengen.
Een derde discussiepunt vormt het bereik van een sociale mix en een goede weerspiegeling van de
diversiteit uit de buurt. Het verhaal van het Huis van het Kind is een buurtgericht verhaal, maar wat als er
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weinig (of net heel veel) diversiteit in de buurt is. Het bereik van een sociale mix dient steeds in
verhouding te staan tot de mix die aanwezig is in de buurt.
Zoals reeds vermeld, kan de samenwerking met andere diensten een mogelijke invloed hebben op het
bereiken van een sociale mix. Dit vormt mogelijks een heikel punt voor de spel- en
ontmoetingsinitiatieven die vertrekken vanuit een inloopteam of een OCMW, of die hier een nauwe
samenwerking mee hebben, omdat deze vertrekken vanuit een doelgroepenbenadering en mogelijks
enkel kwetsbare ouders bereiken. Maar ook het omgekeerde is denkbaar: het kan ook een plaats zijn
waar enkel ‘de bakfietsouders’ naartoe komen, en er dus geen ontmoetingen over de socio-economische
en etnisch-culturele grenzen mogelijk zijn. Wanneer men wel komen tot bridging, dan verdient dit de
nodige aandacht.
Afsluitend
Spel- en ontmoetingsinitiatieven kunnen in de Huizen van het Kind de sociale cohesie bevorderen en
sociale informele netwerken verbreden. Daarnaast hebben ze een meerwaarde naar het verruimen van
het opvoedingsmilieu van kinderen en het versterken van de ouder-kind relatie. Spel- en
ontmoetingsinitiatieven dienen ‘open plaatsen’ te zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar bridging
over de sociaal economische en etnisch-culturele grenzen heen kan plaatsvinden. Er zijn een aantal
voorwaarden om deze functies te kunnen vervullen. Het vraagt een duidelijke gedragen visie (wat willen
we zijn voor wie?). Wanneer men een antwoord heeft op deze fundamentele vraag, dient men te streven
naar een competente organisatie met competente medewerkers die voldoende tijd krijgen voor
intervisie, professionalisering, documenteren en evalueren. Daarnaast dient men stil te staan bij het
aanbod, de ruimte, de inrichting, de locatie, de bekendmaking en de openingsuren. Ook de
samenwerking met andere partners heeft een invloed op de werking van het spel- en
ontmoetingsinitiatief.
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5. TOT SLOT
Het ontwerp van decreet preventieve gezinsondersteuning, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 14 juni 2013, legt nadruk op het belang van sociale informele netwerken, ontmoeting en
sociale cohesie. Deze nadruk zorgt ervoor dat ‘ontmoeting’ in de spotlights komt te staan. Iets wat we
zeker toejuichen. Maar op basis van het onderzoeksproject hebben we vaak vastgesteld dat het
ontmoeten veelal verengd wordt tot het ‘moeten’ praten tussen ouders. Echter, ontmoeting mag niet
gezien worden als een doelstelling op zich, maar wel als een middel om de doelstellingen (sociale steun
en sociale cohesie) te bereiken.
Hoe kan men deze doelstelling bereiken binnen de Huizen van het Kind?
De basis is een goed, gastvrij onthaal bij al de partners uit het Huis van het Kind. Wanneer kinderen en
ouders zich goed voelen, dan wordt het een open plaats waar kinderen en/of ouders uit de buurt elkaar
vrij kunnen treffen over de sociaal economische en etnisch-culturele grenzen heen. Het informele hoeft
dus niet geformaliseerd te worden. Het is een kwaliteitsaspect dat alle partners uit het Huis van het Kind
moeten beogen. Het is bijgevolg ‘gewoon’ een onderdeel van de goede werking binnen (de partners van)
het Huis van het Kind. De ontmoetingsfunctie definiëren als een kwaliteitscriterium, een
werkingsprincipe van de verschillende partners uit het Huis van het Kind, is noodzakelijk, maar dat
impliceert zeker niet dat het een evidentie is. Elke partner moet nadenken over de verschillende
bouwstenen beschreven in dit rapport.
Naast een warm onthaal bij elke partner van het Huis van het Kind, kan men er voor kiezen om
afzonderlijke spel- en ontmoetingsinitiatieven op te zetten. Deze spel- en ontmoetingsinitiatieven
hebben duidelijke meerwaarden. Ze hebben een functie naar de socialisering van kinderen door het
verbreden van het opvoedingsmilieu. Dat is een functie die zij delen met bijvoorbeeld kinderopvang. Met
dat verschil dat kinderen in de spel- en ontmoetingsinitiatieven de wereld kunnen ontdekken in de
nabijheid van hun ouders.
