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1.

3 november 2014 – van 19.00 tot 20.30 uur.

Goedkeuring verslag vorige vergadering 1 oktober 2014 (door commissieleden
welzijn-stad) (wordt later opgeladen in cobra@home).

Het verslag zal bij een volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

2.

Huis van het Kind: Voorstelling aan de hand van PPT-presentatie en rondleiding
in het gebouw (door Hilde Vleminckx, Opvoedingswinkel Mechelen, Veerle Van
Vaerenbergh, regiocoördinator Kind en Gezin, en Daphne Van den Abbeele,
coördinator De Nieuwe Weg).

Een Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband van verschillende partners die een
multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod van diensten bieden aan (aanstaande)
gezinnen met kinderen en jongeren en aan kinderen en jongeren zelf.
Het aanbod bestaat uit preventieve gezondheidszorg voor ouders van kinderen tussen 0 en 3
jaar, opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen tussen 0 en 21 jaar en voor andere
opvoeders en activiteiten die tot doel hebben om ontmoetingen tussen ouders met kinderen
van 0 tot 3 jaar en te bevorderen en de sociale cohesie te stimuleren. De actief betrokken
partners zijn de opvoedingswinkel, 2 consultatiebureaus voor het Jonge Kind en het
inloopteam De Nieuwe Weg.
Het Huis van het Kind Mechelen heeft zijn fysieke locatie in het Sociaal Huis, op het
gelijkvloers langs de kant van de Korte Schipstraat en voor het inloopteam gedeeltelijk in de
gebouwen van de Remise,
Lange Schipstraat 25. Vanaf januari 2015 zal het inloopteam ook burelen betrekken in het
Sociaal Huis. Door dit aanbod te bundelen op één locatie wordt het herkenbaar en toegankelijk
gemaakt voor iedereen, met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
Naast de diensten die fysiek gevestigd zijn in het Sociaal Huis, is er ook een ruimer netwerk
Huis van het Kind. Dit bestaat uit partners die de erkenningsaanvraag mee ondersteunen via
een engagementsverklaring zoals de Gezinsbond, Samenlevingsopbouw Mechelen, CKG
Betlehem, CGG De Pont, CLB’s … (zie ook bijlage).

De aanvraag voor erkenning en subsidiëring werd op 31 juli 2014 ingediend door de feitelijke
vereniging met volgende partners: Sociaal Huis, organiserende besturen consultatiebureaus
(Kind en Preventie & vzw Thuishulp), De Lage Drempel (Steun Op Maat), regiohuis Kind en
Gezin Mechelen, Inloopteam De Nieuwe Weg en stad Mechelen (opvoedingswinkel).
Opvoedingswinkel Mechelen
De opvoedingswinkel is een laagdrempelige plaats waar iedereen terecht kan met vragen over
opvoeding: ouders van kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar, grootouders, familie, buren
die mee voor de opvoeding of opvang instaan en ook professionelen zoals leerkrachten,
hulpverleners, onthaalouders, kinderopvangbegeleiders enz.
Men kan er terecht via telefoon of e-mail of via een persoonlijk contact tijdens de
openingsuren of op afspraak (zowel overdag als ’s avonds). Samen met andere partners
organiseert de opvoedingswinkel ook informatieavonden of cursussen rond opvoedkundige
onderwerpen en bundelt deze in een activiteitenkalender. De opvoedingswinkel werkt onder
meer met de Triple P methodiek. De dienstverlening is gratis en anoniem.
Kind en Gezin / Consultatiebureaus
Veerle Van Vaerenbergh stelt de werking van Kind en Gezin en de consultatiebureaus voor.
In Mechelen (stad en deelgemeenten) zijn er 4 consultatiebureaus: CB Brusselsesteenweg,
CB M. Sabbestraat, CB Faid’herbestraat, CB D. Boucherystraat. De twee laatste zijn sinds 6
oktober 2014 ondergebracht in de lokalen van het Sociaal Huis.
Kind en Gezin begeleid elke (aanstaande) ouder van bij de zwangerschap tot het kind 3 jaar
is.
In de consultatiebureaus kunnen ouders terecht voor medisch preventieve preventieve
onderzoeken en voor alle vragen over de verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding,
gezondheid of ontwikkeling van hun kind.
Daarnaast biedt Kind en Gezin ook nog: infosessies en gratis informatie via brochures,
nieuwsbrieven e.d., een kennismakingsbezoek in de kraamkliniek of thuis, huisbezoeken,
telefonisch advies via de Kind- en Gezin-Lijn enz. De dienstverlening is preventief, vrijwillig en
gratis.
Inloopteam De Nieuwe Weg
Daphne Van den Abbeele stelt de werking van De Nieuwe Weg voor.
Het inloopteam richt zich tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen van 0 tot 3
jaar en tot aanstaande ouders binnen deze doelgroep. Doelstellingen hierbij zijn: de
ontplooiing en zelfredzaamheid op vlak van opvoeding laten toenemen, de draagkracht van
ouders stimuleren, ontwikkelingskansen van kinderen optimaliseren … . De dienstverlening is
gratis.
Het inloopteam realiseert deze doelstellingen via diverse activiteiten zoals: onthaal
(noodzakelijke voorzieningen vinden enz.), ruilhoekje (kleding), speeldoos (ontdekken van
spelmateriaal aangepast aan de leeftijd van de kinderen en stimulerend voor hun
ontwikkeling), sap en soep (goedkope gezonde voeding).
Vragen

