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Klankbordgroep Huis van het Kind 
Asse 
 
16 maart 2021 
 
 
Aanwezigen :  
Liesje Van der Aa (dienst Onthaalouders/ Huis van het Kind Asse), Kim (pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf 
Vijverbeek), Tinneke Van Cauteren (CAW Halle-Vilvoorde); Sigrid Van den Berghe (Huis van het Kind), Katrijn Meert 
(Dienst integratie), Brenda De Baerdemaeker (Sociale Dienst OCMW), Sofie De Wever (Dienst Jeugd), Renaat 
Verbrugghe (Gezinsbond), Kristien Janssens (De Kleine Wereld), Medewerker van Zonnetje Asse, Ilse Peeters 
(Stage Huis van het Kind Asse), Els van de Velde (vzw De link), Veerle (1gezin 1 plan), Elke Willemse (integrale 
veiligheid/ noodplanambtenaar Gemeente Asse), Evy Vansimpsen (Dienst Onthaalouders, OCMW Asse), Nathalie 
Van Molle (Spinibo Asse), Simonne Jacobs (vrijwilliger Huis van het Kind), Liesbeth Jorissen (Intersectorale 
medewerker Opgroeien), Karolien Maes (Infano), Lieve Delgouffe (Hopperank), Dirk Van den Eynde (LS De Kleine 
Wereld) ), Isabelle Rombauts (Dienst Jeugd, Asse), Sofie De Wever (Dienst Jeugd, Asse), Dorien Capens (Spinibo 
Asse), Lotte Verbeyst (Huis van het Kind, Asse), Sophie Van Kerckhove (Wit-geel kruis), Katrijn Meert (Dienst 
sociale zaken en integratie), Jessica Gal (Kind & Gezin), Marieke Bejaer (sociale dienst OLVZ Asse), Eva Goos (SPPiT-
team) , Geert Goossens (sportdienst Asse), Nele Gauchez (dienst Integratie Asse), Vicky Victor (groep Intro) , 
Katelijn Heydens (Sint Martinusschool Middenschool), Eva D’hoker (Vijverbeek), Eowyn Huybrecht (Logo 
Zenneland), Griet De Wolf (Samen Ferm), Annick Vanhove (vzw De Link), Hilde Van der Elst (dienst Kind & Welzijn), 
Annelies Gorlias (Fracaritas), Veerle Moyson (Sociale Dienst OCMW Asse), Nathalie Meremans (Vijverbeek), Joris Van 
De Cruijce (Schepen Jeugd & Onderwijs).  
  

 
Doel klankbordgroep Huis van het Kind? Op deze manier leren we elkaar kennen, zien we de 
linken tussen onze organisaties, mogelijke overlap of hoe we elkaar kunnen versterken. We 
kunnen efficiënter werken en doorsturen. Daarnaast blijft iedereen mee met wat er leeft, wat 
er gaande is.  
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1. Jaarverslag Huis van het Kind 
 
We gieten ons jaarverslag telkens in een Huis van het Kind-boom. Je vindt het hier terug.  
 

2. Bevraging netwerk 
Eind 2020 deden we een netwerkbevraging, via mail en via de digitale klankbordgroep. Dit 
zijn de belangrijkste resultaten. In het blauw zie je wat we hieruit leren en hoe we daarmee 
omgaan. 
 

De (meer)waarde van het netwerk. 

 

Jullie halen meerwaarde uit het netwerk 
• Heel concreet: door bepaalde projecten samen met partners uit te voeren  creëert 

ook hogere betrokkenheid 
• Door elkaar beter te leren kennen, zo kan je beter doorverwijzen, kom je sneller tot 

samenwerking.  
 

