Toelichting bij exceldocument “Een indicatorenset voor de Huizen van
het Kind in functie van lokale en Vlaamse opvolging”
Vanuit afdeling preventieve gezinsondersteuning, Kind en Gezin
1. Een eerste aanzet
Zowel op Vlaams niveau als op lokaal niveau is er de wil om te kunnen opvolgen hoe de Huizen van
het Kind zich ontwikkelen. In de eerste plaats gaat het erover om de meerwaarde zichtbaar te
maken. Want het is daarvoor dat ‘wij samen’ het doen. Maar evenzeer kan het gaan over het
zichtbaar maken van onbedoelde negatieve effecten, zodat lokaal en/ of Vlaams beleid kan worden
bijgestuurd.
Kind en Gezin is aangesteld als het agentschap dat de Huizen van het Kind dient op te volgen.
Daarom bieden we vanuit Kind en Gezin een eerste aanzet om de opvolging vorm te geven. Deze
eerste aanzet omvat een ‘indicatoren’set die een Huis van het Kind zou kunnen gebruiken om de
eigen werking te evalueren. Een aantal van deze ‘indicatoren’ zijn regelgevende voorwaarden, die we
vanuit Kind en Gezin verplicht dienen te ‘controleren’ (is er aan voldaan: ja of nee?), de zogenoemde
‘opvolgingsindicatoren’ (O.I.). Een ander deel van de indicatoren benoemen we als
‘beleidsindicatoren’ (B.I.) en bieden ruimere beleidsinformatie in ons aller belang.
We willen met deze eerste aanzet in dialoog gaan met de Huizen van het Kind, zodat we elkaar hierin
vinden. Wat we niet willen moet van bij aanvang duidelijk zijn: we willen niet dat de opvolging als
een administratieve verplichting wordt ervaren met als resultaat een administratief document
waarvan de inhoud niet aansluit op de werkelijkheid. Waar we wel naar streven, samen met de
Huizen van het Kind, moet evenzeer van bij aanvang duidelijk zijn: Idealiter geven we de opvolging
van de Huizen van het Kind vorm op zo’n manier dat die zowel op Vlaams als op lokaal niveau als
zinvol wordt aanzien, en zodat die ook aansluit bij de manier waarop de Huizen van het Kind zelf hun
werking willen opvolgen.
Belangrijk is dat we hierbij rekening houden met de differentiatie die er is, in vormgeving, in
uitdagingen, in snelheden, edm, en dat we ervoor zorgen dat deze differentiatie mogelijk is. Door in
dialoog te gaan met de Huizen van het Kind zelf kan dit gegarandeerd worden.

2. Hoe lees je het document?
Eerste kolom: Waarom? Wat? Hoe?  inhoudelijke pijlers waar dit document is aan opgehangen en
die ook in de regelgeving zijn opgenomen.
Andere 4 grote kolommen: als je de effecten van de Huizen van het Kind/ samenwerkingsverbanden
zichtbaar wil maken, dan steeds denken aan volgende niveaus:






Effecten op niveau van gezin, kind, ouder of andere opvoedingsverantwoordelijke
Effecten op niveau van de actoren/ organisaties zelf
Effecten op niveau van het netwerk Huis van het Kind
(Voor Vlaanderen ook nog Vlaams niveau toegevoegd)

Smalle kolommen:




BI: beleidsindicator (gaat vaak ruimer dan de regelgeving)
O.I. erk: opvolgingsindicator erkenning (moet regelgevend aan voldaan zijn)
O.I. sub: opvolgingsindicator subsidie (moet regelgevend aan voldaan zijn bij subsidie)

Alle opvolgingsindicatoren zijn ook beleidsindicatoren.
Bij de opvolgingsindicatoren staan cijfers. Deze cijfers vind je terug op het derde tabblad, waarbij
verwezen wordt naar de regelgevende voorwaarde die hoort bij de opvolgingsindicator. De
beschrijving van de opvolgingsindicatoren moet nog verfijnd worden op het eerste tabblad.

3. Tot slot
We eindigen waar we begonnen: Het gaat om een document in opbouw, een eerste aanzet, met de
uitnodiging om hierrond in dialoog te gaan met de Huizen van het Kind.
Hiertoe worden vanuit de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning verschillende bezoeken in de
verschillende provincies gepland vanaf december 2015.
Eventuele opmerkingen/ bedenkingen/ … kunnen ook altijd doorgegeven worden via
huizenvanhetkind@kindengezin.be of 02/533.14.92.
Indien er specifieke werkgroepen rond dit thema lokaal bezig zijn en dit document bespreken, kan er
ook altijd bekeken worden of er iemand vanuit de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning hierbij
kan aansluiten.

Afsluitende opmerkingen:
Indien je dit document in handen hebt en wenst te verspreiden, dan graag steeds in duo verspreiden:
Excel + toelichting. Het is immers de bedoeling om hierrond een positief discours op te bouwen, en
de toelichting is dan ook belangrijk in functie van een goede interpretatie van het document.
Op termijn zal dit document ook beschikbaar worden gesteld via www.huizenvanhetkind.be.

