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Waar staan we vandaag ?
Regelgeving

2011 Voorbereiding
2013/11 Decreet

Praktijk

2011 Al lang initiatief
van samenwerking
2012 Meer en meer initiatief
onder de noemer Huis van het
Kind

2014/3 Def. BVR
2015/1 erk/subs

2014 Praktijk ondersteund door
regelgeving

Huizen van het Kind, een regelgevend
kader om deze uitdaging aan te gaan:

“Hoe kunnen we samen de (aanstaande)
gezinnen en kinderen en jongeren hier lokaal zo
goed als mogelijk ondersteunen?”

Kernideeën Huizen van het Kind
Lokale samenwerking in functie van
gezinnen
Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband,
waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een
multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod, dat ten
aanzien van (aanstaande) ouders en andere
opvoedingsverantwoordelijken, en kinderen en jongeren als
‘Huis van het Kind’ herkenbaar en toegankelijk wordt
gemaakt.

: REGELGEVING

Kernideeën Huizen van het Kind
Lokale noden, lokale kansen
Samen zo goed mogelijk gezinnen ondersteunen, betekent
afstemming op de noden en behoeften van gezinnen, en op
wat gezinnen als ondersteunend ervaren. Dichtbij de
gezinnen staan, is cruciaal.
Bouw voort op de kansen en mogelijkheden die doorheen de
jaren op lokaal vlak gecreëerd zijn:
welke samenwerkingsverbanden bestaan al?
waar komen gezinnen al?
…

: REGELGEVING

Welke partners?

120 Huizen van het Kind, 172 gemeenten
Met daarin buiten K&G-sectoren:

Waar staan we vandaag?
Erkende HVK West-Vlaanderen
Harelbeke
Kortrijk
Kuurne
Menen
Waregem – Avelgem
Wervik
Zwevegem

Beernem
Blankenberge – Zuienkerke – De Haan
Brugge
Damme – Oostkamp – Zedelgem
Diksmuide
Ichtegem
Jabbeke
Koekelare
Koksijde
Lichtervelde
Oostende
Poperinge – Vleteren
Roeselare
Zorgregio Ieper
Nieuwpoort

Regelgeving Huizen van het Kind
Erkenningsvoorwaarden (Onbepaalde duur)
Een ontvankelijke aanvraag indienen
Een voorstel van werkingsgebied hebben
De voorwaarde voor samenwerking met lokaal bestuur
Voldoen aan de minimale voorwaarden mbt aanbod
Consultatiebureau + 2 andere vormen van aanbod
Aansluiting van verplicht aanbod K&G

Het engagement aangaan om binnen de 2 jaar:
concrete acties te ondernemen om tot een meer
geïntegreerd en efficiënt aanbod te komen, afgestemd op
de noden van lokale gebruikers en actoren
concrete acties te ondernemen om het aanbod
toegankelijk te maken
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Regelgeving Huizen van het Kind
Erkenningsvoorwaarden
…het engagement aangaan om binnen de 2 jaar:
concrete acties te ondernemen om het aanbod in bereik
van maatschappelijk kwetsbare gezinnen te brengen
zorgafstemming te faciliteren
door te verwijzen
aan te sluiten bij de wijze waarop het lokaal sociaal beleid
vorm gegeven wordt
het Huis van het Kind open te stellen voor alle actoren
het aanbod in het Huis van het Kind bekend te maken op
het IROJ en het LOK
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Regelgeving Huizen van het Kind
Subsidievoorwaarden (Onbepaalde duur)
Een ontvankelijke aanvraag indienen
Een voorstel van werkingsgebied hebben
De vorm aannemen van een feitelijke vereniging of een vzw
De voorwaarde voor samenwerking met lokaal bestuur
Voldoen aan de minimale voorwaarden mbt aanbod
Consultatiebureau + 2 andere vormen van aanbod
Aansluiting van verplicht aanbod K&G
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Regelgeving Huizen van het Kind
Subsidievoorwaarden
Het engagement aangaan om binnen de 2 jaar:
Zelfde als erkenning maar ook
Concrete acties te ondernemen om overlap en lacunes
weg te werken
Concrete acties te ondernemen om nieuwe gebruikers te
bereiken
Concrete acties te ondernemen om gebruikersparticipatie
structureel te verankeren
Zorgafstemming te organiseren
Te voorzien in coördinatie en kwaliteitsbevordering
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Regelgeving Huizen van het Kind
Bestemming van de subsidie
De subsidie moet aangewend worden voor de
organisatie van aanbod, met name:
Een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande
gezinnen en gezinnen met kinderen
Een laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting voor aanstaande gezinnen
en gezinnen met kinderen
Een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor
aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen
Een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning voor
aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen
Een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande
gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de versterking van
onderwijskansen

Algemene werkingssubsidie van onbepaalde duur
Samenwerkingsverband
: REGELGEVING

Uitdagingen
Verschillende modellen
Coördinatie en structuren
•
•
•
•

Samenwerkingsverband zonder duidelijke coördinator
Samenwerkingsverband met duidelijke coördinator
Coördinator die samenwerkt
Nieuwe structuur/voortbouwend op/bestaande structuur

Samenwerkingsverband / fysieke locatie
•
•
•
•

Samenwerkingsverband zonder echt fysieke bundeling HvK
Samenwerkingsverband + fysieke bundeling HvK
Fysieke bundeling HvK + samenwerkingsverband
Fysieke bundeling HvK

Inhoud
•
•
•
•
•

Breed aanbod
Gecentreerd rond opvoedingsondersteuning
Gecentreerd rond preventieve (gezondheids)zorg (cb)
Onthaal geïntegreerd/verspreid
Dienstverlenend / activiteiten

Positionering
•
•

Universeel / kinderarmoede
Prenataal / jonge kinderen / tieners en jongeren / ouders vs kinderen

Uitdagingen
Uitdagingen
Van ondertekenen naar samenwerking
Aanbod en partners
• Gezondheidszorg
• Diensten vs activiteiten

Leeftijden
• Prenataal
• (ouders van) tieners en jongeren

Coherent ontsluiten
• Fysiek / online

Participatie & Zorgafstemming
Progressief universalisme

Ondersteuning
Website www.huizenvanhetkind.be
Ondersteuningsmatrix
• Wijze van ondersteuning
– Materialen, vormingen, expertise-uitwisseling

• Thema’s
–
–
–
–
–

Coherent ontsluiten
Juridisch
Aanbod
Processen
Thema’s (participatie, progressief universalisme,…)

Afstemming op Vlaams niveau

Ondersteuning Huizen van het Kind

