
Analyse online 
bevraging



Algemeen

• Looptijd: 15/1/2021 tot en met 24/2/2021
• 149 respondenten (13 in het Huis)



Wie ben jij?

• 123 moeders (1 pleegmama en 1 ook 
plusmama)

• 26 vaders (2 ook pleegpapa’s en 1 ook 
pluspapa)

• vooral ouders 
tussen 30 – 45 jaar (73%)



Wie ben jij?

• samenstelling gezin



Wie ben jij?

• aantal kinderen • leeftijd kinderen

1 kind 39  (26 %) 
2 kinderen 72  (48 %)
3 kinderen 25  (17 %)
4 kinderen 9    (6 %)
5 of meer 4    (3 %)



Wie ben jij?

• woonplaats  82% uit Asse

Zellik: 10
Relegem:  9
Bekkerzeel: 1
Kobbegem: 1
Bollebeek: 2

• thuistaal

12% Nederlands en andere taal:
- NL en Frans: 10
- NL en Arabisch: 2
- NL en Portugees: 2
- NL en Servo- Kroatisch: 1
- NL en Duits:  1
- NL en Engels:  2



Aanbod Huis van het Kind

• Ik ken het Huis van…



Aanbod Huis van het Kind
• diensten gehoord • diensten gebruikt



Aanbod Huis van het Kind

• Waarom nog niet gebruikt?

! blijvend reclame 
maken



Ontmoeting tussen ouders

• Hoe vaak praat je over 
opvoeding,…? 

• Heb je er nood aan? 

dagelijks
22%

bijna 
dagelijks

22%
wekelijks

21%

bijna 
wekelijks

7%

soms
22%

nooit
6%

65% dagelijks tot wekelijks 86% nood om dat te doen 



Ontmoeting tussen ouders

• Waar wil je ouders ontmoeten? 



Noden van ouders

• Wat houd je bezig?

ouders

zowel ouders van jonge 
kinderen als lagere school 
kinderen



Noden van ouders

• Huis iets aanbieden?

Variatie in vormingen blijven 
aanbieden.

¼  1-op-1 gesprek !  
blijven inzetten reclame 
coaches



Noden van ouders

• Als ik 1 ding mag kiezen dat het Huis voor mij kan doen, is het 
…

• Activiteiten die anders georganiseerd kunnen worden …

73 antwoorden (49%)

40 antwoorden (27%), 
13 die zeggen dat er 
niets is om te 
veranderen



JONGEREN

- Cursus mindfulness voor jongeren
- Wegen op het beleid om kinderen en jongeren zoveel mogelijk kansen te 

geven en een zo normaal mogelijk leven te laten leiden
- Duiding veranderingen in de leefwereld van jongeren t.o.v. deze van 

ouders op die leeftijd
- Vorming rond kinderen en groepsdruk
- Tips en advies rond tiener en hun leefwereld
- Workshop rond cyberpesten
- Workshop rond tieners opvoeden
- Blokkeren gsm gebruik
- Impact corona op jongeren en jongvolwassenen bespreekbaar maken



ONTMOETEN
- Volop inzetten op ontmoeting en verbinding tussen verschillende 

subgroepen in onze gemeente, met name door bv. wijkgerichte 
kinderdagen te organiseren (i.s.m. lokale wijkcomités) waar ontmoeting 
tussen nieuwe en oudere buurtbewoners en hun kinderen centraal staat, 
samen met een voorstelling van het Asses aanbod naar kinderen en 
jongeren… kom gerust naar Krokegem als testcase, een nieuwe gemengde 
wijk (sociale en niet-sociale koop- en huurwoningen) is intussen klaar, 
hoog tijd voor een ontmoetingsactiviteit

- Ervoor zorgen dat we in contact komen met andere Assese/Zellikse
ouders en kinderen (na Corona weliswaar)

- Moeders samenkomen om te praten, zonder vader (praten over het leven)
- Kinderbabbels met Bram
- ontmoeten



ONTMOETEN
- Speelmomenten voor kinderen
- Initiatieven zoals Kabouterwandeling in stand houden
- Interactieve momenten met ouders

- Gezinsdag waarop je andere ouders ontmoet samen met hun kids
- Beweegmomenten met kleuters en ouders
- Met groep ouders en kinderen wandelen in Asse
- Gaan wandelen in het bos (met andere ouders)



SPELEN
- Meer speeltuinen in Asse (Walfergem vooral waar wij wonen is eigenlijk 

niets)
- Meer faciliteiten om te spelen in Kobbegem en Relegem
- Ravotnamiddagen
- Gezelschapsspelen uitlenen
- Knutselen
- Workshops voor kinderen
- Ideeën hoe kleuter bezighouden in winter, tijdens corona/quarantaine

- Speel-o-theek beter promoten en huisvesten
- Bereikbaarheid speel-o-theek



HUISWERK

- Huiswerk Nederlandse les
- Hulp bij leren studeren
- Nederlandse les en hulp bij huiswerk



HULP/ONDERSTEUNING
- Er zijn bij directe nood
- Financiële hulp
- Hulp/tips bij opvoeden
- Netwerk bieden
- 1-op-1 gesprek indien nodig
- 1-op-1 coaching
- Coaching in emoties
- Ondersteuning bij zindelijkheid
- Omgaan met conflicten
- Laagdrempelig experten advies rond ontwikkeling kind
- Online infosessie



VORMINGEN
- Organiseren van beurs, interactieve momenten bij ouders,…
- Info rond pesten, gevoelens, …
- Infoavonden rond bepaalde thema’s
- Workshop rond cyberpesten/ workshop tieners opvoeden
- Workshop mild ouderschap: relatie en kinderen, hoe tijd maken voor 

elkaar, zeker in corona niet evident
- Workshops voor kinderen

- Aanpakken driftbuien bij peuters/kleuters



VARIA

- Woning vinden (dringend)
- Meer bekendheid Ditjes & Datjes

- Centralisatie verschillende diensten en parkeerplaatsen rondom
- Verschil tussen Huis en K&G niet duidelijk
- Ruilwinkel voor volwassenen



Participatie

• meewerken als vrijwilliger • deelnemen aan 
oudergesprekken

Ja   12%

Ik weet het niet.   32%

Nee   56%

Ja   12%

Ik weet het niet.   42%

Nee   46%

Ja  7 Nederlands, 6 Frans, 1 Roemeens, 1 

Arabisch 



Vervolg: diepgaande 
interviews

Wat moeten we vragen?


