ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND

Inleiding
De samenwerkingsverbanden Huizen van het
Kind, zo blijkt uit waar we nu staan, hebben
het potentieel om (verder) uit te groeien tot
laagdrempelige basisvoorzieningen. Het was
van bij de start de bedoeling dat je in (of via)
de Huizen van het Kind terecht kon voor alles
wat met opvoeden en opgroeien te maken
heeft. Het beeld van de Huizen van het Kind
in 2016 (publicatie Kind en Gezin, mei 2017),
toont, in al haar diversiteit, dat deze ambitie
gestaag vorm krijgt.

Met het document dat nu voorligt willen we
tonen wat het kan betekenen om de Huizen
van het Kind verder te laten uitgroeien tot
die laagdrempelige basisvoorzieningen, welke
linken er nog gelegd, versterkt, meer gedeeld
kunnen worden.
Het is een document met brede ambities die
nog verdere aftoetsing vragen én die verder
geconcretiseerd moeten worden. Het is dus
een document-in-wording dat vanaf het
najaar van 2017 en in 2018 verdere invulling
en verfijning zal krijgen.

De kern
Als we spreken over
samenwerkingsverbanden Huizen van het
Kind als laagdrempelige basisvoorzieningen
dan houdt dit enkele zaken in:

Het is niet mogelijk, noch wenselijk, dat elk
van de samenwerkingsverbanden Huizen
van het Kind het volledige pallet in dezelfde
mate bestrijkt. Huizen van het Kind worden
immers opgebouwd vanuit de lokale noden
en mogelijkheden en hebben elk hun eigen
dynamiek, en dat moet gekoesterd worden.
Belangrijk is dus dat bij de verdere groei naar
echte basisvoorzieningen we samen blijven
vertrekken van de lokale situatie. Dit betekent
dat we blijvend moeten aansluiten op de
prioriteiten die lokaal gelegd worden, élk Huis
van het Kind is uniek, heeft eigen uitdagingen
en mogelijkheden, volgt haar eigen pad in
de uitbouw van de beste ondersteuning van
gezinnen, …

• dat er overal Huizen van het Kind zijn;
• dat die de verschillende levensdomeinen
die met opvoeden en opgroeien te maken
hebben verbinden;
• dat elk kind, elk gezin er terecht kan
en gepast ondersteund kan worden;
Als we de huidige Huizen van het Kind
vergelijken met wat we hieronder schetsen
dan kunnen we besluiten dat alles wat we
hieronder schrijven al ergens bestaat, maar
nergens allemaal.
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1.

OVERAL HUIZEN VAN HET KIND

Basisvoorzieningen zijn voor iedereen
bereikbaar. Voor de Huizen van het Kind
wil dit zeggen dat heel Vlaanderen (308
gemeenten) en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zouden moeten ‘gecoverd zijn’. We
willen deze ambitie realiseren tegen 2019.

Voor iedereen bereikbaar zijn betekent
ook dichtbij aanwezig zijn. In bepaalde
gevallen is het niveau van organisatie op
gemeentelijk of intergemeentelijk niveau
te hoog voor de eigenlijke vormgeving. Om
meer buurtgericht aan de slag te gaan is er in
navolging van de conferentie “de toekomst is
jong” een referentiekader buurtgerichte
netwerken ontwikkeld.

Om dit te realiseren willen we ten eerste
de bestaande Huizen van het Kind
verder blijven ondersteunen in functie
van die Huizen van het Kind zelf, maar ook
ter inspiratie voor andere gebieden waar
er nog geen Huis van het Kind is.
In die gemeenten waar er nog geen
samenwerkingsverband Huis van het
Kind is, blijven we in samenwerking met
partners nieuwe Huizen van het Kind
stimuleren en ondersteunen.
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2.

LEVENSDOMEINEN VERBINDEN

De samenwerkingsverbanden Huizen van het
Kind als echte basisvoorzieningen verder laten
uitgroeien betekent dat we in of via de Huizen
van het Kind de verschillende levensdomeinen
die met opvoeden en opgroeien te maken
hebben verbinden. Dit gaat zeer breed, want
zowat alles heeft voor die gezinnen impact

op opgroeien en opvoeden. Dit betekent
overigens niet dat alles in een Huis van het
Kind zou moeten zitten, maar wel dat ook via
de samenwerkingsverbanden Huizen van het
Kind, gezinnen ondersteund kunnen worden
op deze levensdomeinen.