Hoe moet het netwerk beslissingen nemen?  
• Via bevraging/ Participatie   

 organisaties, scholen, ouders, inwoners algemeen,…  
 Afhankelijk van de noden van Asse kunnen er dan extra acties 
opgezet worden 

• Werkgroepen 
• Experten rond bepaald thema 

• Klankbordgroep 
• veel input, breed denken 

• Dagelijks bestuur 
• vertegenwoordiging van de verschillende thema’s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.huisvanhetkindasse.be/over-huis-van-het-kind-asse/
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Klankbordgroep 

• Bedenkingen bij klankbordgroep/ huidige vorm van werken 
• Niet teveel info-overdracht 
• Soms ‘ver van je bed’ 
• Te weinig informeel! – we willen elkaar beter kennen 

• Liever actiever!  
• Werken met doelgroepen/bepaalde thema’s → die organisaties samenbrengen 

• Tussentijdse terugkoppeling naar de klankbordgroep (via mail, nieuwsbrief,…) 
 
Werking klankbordgroep: 

• Blijft 2x/jaar 
• Tussentijds: 1 extra moment  echt netwerkmoment rond 1 thema: 

08/06/2021!  
• Pure informatie-uitwisseling beperken 

• Proberen we tussentijds via nieuwsbrief  
• Deze krijg je met de nieuwe seizoenen  * 

• Geef hiervoor zeker jullie input! Wat wil je delen met het 
netwerk. 

• Idem voor nieuwsbrief ouders/sociale media/… 
• Informele en interactie meer proberen inbrengen 

 
 

Noden 

Dit zijn de vermeldde noden. Zaken die omcirkeld zijn, kwamen beduidend vaker aan bod.  

 
 
 
Elk jaar willen we één actueel thema/1 nood extra in de kijker zetten. Dit doen we door te 
werken met een jaarthema! 
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Sterker inzetten op bekendmaking Huis van het Kind 
Er is ook gebleken dat we nog kunnen werken aan onze bekendheid!  

• Ouders  
• Ook alle partners sterker bekendmaken  elke 2 weken willen we een partner 

‘tonen’ via facebook!  
• Netwerk 

We zijn op zoek naar mensen die hierover nog willen brainstormen! – Ben jij dat creatieve 
brein?  huisvanhetkind@asse.be!  
  

Huidige werkgroepen  

Deze werkgroepen zijn momenteel actief en werken proberen te werken rond de actuele 
noden. Sluit je graag nog aan bij een werkgroep? Altijd welkom! 
 

 
 

 

 

3. Bevraging ouders- stand van zaken 
De samenvatting van onze online ouderbevraging vind je hier terug.  
Een volgende stap is om ouders via interviews te bevragen. Jouw input voor de vragen is nog 
meer dan welkom. Deze kan je doorgeven via volgende link.  
 
 

4. Jaarthema 

We willen ons dit jaar focussen op Jongeren! 
 
We willen het netwerk rond alles diensten voor jongeren versterken en specifieke acties 
hierrond opzetten. Er is heel veel gaande rond deze doelgroep, er liggen ook nog veel noden.  
 

mailto:huisvanhetkind@asse.be
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Tijdens de klankbordgroep werd het thema visuele voorgesteld en alle linken met de 
verschillende levensdomeinen getoond.  
 
Belangrijke acties in 2021: 

• Connectie met jongeren via 2 outreachende jongerenwerkers in Asse en Zellik 
• Inzetten op publieke ruimte via trapveldjes en street work out aan Asphaltco, trapveld 

in Breughelbroek, gemeentetuin in Zellik (VT-site),…  
• Participatie van de jongeren via bevraging op de secundaire scholen en via FB na 

paasvakantie – peilen naar sport en vrije tijd bij jongeren 
 
Momenteel loopt ook een subsidieoproep voor een aantal overkophuizen, waarvan er eentje 
zal komen in de regio Halle-Vilvoorde.  
Een Overkophuis is een huis waar je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten kan 
lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor 
vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt 
te krijgen. 
Naast dit fysieke huis is er ook een online dienstverlening. Via de site overkop.be kunnen 
jongeren chatten met Awel. 
Vanuit regio Halle-Vilvoorde zal er dus één aanvraag gedaan worden voor een Overkophuis. 
CAW neemt hierin de trekkersrol op zich. Samen met de hele regio wordt bekeken welke 
locatie het meest geschikt zal zijn. Daarnaast is er ook een duidelijk engagement om ervoor te 
zorgen dat de expertise die in het kader hiervan wordt opgebouwd, zal gedeeld worden met 
de hele regio en de hele regio ten goede zal komen.  
 
