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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), Sofie Van Zeebroeck (Tonuso – De Magn’aid), 
Tinneke Van Cauteren (CAW Halle-Vilvoorde); Sigrid Van den Berghe (Huis van het Kind), Katrijn Meert (Dienst 
integratie), Veerle Moyson (Sociale Dienst OCMW), Maarten Dekens (1gezin 1 plan), Liesbeth Jorissen 
(Intersectorale medewerker Opgroeien), 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), Katrijn Meert (Dienst sociale zaken en integratie), Marieke Bejaer (sociale 
dienst OLVZ Asse), Nele Gauchez (dienst Integratie Asse), Katelijn Heydens (Sint Martinusschool Middenschool), 
Eowyn Huybrecht (Logo Zenneland), Griet De Wolf (Samen Ferm Kinderopvang), Hilde Van der Elst (dienst Kind & 
Welzijn), Maya Thoen ( Stagiaire Huis van het Kind), Katelijn Ringoot (Dienst Cultuur Asse), Veerle Eeckhout (CAR 
Asse en Halle), Lisa Verdoodt (Opgroeien, sociaal werk Kind en Gezin), Jessica Gal (Opgroeien, verpleegkundige 
Kind & Gezin), Nele Rijckaert (kraamzorg Ferm Thuiszorg), Sonja Machielsen (KDV Vijverbeek), Celien Van der 
Meerssche (dienst Jeugd Asse), Louis Mbem (jeugdwerker Groep Intro), Sarah Verniers (educatief medewerker 
Wiegwijs), Riet Breckx (Huis van het Kind Asse), Ellen De Mol (Integratiedienst Asse), Katleen Meersseman 
(vrijwilliger Opgroeien/Kind & Gezin; gemeenteraadslid Asse), Nele De Kock (vzw De Rand), Jasmine Huttener (vzw 
De Rand), Rachida Sami (Agentschap Integratie & Inburgering).  
  

 
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. Stand van Zaken – jaarthema Jongeren.  
 
Focus op doelgroep jongeren = 12-30 jarigen 

• Doel = overzicht van bestaande acties en werkingen + netwerk van partners 
versterken  

Wat hebben we gedaan binnen dit jaarthema? 
- 8/6/2021: digitale netwerkdag Huis van het Kind 
- Daarna oprichting Werkgroep Jongeren 

 

Waar willen we ons op focussen binnen dit thema/ met deze werkgroep + wat 

leeft er al en gebeurde er al in Asse?  

 
Focus op inspelen leefwereld jongeren: bereikbaarheid, publieke ruimte, participatie 
en verhogen van mentaal welzijn 

• VRIJE TIJD 
• Juni 2021: bevraging bij alle secundaire scholen (12-18) + via FB (18-25) rond 

vrijetijdsbesteding in Asse 
• Jongerenwerkers Louis en Louise zijn van start gegaan spreken jongeren 

aan, bevragen wat ze graag willen. Leiden toe naar bestaand aanbod maar ook 
minder structurele zaken zoals vb pleintjeswerking. Hun volgen kan via 
instagram Buurtwerk1730 

• 19/8: Fiel Festival: hiphop event door en voor de jeugd  
• September skatemaand: initiaties, extra toestellen en bevraging skatepark 
• UiTPAS sinds 1 juni 

• PUBLIEKE RUIMTE 
• 2 trapveldjes op Asphaltcosite + 1 in Breugelpark 
• Vrijetijdssite Zellik 

• MENTAAL & FYSIEK WELZIJN 
• Jongerenpakketten zomer 2020 en postkaarten feb 2021 
• 6/10: Radio Cava 

• GBO 
• ONDERWIJS 

• Project 'Klasbakken' in secundaire scholen: individuele en groepsbegeleiding 
van jongeren door JAC en Groep intro.  

• Belevingsrun op Asphaltcosite  
• WERK 
• Steam: lokaal partnerschap voor jongeren in Halle-Asse 

 
Meer informatie over dit thema bij Isabelle Rombauts  isabelle.rombauts@asse.be  
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2. Kinderarmoedebestrijding: Vonk & Visit 
 

VISIT 

Op 17/10 officiële aftrap project VISIT. 
Doelgroep van dit project zijn kwetsbare gezinnen met 
een pasgeboren baby. Een medewerker van het Huis van 
het Kind (Riet) gaat bij de gezinnen op bezoek om samen 
met hen hun rechten op verschillende levensdomeinen te 
verkennen en samen met hen in orde te brengen.  