De verschillende levensdomeinen
• Kleuterparticipatie versterken
• Scholen & Huizen van het Kind

Onderwijs

• Huistaakbegeleiding
• CLB
• Buitenschoolse Kinderopvang

Created by Aybige
from the Noun Project

• Overgang van basisonderwijs
naar secundair
• Transitie thuis-kinderopvangkleuteronderwijs

• Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen
• Hervorming van de eerstelijn

Gezondheidszorg

• Verkort verblijf in de kraamkliniek
• Pre- en perinatale zorg
Created by Aybige
from the Noun Project

terug
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• Gezondheidsongelijkheid
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Kinderopvang

• Lokaal loket kinderopvang
• Samenwerking met
kinderopvangvoorzieningen zelf
Created by Aybige
from the Noun Project

• Buitenschoolse kinderopvang, opvang
en vrije tijd

Geesteljik
welbevinden

• Netwerken geestelijke
gezondheidszorg kinderen en jongeren
• Consult & liaison
Created by Aybige
from the Noun Project

• Post-partum depressie
• Suicidepreventie

• Buitenschoolse kinderopvang
& Opvang en Vrije tijd

Cultuur/sport/jeugd

• Cultuur voor jonge kinderen
Created by Aybige
from the Noun Project

• Jeugdinformatie

Socio-economische
determinanten

• Lokaal Sociaal Beleid
• Breed geïntegreerd onthaal
• Groeipakket

Created by Aybige
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• Huisvesting, tewerkstelling, inkomen, …

terug
naar menu
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Sociale cohesie

• Ontmoeting en innovatie
• Mantelzorg
• Vrijwilligers

Created by Aybige
from the Noun Project

Ouderschap en
opvoedingsondersteuning

• Ouders met jongeren
• Ouderschap prenataal
• Relatieondersteuning en echtscheiding

Created by Aybige
from the Noun Project

• Opvoedingsondersteuning

• Gezinszorg en kraamzorg

Praktische
ondersteuning
Created by Aybige
from the Noun Project

• Samenwerking rondom gezinnen

Jeugdhulp

• rechtstreeks toegankelijke hulp

Created by Aybige
from the Noun Project

3.
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Onderwijs

Waarom
De onderwijssetting is een van de grootste vindplaatsen voor kinderen/jongeren en ouders. De Huizen
van het Kind kunnen een rol spelen in het verbinden van onderwijs en andere levensdomeinen.

Vandaag
CLB’s zijn in meer dan 60% van de Huizen van het Kind een kernpartner of gemiddeld betrokken, scholen
in ongeveer de helft van de Huizen van het Kind. M.b.t. onderwijs heeft meer dan 90% van de Huizen
van het Kind reeds actie ondernomen of heeft daartoe plannen.

Evoluties en opties
Kleuterparticipatie versterken

De CLB, hebben net zoals de consultatie

In haar beleidsbrief 2017-2018 geeft minister

bureaus een opdracht in het kader van preven-

Crevits van onderwijs aan dat ze via het actieplan

tieve gezondheidszorg, en hebben vanuit die

kleuterparticipatie volop wil inzetten op gelijke

optiek een universeel en laagdrempelig aanbod,

kansen voor de allerjongsten in een samen-

waarmee verbinding kan gemaakt worden. De

werking met talrijke partners, waaronder de

CLB zijn gevat door het decreet leerlingen

Huizen van het Kind. De kleutercoördinator werkt

begeleiding dat in ontwikkeling is. Dit betekent

daarvoor aan een ondersteuningsaanbod op

transitie én een mogelijkheid om met de CLB in

maat met instrumenten en inspirerende voor-

wederzijdse dialoog de synergiën te onderzoeken.

beelden om kleuterparticipatie te bevorderen.