 
Meer info over dit jaarthema? 
Schrijf zeker al het netwerkmoment van 08 juni 2021 in je agenda!  
Vanaf 13.00 voorzien we aanbod dat voor het hele netwerk interessant zal zijn!  
 
Interesse om actief mee te doen in één van de werkgroepen?  graag! Laat ons iets weten.  
 
 

5. Toelichting oproep subsidie Huis van het Kind 
Het Huis van het Kind kan meedoen aan een subsidieoproep voor vernieuwende projecten.  
Meer info: https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/erkenning-subsidiering-
vergoeding/projecten/oproepen-en-mededelingen/ 
 
Vanuit de bevraging van ons netwerk, van de ouders en vanuit de omgevingsanalyse kwam 
duidelijk naar voor dat we extra moeten inzetten op de ondersteuning van onze meest 
kwetsbare gezinnen. De link met studie-ondersteuning/onderwijs 
werd hierbij ook vaak gelegd.  
Daarom gingen we inspiratie opdoen bij de Katrol-werking.  
Dit is: 

• Studie & gezinsondersteuning 
• géén huiswerkbegeleiding 

• Bij kwetsbare, kansarme kinderen en hun gezin 
• Preventieve ondersteuning  

• Aanwezig zijn in gezin 
• Empoweren! 

https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/erkenning-subsidiering-vergoeding/projecten/oproepen-en-mededelingen/
https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/erkenning-subsidiering-vergoeding/projecten/oproepen-en-mededelingen/
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• Integraal en contextueel 
Hoe? 

• Ankerfiguur 
• vertrouwenspersoon gezin 
• Begeleidt studenten die dit als stage doen. 

• Alle mogelijke sociale richtingen. 
• Studenten: 

• 2 x per week één uur ondersteuning bij een kansarm, kwetsbaar gezin.  
• Wanneer het gezin ook ondersteuning wenst voor de ouders, dan kan de 

student nog 1x 2u per week volwassenwerking bieden. 
• Houden oren & ogen open!  
• 1x/2 weken intervisie 

 
 
We willen deze werking uiteraard niet gewoon kopiëren, maar echt aanpassen aan onze 
lokale noden. Daarom willen we met alle betrokken organisaties/actoren uit onze regio graag 
samenzitten om een sterke oproep te kunnen indienen. 

• 29/03, van 15.00 tot 16.30 zitten we hiervoor samen. Er zal toelichting gegeven 
worden door Katrien Sabbe, ankerfiguur uit Oostende, medewerker bij 
Expertisecentrum Katrol.  

 
 

6. GBO-project AMALO 
 
Binnen de Zorgregio AMALO (Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke, Opwijk) werken we volop 
aan het project Geïntegreerd Breed Onthaal.  
Dit is een samenwerking tussen minimaal: 

• Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (sociale dienst OCMW) 
• Centrum algemeen welzijnswerk (CAW) 
• Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds (DMWZ) 
• + extra lokale actoren.  

 
Het GBO wil inzetten op 2 doelstellingen: 

1. Toegankelijke hulp- en dienstverlening: dit willen we verwezenlijken door een 
beter overzicht over bestaande rechten en diensten te maken. Daarnaast willen we 
ook het netwerk van al deze organisaties versterken.  

2. Tegengaan onderbescherming 
Dit gaat over de ‘rechtenverkenning’ bij kwetsbare gezinnen: zorgen dat iedereen zijn 
basisrechten verkrijgt.  

1. Binnen dit project gaan we de focus leggen om het in orde 
brengen/verduidelijken van het statuut Verhoogde tegemoetkoming.  

2. Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk inspraak krijgen en oprecht 
rekening kunnen houden met de doelgroep werken we samen met De Link 
vzw. De ervaringsdeskundigen in armoede kunnen ons van voor de start van 
het project wijzen op mogelijke signalen, valkuilen, … Deze expertise willen we 
zeker niet alleen voor ons houden, maar zal ook gedeeld worden met het hele 
netwerk. Om te beginnen met een basisopleiding armoede. Dit wordt een 
onderdeel van onze eerste netwerkevent van het GBO. Dit gaat door op 
15/06/2021, vanaf 13.00 uur.  
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3. Het outreachend werken willen we ook concreet maken via het project VISIT 
• Bij elk kwetsbaar gezin, waar een pasgeboren baby is, zal outreachend 

werker Liesje op bezoek gaan (uiteraard mits toestemming van het 
gezin).  