-

Wordt een bepaalde visie op opvoeding gehanteerd bij advies in de opvoedingswinkel ?
→ er worden ‘methodieken’ gebruikt, waarbij elke ouder zelf kan bepalen wat hij
belangrijk vindt in de opvoeding van zijn kinderen. Er wordt altijd ‘samen’ met de
ouders naar een oplossing gezocht. Er wordt ook empowerend gewerkt, waarbij het de
betrachting is dat ouders zelf opnieuw sterker staan en zelf oplossingen kunnen
zoeken.

-

Geven de verschillende partners van het Huis van het Kind een ‘gelijkaardig’ advies bij vragen over
opvoeding of kan dit tegenstrijdig zijn? Verwijzen zij op dezelfde manier door?
→ elke partner geeft vanuit zijn eigenheid advies, maar in grote lijnen loopt dit gelijk.
Idem voor de doorverwijzing.

-

Primeert bij pedagogisch advies het welzijn van de ouders of van de kinderen?
→ het welzijn van beiden is met mekaar verbonden

-

Hoeveel personeelsleden werken er bij de drie partners en hoeveel mensen bereiken ze?
→ aantal medewerkers: opvoedingswinkel: 2, De Nieuwe Weg: 3 + ½-tijdse medewerker vanaf
januari 2015 voor de duur van 1 jaar, regioteam Kind en Gezin Mechelen, waaronder de 2
consultatiebureaus in het Huis van het Kind: 14 personeelsleden + artsen en vrijwilligers.

→ aantal bezoekers: consultatiebureaus: 2013: ongeveer 1200; De Nieuwe Weg: 180
gezinnen per jaar; opvoedingswinkel: 2013: basisinformatievragen en algemene
opvoedingsvragen: 214, pedagogische adviesgesprekken: 276 bij 138 gezinnen - 2014:
cijfers liggen in dezelfde lijn (bijvoorbeeld oktober: 28 adviesgesprekken) .

-

Is de werking van de verschillende partners versterkend naar mekaar toe?
→ ja, dit is ook de opzet binnen het Huis van het Kind. De consultatiebureaus hebben
de meeste bezoekers en kunnen dus gemakkelijk doorverwijzen naar de
opvoedingswinkel en het inloopteam.

-

Waarom is ‘Kind in Nood’ niet eveneens gehuisvest in de gebouwen van het Sociaal Huis?
→ Dit is in de toekomst eventueel mogelijk als er nog ruimte beschikbaar komt. Het
Sociaal Huis subsidieert ‘Kind in Nood’ en werkt ermee samen in een aantal projecten.

-

Vinden de mensen zelf de weg naar De Nieuwe Weg of zoekt het inloopteam ze zelf op? Zoekt De
Nieuwe Weg bepaalde groepen op?
→ Bekendmaking gebeurt onder meer via een flyer die verspreid wordt, maar
voornamelijk door het aanspreken van mensen op de plaatsen waar ze komen,
bijvoorbeeld het Sociaal Centrum, Sint-Vincentius. Sinds het inloopteam zich bevindt op
de site van het Sociaal Huis, komen mensen vanuit het Sociaal Huis zelf of worden ze
begeleid door een sociaal assistent van het Sociaal Huis. Met de aanwerving van een
extra ½-tijdse medewerker is het de bedoeling de link met de consultatiebureaus, de
opvoedingswinkel en het Sociaal Huis te vergroten.

-

Doet De Nieuwe Weg aan ruileconomie? Er is bijvoorbeeld een Mechelse Facebook-groep voor het
ruilen of weggeven van spullen.
→ Tot nu toe is het inloopteam niet bezig met echte ruileconomie. Er wordt wel een
startpakket met kleding meegegeven aan bezoekers die het echt moeilijk hebben. De
idee van de Mechelse Facebookgroep is wel interessant.

-

Waarom zijn er geen consultatiebureaus van Kind en Gezin meer in de deelgemeenten?
→ Dit is ruime tijd geleden een beleidskeuze geweest: er werd gekozen voor
centralisering.

-

Hoe worden de huisartsen betrokken bij de drie partners van het Huis van het Kind?
→ Kind en Gezin werkt samen met de provinciaal adviserende artsen, die als één van
hun opdrachten hebben om contacten te leggen met huisartsenkringen. De
opvoedingswinkel heeft reeds een voorstelling gegeven van hun werking en Triple P
voor de huisartsenkring in Mechelen. De huisartsen zijn één van de belangrijke
doorverwijzers naar de opvoedingswinkel.

-

Hebben de drie partners zelf nog opmerkingen, bijvoorbeeld hebben zij weet van bepaalde lacunes
in de hulpverlening …? De Nieuwe Weg en Kind en Gezin: goede huisvesting blijkt vaak een
probleem; opvoedingswinkel: er is weinig aanbod voor ‘jongeren’ in de hulpverlening.
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