Scholen

In zijn beleidsbrief geeft minister Vandeurzen aan

Scholen zijn een vindplaats voor leerlingen, hun

dat de Huizen van het Kind hierin een rol kunnen

ouders én expertise van de onderwijsprofessi-

spelen door het faciliteren van de transities

onals. We zien dat Huizen van het Kind daar op

tussen thuis-kinderopvang en kleuterschool.

een verscheiden manier opportuniteit in zien. Het

CLB

gaat daarbij bv. over expertise-uitwisseling, het

De CLB zitten op de verbinding tussen onderwijs

faciliteren of opzetten van taalstimuleringspro-

en welzijn en zijn in die optiek een belangrijke

jecten, studiebegeleiding, huistaakbegeleiding,

partner om tot een meer geïntegreerde onder-

zomerklasjes, …

steuning te komen. Gezien hun rol in het kader

Buitenschoolse kinderopvang

van jeugdhulp kunnen ze mee bijdragen aan het

Zie Kinderopvang

vormgeven van een gelaagde ondersteuning.
Created by Aybige
from the Noun Project

Inspiratie
• Schoolkostenfonds HvhK Geraardsbergen
• De Roze Vlog - Huis van het Kind Sint-Niklaas

terug naar
levensdomeinen
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Gezondheidszorg

Waarom
Preventieve gezondheidszorg is een van de basispijlers van de Huizen van het Kind, Er zijn verschillende
evoluties bezig op het vlak van gezondheidszorg waaraan de Huizen van het Kind kunnen bijdragen en
omgekeerd.

Vandaag
De consultatiebureaus en de CLB’s verzekeren op dit moment al het aanbod preventieve gezondheidszorg. In ongeveer 90% van de Huizen van het Kind zijn er acties ondernomen m.b.t. gezondheidszorg of
staat dit op de planning. Twee thema’s komen daarbij vaak aan bod: de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen en perinatale netwerken.

Evoluties en opties
samen met het Instituut Gezond Leven, enkele
logo’s en Huizen van het Kind concrete stappen
zetten . En dat aan de hand van het traject “Elk
gezin gezond”.

Eerstelijnszones

De eerstelijnszones zijn in volle ontwikkeling
en daar kunnen de Huizen van het Kind een
belangrijke rol in spelen. De bedoeling van de
eerstelijnszones bestaat erin om in een samenwerking tussen lokale besturen, welzijns- en
gezondheidsactoren op het vlak van preventie en
curatie, geïntegreerde zorg mogelijk te maken en
de persoon met een zorgnood centraal te stellen.
Een ambitie die de Huizen van het Kind kunnen
faciliteren tov gezinnen met kinderen, vandaar
dat deze ingeschreven zijn als verplichte partner
in de samenwerkingsverbanden.

CLB en Kind en Gezin

Zowel de preventieve zorg van Kind en Gezin als
die van de CLB’s zijn in hervorming, het moment
om synergiën te zoeken en vorm te geven.
Pre- en perinatale gezondheidszorg

De ondersteuning van zwangeren en pas bevallen
gezinnen zit in een sterke verandering, ondermeer door de verkorting van de verblijfsduur in de
kraamkliniek. De grote uitdaging daarbij bestaat
erin om een geïntegreerde ondersteuning aan te
bieden, ruimer dan het medische, zeker gezien de
uitdaging om de gezondheidskloof te verkleinen.
Op basis van het rapport “Jong en Gezond”, nav de
conferentie de Toekomst is jong, geeft minister
Vandeurzen in zijn beleidsbrief aan dat er in 2018
pilootprojecten kunnen komen om een geïntegreerd zorgtraject vorm te geven, waarin de
Huizen van het Kind een rol kunnen spelen.

Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen

De Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen zijn in
een nieuw actieplan gegoten, dat opgebouwd
is aan de hand van verschillende settings. Voor
de setting ‘gezin’ spelen de Huizen van het
Kind een belangrijke rol, met als doel gezinnen
te ondersteunen in het maken van gezonde
keuzes. Bijzondere aandacht gaat ook naar het
proportioneel universalisme en de aanpak van
gezondheidsongelijkheid. Daartoe willen we
Inspiratie

• Vlog Perinataal netwerk Geraardsbergen
• Samenwerking HvhK/CLB ikv obesitas

terug naar
levensdomeinen
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Kinderopvang

Waarom
Kinderopvang is een goed uitgebouwde basisvoorzieningen waar ouders en kinderen komen.