• Toeleiding naar deze gezinnen zal gebeuren via Kind & Gezin en andere 
sociale partners. 

• Dit zal jaarlijks gaan over een 40-tal gezinnen.  
• We bekijken hoe we het gezin kunnen ondersteunen en gaan alle 

rechten verkennen + indien nodig samen met hen in orde brengen. 
• Dit project zal starten in Asse, en vanaf 2022 uitgerold worden naar de 

andere gemeenten uit onze zorgregio.  
 
 

 
 

7. Kinderopvang 

Lokaal Loket Kinderopvang 

Sinds 1 januari ging het Lokaal Loket Kinderopvang van start.  
Alle gezinnen die op zoek zijn naar kinderopvang kunnen dit nu makkelijk doen via de site 
opvang.Vlaanderen. 
 
We merken dat nog niet alle doelgroepen hun weg even makkelijk vinden naar deze tool. 
Indien er dus ouders zijn die hierbij ondersteuning nodig hebben, verwijs ze zeker door naar 

- Kinderopvanginitiatieven 
- Kind & Gezin 
- Huis van het Kind 
- Infopunten Dienst integratie 

 
Waarom zo een lokaal loket? 

https://opvang.vlaanderen/#/search?q=&tab=map&type=name&childCareType=%5B%7B%22childCareTypeId%22:%22464f80d71c5d4673a439dd826a0249a5%22,%22childCarePriceTypeId%22:%224cd7130e9579425f8d210ab650996e1f%22%7D,%7B%22childCareTypeId%22:%22464f80d71c5d4673a439dd826a0249a5%22,%22childCare
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- Zo wordt de zoektocht voor ouder eenvoudiger. Zij kunnen zich richten tot 1 centraal 
infopunt/1 website.  

- Aangezien zo alle opvangvragen worden geregistreerd, krijgt gemeente Asse een veel 
beter zicht op noden en tekorten aan kinderopvang.   

Decreet buitenschoolse opvang & activiteiten 

Dit decreet zal er binnenkort komen. Momenteel is er nog niet zoveel duidelijkheid over hoe 
en wat we hierrond juiste zullen (moeten) doen. 
 
Via dit decreet streeft de Vlaamse overheid naar een geïntegreerd aanbod van 
buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale 
spelers, of ze nu vanuit Onderwijs, Welzijn, Cultuur of Jeugd en Sport worden georganiseerd, 
zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met 
de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. 
Het decreet vertrekt vanuit deze drie doelstellingen: 

 Kinderen speelmogelijkheid en ontplooiingskansen geven, maar ook keuzevrijheid en 
een recht op rust  

 Ouders de mogelijkheid bieden werk, opleiding en gezin vlot te combineren  
 Het buitenschoolse aanbod is toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Het draagt op 

die manier bij tot een harmonieuze samenleving  

Later hierover meer!  
 

 

8. Belangrijke data 
 

• 16-23/05 - Week van de groeilamp – dit is de nieuwe naam van de week van de 
opvoeding. Meer info via: https://www.expoo.be/week-van-de-groeilamp-2021 
Concreet voor Asse:  

• 20/05: hoogsensitief ouderschap – lezing in Huis van het Kind 
• 22/06 – 06/07 – Waalborria  – later meer info.  

• 08/06 – netwerkdag HVHK 
• 15/06 – netwerkdag GBO 
• 19/10 – volgende klankbordgroep 

 

9. Varia 
 

- Kind & Gezin wordt opgroeien! 
- Opgroeien bundelt de krachten van Kind en Gezin, Jeugdhulp en een deel van het 

aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
- www.opgroeien.be 

 
 
 

https://www.expoo.be/week-van-de-groeilamp-2021
http://www.opgroeien.be/