Kind & Gezin en OLVZiekenhuis zijn belangrijke toeleiders, maar uiteraard kan iedereen 
gezinnen naar ons doorverwijzen  visit@asse.be of 02 452 80 67. 
 
Indien de gezinnen nood hebben aan een meer intensieve ondersteuning worden ze verder 
ondersteund via het VONK-project.  
 

VONK  

 
Vrijblijvend ondersteuningstraject voor gezinnen met 
kinderen tussen 0-3 jaar. 
Hierbij wordt ingezet op alle levensdomeinen. 
Samenwerkingsproject tussen CKG, Huis van het Kind, 
OCMW, CAW, Opgroeien.  
 
 
 
 
 

 

3. Taalstimulering 
De werkgroep rond taalstimulering komt sinds een jaar samen. Partners: vzw De Rand, Jeugd, 
Onderwijs, Integratie, Huis van het Kind, Kinderopvang.  
Er werd in de eerste plaats gewerkt aan een visietekst rond taalstimulering (zie bijlage 
verslag) en het verkrijgen van een overzicht over alle bestaande initiatieven.  
 
Het doel van deze werkgroep is een zicht te krijgen op hiaten in het huidige aanbod, of 
moeilijkheden/problematieken/ … die uit het netwerk of werkveld naar boven komen.  
Bijvoorbeeld: rond Koala-test kleuters ontstaan nu wel wat bezorgheden. Er wordt met 
partners gekeken of we hier iets van concrete ondersteuning kunnen bieden.  
 
 
 
 

mailto:visit@asse.be
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Opmerking tijdens klankbordgroep: we voelen vaak ook onwil bij bepaalde diensten 
(bijvoorbeeld onthaal gemeentehuis) om te communiceren met anderstaligen/meertaligen. 
Het heeft niet alleen met de taal zelf te maken maar ook met de houding van 
onthaalmedewerkers. Deze opmerkingen worden meegekomen en gesignaleerd aan de 
betrokken diensten.   
 
Meer info of aansluiten op deze werkgroep?  nele.gauchez@asse.be 
 

4. Babygebaren 
Voorstelling project babygebaren door Sonja- KDV vijverbeek. 
Presentatie in bijlage.   
 

5. Kinderopvang in Asse 
 

Lokaal Loket Kinderopvang  

De tool/het infopunt (al dan niet fysiek) dat moet helpen bij het laagdrempelig maken van 
kinderopvang, samenwerking tussen de verschillende opvanginitiatieven kan stimuleren en 
accurate cijfers kan bezorgen aan Opgroeien, waardoor die op hun beurt hun middelen 
kunnen gaan verdelen naargelang de nood en het bestaande aanbod. 
Ouders moeten via dit lokaal loket hun aanvraag tot kinderopvang indienen. (vergelijkbaar 
met aanmeldingssysteem scholen). 
Voor Asse: https://opvang.vlaanderen/#/ 
 

Cijfers kinderopvang Asse:   

In Asse hebben we ongeveer voor 33 kinderen per 100 een opvangplaats. Vlaanderen streeft 
naar 50 opvangplaatsen en in vele gemeenten zelfs 60. Dat is bijna een verdubbeling die we 
nodig zouden hebben. Dat blijkt ook inderdaad uit cijfers van 2019: 40% van de aanvragen in 
Asse kreeg een negatief antwoord en zelfs 60% in Zellik. Bovendien neemt het aantal 
onthaalouders binnen onze gemeente af. Het beroep is minder aantrekkelijk dan vroeger en 
er zijn dus minder starters dan stoppers.  
 

https://opvang.vlaanderen/#/
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 Het tekort maakt dat er al onvoldoende plaatsen zijn voor al wie werkt. Maar daarnaast 
is kinderopvang ook essentieel om aan andere beleidsdoelstellingen te kunnen werken: 
kansen op de arbeidsmarkt en algemene integratie verhogen, stimuleren van de 
Nederlandstalige participatie binnen de gemeente, kinderarmoede verkleinen enz.   

 
Kinderopvang bleef lange tijd wat onder de radar, maar binnen onze gemeente werd nu een 
werkgroep opgericht, een combinatie van administratie en politiek, waarbij we gaan bekijken 
wat de lange termijnvisie is qua kinderopvang binnen de gemeente, en wat wij daar als 
gemeente kunnen toe bijdragen (uiteraard worden ook de kinderopvanginitiatieven zelf 
hierbij betrokken later). Uiteraard hopen we in de eerste plaats op extra middelen vanuit 
Opgroeien.  
 