Vandaag
Kinderopvang (Baby’s en peuters) is in meer dan 70% van de Huizen van het Kind een kernpartner of
gemiddeld betrokken, hetzelfde geldt voor buitenschoolse opvang. In meer dan 90% van de Huizen van
het Kind zijn er acties ondernomen m.b.t. opvang en vrije tijd of staat dit op de planning.

Evoluties en opties
Lokaal loket kinderopvang

Samenwerking met opvanginitiatieven

Verschillende Huizen van het Kind geven reeds

Er is nog veel onontgonnen terrein in de samen-

aan werk te maken van een lokaal loket, waarin

werking met opvanginitiatieven wanneer het

ook de functie van een lokaal loket kinder-

gaat over geïntegreerd ondersteunen van

opvang is opgenomen. Het gaat dan zowel

gezinnen. We verkennen dit verder, onder meer

over opvang van baby’s en peuters als buiten

op basis van de KOALA-projecten.

schoolse opvang. In de beleidsbrief welzijn
wordt dit spoor verder doorgetrokken.
Decreet opvang en vrije tijd

Op termijn komt er via parlementair initiatief
een decreet dat het organisatiemodel voor
een geïntegreerd opvang en vrijetijdsaanbod
vastlegt. Aangezien de lokale besturen en heel
wat actoren op het vlak van opvang en vrije tijd
zich reeds engageren in de Huizen van het Kind,
biedt dit een opportuniteit om de samenwerking
te versterken.

terug naar
levensdomeinen
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Geesteljik
welbevinden

Waarom
Geestelijk welbevinden is een essentieel onderdeel van opvoeden en opgroeien, de link met de Huizen
van het Kind is nog niet sterk uitgewerkt.

Vandaag
In iets minder dan 60% van de Huizen van het Kind zijn er acties ondernomen m.b.t. geestelijke gezondheid of staat dit op de planning. Veelal wordt daarbij ingezet op sensibiliseringsacties gelinkt aan bovenlokale initiatieven.

Evoluties en opties
Eén gezin, één plan

o.a. de Huizen van het Kind.

Verschillende projecten gaan aan de slag op

Template consult en liaison

basis van de oproep “Eén gezin, één plan” waarbij

Het doel van deze template bestaat erin om door

partners in rechtstreeks toegankelijke jeugd-

de uitwisseling van expertise en praktijkervaring

hulp en actoren die hulpvragen van gezinnen,

van alle betrokken personen een betere, meer

kinderen en jongeren oppikken (waaronder dus

continue hulpverlening gebaseerd op de noden

de Huizen van het Kind) gestimuleerd worden om

van het kind, de jongere en zijn context, aan te

samenwerkingsafspraken te maken om hulpvra-

bieden. Dit programma is geïntegreerd, globaal

gen snel en effectief op te nemen. Dit wordt afge-

en bij uitstek intersectoraal. Het is ingebed in

stemd met de netwerken geestelijke gezondheid

het consult- en liaisonaanbod van alle partners,

voor kinderen en jongeren en met de oproep voor

zorgaanbieders, instellingen en diensten die zich

vroegdetectie en -interventie. Elk samenwerkings

richten op kinderen, jongeren en hun context.

verband zal ook minstens een voltijdse eerstelijns

De Huizen van het Kind kunnen daar een belang-

psychologische functie inzetten.

rijke rol in opnemen.

Template vroegdetectie en – interventie

Campagnes

De oproep vroegdetectie en -interventie wil de

Vanuit de Vlaamse Overheid en private organisa-

vroege detectie en tijdig ingrijpen versterken

ties lopen verschillende campagnes om vragen

wanneer kinderen en jongeren met (tekenen van)

met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg

psychische problemen geconfronteerd worden.

bespreekbaar te maken.

Dit vergt een samenwerking vanuit de GGZ met
Inspiratie

• Emoties kunnen - HvhK Hechtel-Eksel

terug naar
levensdomeinen
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Cultuur/sport/jeugd

Waarom
Sport, cultuur, jeugdwerk, sociaal cultureel werk, de Huizen van het Kind zijn het instrument om deze
te verbinden met welzijn en gezondheid in functie van een integrale ondersteuning van gezinnen
met kinderen.