Spel- en ontmoetingsinitiatieven zijn ook plaatsen waar kinderen en ouders samen tijd kunnen
doorbrengen en door de quality time, de ouder-kind relatie versterkt wordt. Dit kan ook via ander aanbod
(bvb. samen zingen, babymassage) dat mogelijks wordt aangeboden in de Huizen van het Kind. Maar
spel- en ontmoetingsinitiatieven kunnen net toegankelijker zijn omdat ouders zich niet vooraf moeten
inschrijven. Spel- en ontmoetingsinitiatieven zijn vrij toegankelijk, ouders bepalen zelf wanneer ze gaan
en hoe lang ze blijven. Daarnaast spelen de medewerkers van spel- en ontmoetingsinitiatieven een
cruciale rol in het versterken van de ouder-kind relatie, een complexe rol die niet iedereen zo maar op zich
kan nemen.
Ook zijn spel- en ontmoetingsinitiatieven plaatsen waar ouder-ouder relaties opgebouwd kunnen
worden. Dit kan ook in ander aanbod, maar in spel- en ontmoetingsinitiatieven kunnen relaties
opgebouwd worden en door de inbreng van de begeleiders is er meer kans dat de relaties de sociaal
economische en etnisch-culturele grenzen overschrijden; dat het een plaats voor bridging wordt. Spel- en
ontmoetingsinitiatieven hebben dus een aantal troeven, die het welbevinden van gezinnen en van de
leefbaarheid van de buurt ten goede komt. Er zijn evenwel een aantal voorwaarden opdat die troeven
kunnen uitgespeeld worden: ook hier dient men stil te staan bij de beschreven bouwstenen.
In de Scandinavische modellen heeft men er voor gekozen om in élk family center een spel- en
ontmoetingsinitiatief te hebben. Hun ervaring leert dat het een goede zaak is om dit ook in Vlaanderen
en Brussel te stimuleren, zeker wanneer men in een stedelijke context van diversiteit werkt. Om dit te
realiseren is nog bijkomende reflectie en experiment nodig.
Hoewel het onderzoeksproject heel wat interessante informatie opleverde en leidde tot heel wat stof tot
discussie, door de inbreng van het lerend netwerk, de stuurgroep en de bevraging. Toch kent het
onderzoeksproject een aantal beperkingen.
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De praktijkprojecten die participeerden aan dit onderzoeksproject beperkten zich in hun doelgroep tot
jonge kinderen (van 0 tot 3/4/6 jaar). We kunnen dus geen uitspraak doen over de ontmoetingsfunctie in
de Huizen van het Kind voor oudere kinderen en jongeren en hun ouders. Dit vraagt mogelijks een andere
aanpak en verder onderzoek met andere pilootprojecten is dan noodzakelijk. Een inspiratiebron hierbij
kan het buurtgericht project opvoedingsondersteuning uit Sint-Pieters (2012) zijn.
Verder kenden de praktijkprojecten een looptijd van 1 jaar en
enkelen waren pas gestart en dus nog erg zoekend. Dit merkten we
ook tijdens de bevraging, waar constant werd geëxperimenteerd
en zaken werden uitgeprobeerd. Zulke projecten vragen tijd om te
groeien, om bij te sturen en verder te groeien. Dit rapport kan
enkel een tijdelijk standpunt innemen en wil daarom vooral een
instrument zijn dat inspiratie biedt aan het beleid, maar ook aan
bestaande en nieuwe initiatieven die de ontmoeting tussen
kinderen en ouders in de Huizen van het Kind willen faciliteren.

Last, but not least, willen we iedereen die dit onderzoeksproject mogelijk heeft gemaakt nogmaals
danken.
We bedanken iedereen uit het lerend netwerk: voor jullie vrijwillige inzet, voor jullie openheid, voor jullie
enthousiasme, voor jullie bereidheid om van elkaar te leren.
We bedanken ook iedereen uit de stuurgroep: bedankt voor jullie kritische blik, voor jullie inspirerende
feedback.
Ook een woord van dank aan alle ouders en medewerkers die hebben deelgenomen aan de bevraging.
Bedankt ook VCOK, om deel te nemen aan het lerend netwerk, om samen met ons na te denken, om
samen de toer op te gaan en ouders en medewerkers te bevragen.
Ook willen we Kind en Gezin bedanken. Zonder de financiële steun van Kind en Gezin was dit
onderzoeksproject niet mogelijk geweest. Bedankt voor de fijne samenwerking.
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