Vandaag
In ongeveer 60% van de Huizen van het Kind is de Gezinsbond een kernpartner of gemiddeld betrokken.
Buitenschoolse opvang en jeugddiensten zijn in meer dan 70% kernpartner of gemiddeld betrokken. In
ongeveer de helft van de Huizen van het Kind, zijn op die manier bibliotheken, vrijetijdsdiensten en speelpleinwerk betrokken.

Evoluties en opties
Cultuureducatie en participatie

Uit-kalender

van 0 tot 6

We ontwikkelen de link tussen de websites van

In zijn beleidsbrief geeft minister van cultuur

de Huizen van het Kind en de uit-kalender zodat

Sven Gatz aan dat hij in samenwerking met

de Huizen van het Kind kunnen bijdragen aan

Kind en Gezin, VBJK en VCOK, rond dit thema een

het ontsluiten van het aanbod en omgekeerd.

conferentie zal organiseren. Dit zal de Huizen van

Nieuw decreet opvang en vrije tijd

het Kind inspiratie bieden om hiermee verder aan
de slag te gaan.

Op termijn komt er via parlementair initiatief

Jeugdinformatie

een geïntegreerd opvang en vrijetijdsaanbod

In samenspraak met De Ambrassade en in na

vastlegt. Aangezien de lokale besturen en heel

volging van de opstart van het “communicatie

wat actoren op het vlak van opvang en vrije tijd

platform voor de jeugd” kan de rol van de Huizen

zich reeds engageren in de Huizen van het Kind,

van het Kind in het verstrekken van jeugd

biedt dit een opportuniteit om de samenwerking

informatie verder verkend worden.

te versterken.

een decreet dat het organisatiemodel voor

Inspiratie

• Vlog Vrijetijdsparticipatie
• Huis van het Kind in de bibliotheek - Villa Tuur
.

terug naar
levensdomeinen
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Socio-economische
determinanten

Waarom
Het verbinden van materiële en immateriële dienstverlening is cruciaal om tot een coherente ondersteuning te komen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de verbinding met huisvesting, inkomen, tewerkstelling.

Vandaag
In quasi alle Huizen van het Kind is het lokaal bestuur een actieve partner, de cruciale actor om de link te
leggen met lokaal sociaal beleid. In iets meer dan 60% van de Huizen van het Kind zijn er acties ondernomen m.b.t. socio-economische determinanten of staat dit op de planning.

Evoluties en opties
Groeipakket

Nadat we een een kader uitgewerkt hebben

Met de zesde staatshervorming is de bevoegd-

samen met vertegenwoordigers van een aantal

heid voor de kinderbijslag naar de gewesten en

Huizen van het Kind en de uitbetalingsactoren,

de gemeenschappen overgeheveld. De Vlaamse

willen we de resultaten van dit traject en het

Regering kiest er expliciet voor om hierbij werk

mogelijk samenwerkingskader voor de toekomst

te maken van een geïntegreerd gezinsbeleid met

nu aan alle Huizen van het Kind bekend maken.

kinderbijslag als basispijler.

Lokaal sociaal beleid & geïntegreerd

In de conceptnota van de Vlaamse regering die

breed onthaal

de basis vormt voor het geïntegreerd gezins

Momenteel lopen elf pilootprojecten om de

beleid van de toekomst staat onder andere dat:

uitgangspunten van het geïntegreerd breed
onthaal uit te diepen en aan een praktijktoets te

• er een goeie loketfunctie moet uitgewerkt

onderwerpen. In het decreet lokaal sociaal beleid

worden, die fysiek is (via de Huizen van het

wordt momenteel al een regelgevende basis voor

Kind), naast de mogelijkheid van contact

dit geïntegreerd breed onthaal gelegd waarbij de

op afstand;

inhoudelijke afstemming met de uitbouw van de

• er met de uitbetalingsactoren afspraken

Huizen van het Kind opgenomen is.

gemaakt worden over voldoende geografische

Het lokaal sociaal beleid is hét kader voor de

spreiding met aandacht voor aanwezigheid

Huizen van het Kind om linken te leggen met

en ondersteuning van ouders in de Huizen

de ‘hardere’ sectoren zoals huisvesting, tewerk

van het Kind.

stelling, inkomen, ….

Inspiratie

• Vlog ruilwinkel
• Video ruilwinkel ‘De Kaddee’
• Vlog kansenwerker HvhK Sint-Niklaas

terug naar
levensdomeinen
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Sociale cohesie

Waarom
Het inzetten op ontmoeting en sociale cohesie is een van de basispijlers van de Huizen van het Kind.

Vandaag
In 95% van de Huizen van het Kind zijn er acties ondernomen mbt ontmoeting of sociale cohesie of staat
dit op de planning. In ongeveer 60% van de Huizen van het Kind is er een spel- en ontmoetingsinitiatief
betrokken.

Evoluties en opties
EXPOO bundelt de informatie, kennis en

intervisiemomenten te bediscussiëren, willen

inspirerende praktijken van het 9 EXPOO-

we komen tot een bundeling van inzichten en

congres dat sociale cohesie als centraal thema

handvaten voor de verdere implementatie van

had, en verwerkt deze tot een dynamische

sociale cohesie in de praktijk.

de

online themapagina.

Expoo laat acties rond ontmoeting

Samen met het VBJK/VCOK en 8 praktijk

en ontmoetingsplaatsen niet los: thema

organisaties zetten we een jobshadowing

pagina met actuele informatie en praktijken,

en intervisietraject op. Door elkaars werking van

organiseren van vormingen, thematisch

binnenuit te leren kennen, en dit tijdens de

netwerk, …

Inspiratie

• Vlog’s vrijwilligers:
• Vlog 1
• Vlog 2
• Vlog Sociale cohesie
• Video ‘Sociale cohesie in woord en beeld’
• Vlog Speelhuis Huppel - Huis van het Kind Sint-Niklaas

terug naar
levensdomeinen
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Ouderschap
en opvoedingsondersteuning

Waarom
Opvoedingsondersteuning is een van de basispijlers van de Huizen van het Kind.

Vandaag
In 99% van de Huizen van het Kind zijn er acties ondernomen mbt opvoedingsondersteuning en ouderschap of staat dit op de planning. Opvoedingsondersteuning, ouderschap, partnerschap zijn thema’s die
door een zeer verscheiden pallet aan organisaties opgenomen worden.

Evoluties en opties
Ouders met Jongeren

kelde een dossier!

Vaak focust opvoedingsondersteuning zich op

In 2018 zet EXPOO een proefproject op om het

gezinnen met jonge kinderen. Investeren in

programma Ouderteam.nu uit te testen in Vlaan-

de vroege levensperiode van kinderen is van

deren. Het programma richt zich op de samenwer-

groot belang. Anderzijds houdt opvoeden niet

kingsrelatie tussen partners in de overgang van

op wanneer kinderen zes of twaalf jaar zijn.

partnerschap naar ouderschap.

Opvoedingsondersteuning is er ook voor ouders
van jongeren. Maar wat zijn de behoeften van

Relatieondersteuning

deze ouders? Wat ervaren ze als ondersteu-

EXPOO neemt in samenwerking met partners het

nend? Is er voldoende aanbod op maat van

thema relatieondersteuning en scheiding op in

ouders met jongeren? Vindt antwoorden via

kader van een Vlaams actieplan. EXPOO verza-

expoo.be/themas/ouders-van-jongeren

melt en bundelt informatie, kennis en inspirerende
praktijken uit Vlaanderen en buitenland tot een

Ouderschap prenataal

dynamische online themapagina over relatie

Aandacht voor ouderschap bij de ondersteuning

ondersteuning en scheiding.

aan aanstaande ouders is noodzakelijk in de
pre- en perinatale dienstverlening. Uit literatuur

Gezinszorg en kraamzorg

en onderzoek blijkt het belang van dit onder-

Gezinszorg en kraamzorg kunnen een belang-

steunend aanbod voor aanstaande ouders. De

rijke rol spelen in de samenwerking in kader van

beleving en verwachting van aanstaande ouders

opvoedingsondersteuning en partnerschap. zie

heeft een invloed op de relatie met en de ontwik-

praktische ondersteuning.

keling van het (ongeboren) kind. Expoo ontwikInspiratie

• Video thema-avonden - Huis van het Kind Geraardsbergen
• Vlog perinataal netwerk - Huis van het Kind Geraardsbergen

terug naar
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Praktische
ondersteuning

Waarom
Ondermeer gezinszorg en kraamzorg dragen bij aan de basisondersteuning voor gezinnen in transitie
(kraamperiode) of gezinnen met bijzondere ondersteuningsnoden.

Vandaag
Ruim de helft van de Huizen van het Kind kan terugvallen op de betrokkenheid van één van de actoren
uit de kraam- en gezinszorg.

Evoluties en opties
In de conceptnota “Zorg- en ondersteuning op

• Naast inschakeling op basis van een indicatie

maat van alle gezinnen Nieuw werkingskader

stelling kan gezinszorg ook binnen bepaalde

voor de diensten voor gezinszorg” staan een

zorg- en ondersteuningstrajecten geboden

paar handvatten die de samenwerking met de

worden. De concrete uitwerking daarvan vergt

diensten kunnen faciliteren:

nog verder overleg met betrokken sectoren.
Er wordt daarbij gedacht aan kraamzorg, de

• De diensten voor gezinszorg staan in voor

mogelijkheid van een omschreven pakket

gezinsondersteunende zorg- en onder

gezinszorg bij de geboorte; meerlingenzorg;

steuning aan de brede bevolking. Doorheen

gezinszorg binnen een pakket van jeugdhulp,

alle levensfases gaande van kraamzorg tot

gezinnen in kansarmoede met begeleiding

de ondersteuning in de laatste levensfase

door een CAW of OCMW/sociaal huis…

kan beroep gedaan worden op de diensten
voor gezinszorg om binnen een geïntegreerd
zorgaanbod de met de cliënt afgestemde
zorgdoelstellingen te realiseren.

terug naar
levensdomeinen
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Jeugdhulp

Waarom
Zowel vanuit het perspectief van de preventieve gezinsondersteuning als vanuit de jeugdhulp
wordt aangegeven dat een goede afstemming noodzakelijk is.

Vandaag
In ongeveer 60% van de Huizen van het Kind zijn er acties ondernomen m.b.t. jeugdhulp of staat dit op
de planning. CAW’s en CKG’s zijn ongeveer 50% van de Huizen van het Kind kernpartner of gemiddeld
betrokken. Er is in elk van de Huizen van het Kind een link met de brede instap via Kind en Gezin, en waar
participerend, de CLB en CAW.

Evoluties en opties
Eén gezin, één plan

Een zoektocht naar verbinding

Momenteel loopt de oproep “Eén gezin, één

Op basis van verschillende praktijkbezoeken werd

plan” waarbij partners in rechtstreeks toegan-

in 2017 werk gemaakt van de tekst ‘De Huizen

kelijke jeugdhulp en actoren die hulpvragen van

van het Kind en Integrale Jeugdhulp: een zoek-

gezinnen, kinderen en jongeren oppikken (waar-

tocht naar verbinding via inspirerende praktijk-

onder dus de Huizen van het Kind) gestimuleerd

voorbeelden’. De doelstelling daarvan is

worden om samenwerkingsafspraken te maken

de dialoog aan te gaan met de verschillende

om hulpvragen snel en effectief op te nemen. Dit

betrokkenen om net die zoektocht vorm te geven.

wordt afgestemd met de netwerken geestelijke
gezondheid voor kinderen en jongeren en met de
oproep voor vroegdetectie en -interventie. Elk
samenwerkingsverband zal ook minstens een voltijdse eerstelijnspsychologische functie inzetten.

terug naar
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4.

ELK KIND, ELK GEZIN GEPAST
ONDERSTEUNEN

De betekenis voor gezinnen met kinderen ligt in wat we doen met al die verbindingen tussen die
levensdomeinen, we willen meerwaarde creëren. Die meerwaarde als samenwerkingsverband
kunnen we bereiken door in te zetten op volgende prioritaire thema’s.

Proportioneel
universalisme

Participatie
Created by Aybige
from the Noun Project

Geïntegreerd en
holistisch werken

Communicatie en profilering

Lokale noden

Bestuur en organisatie
Created by Aybige
from the Noun Project
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Contactgegevens

03/2018

EXPOO
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
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