Heel praktisch gezien is het nuttig om te weten dat – wanneer (toekomstige) ouders bij jullie 
om raad vragen – jullie ze kunnen doorverwijzen naar Opvang.Vlaanderen. Dat is de link naar 
de website waarmee we werken in Asse om alle opvangvragen te vatten en dus te tellen. Als 
ouders een aanmelding doen aan de prille start van hun zwangerschap, dan is de kans vrij 
groot dat ze een opvangplaats vinden. Voor oudere kinderen is het vaak moeilijker. Er zijn wel 
3 opvanginitiatieven die over DOP-plaatsen beschikken, dit zijn plaats voor dringende 
kinderopvang. Er moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen worden, maar op zich 
kan daar wel een ouder kans op maken wanneer diens cursus Nederlandse les start bv. en 
voor de tijd van de lessen.  
 
 

6. Ontmoeting in het Huis van het Kind 
Het versterken van de informele netwerken van ouders is een grote nood. Zeker met cijfers 
Kinderopvang in het achterhoofd (zie vorige punt). 
Maya –stagiaire Huis van het Kind- zal zich het komende schooljaar verdiepen in 
‘ontmoetingsmomenten’ voor ouders. 
Ze onderzoekt projecten die er in Asse al bestaan hebben, bezoekt een aantal good practices, 
bevraagt medewerkers en ouders om dan in voorjaar 2022 een project uit te testen in ons 
Huis van het Kind, dat hopelijk daarna kan verdergezet worden.  
 

7. Sterker Netwerk 
 

Partner in de kijker – De Magn-aid 

Elke klankbordgroep willen we één partner extra in de kijker zetten. De info van de magn-aid 
vind je hier: Magn-aid by Leen Deboutte on Prezi Next 
 

Jaarthema & Netwerkmoment 2022 

In 2021 was ons jaarthema Jongeren. 
Voor 2022 gaan we op zoek naar een breed thema om te onderzoeken, waar ons brede 
netwerk iets aan heeft. 
Voorstellen die naar voor kwamen uit de klankbordgroep waren: 

- Diversiteit in al zijn vormen 
o Scheiding en nieuw samengestelde gezinnen – hoe daarmee omgaan 
o Gender 

https://prezi.com/29gyc1l0yktp/?preview=1
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o … 
- Taalstimulering 
- Mensen zonder papieren 
- Doorgaande lijn van kinderopvang/thuismilieu naar school 
- Omgaan met racisme/polarisering 
- Vrije tijdsaanbod voor peuters 
- …  

 
 
De netwerkdag wordt ook georganiseerd rond dit thema.  
 

 In de poll die je via mail kreeg kan je jouw stem uitbrengen!  
 

Zet jezelf ook in de kijker!  

 
- Voor elke partner van ons Huis van het Kind hebben we een 

raamsticker voorzien --> doel: ouders duidelijk maken ‘hier is een 
organisatie die iets doet rond kinderen en jongeren’. Door het 
bloemetje bekend te maken willen we het hele netwerk in the 
picture zetten, ouders nog beter doorverwijzen en toeleiden, …  

o Nog geen raamsticker? Stuur ons een mailtje! 
huisvanhetkind@asse.be 

- Ook op facebook willen we alle partners in ons Huis van het 
Kind meer bekendmaken. 2-wekelijks willen we een partner in 
de kijker zetten, zoals op het voorbeeld. We maken een lijst op 
met alle partners en wanneer we jullie op facebook laten 
verschijnen! Je ontvangt een mail met meer info . 
 

 

8. Belangrijke data 
 

- 20/11 - Babyborrel 
- 21/11 tot 06/12 – Pietendorp 
- 12/12 Verre van Weg 
- 15 maart 2022 – Klankbordgroep HVHK – 12.30 uur mét lunch. 
- 10 mei 2022 – Netwerkdag HVHK 

 

9. Varia 
 
De UiTPAS werd 1 juli gelanceerd in Asse: dit is een spaarkaart om punten te sparen als je 
deelneemt aan vrijetijdsaanbod in Asse.  voorlopig enkel gemeentelijke initiatieven, doel is 
om vanaf zomer 2022 uit te breiden met verenigingen. 
Concreet: je gaat naar de bib/het CC/ Zwemmen/…  je scant je uitpas daar en krijgt dan een 
punt. 
Bij een bepaald aantal punten kan je deze dan omruilen voor bijvoorbeeld een gratis 
zwembeurt. 

mailto:huisvanhetkind@asse.be
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Tegelijkertijd is de uitpas ook een voordeelkaart  kwetsbare gezinnen (iedereen met 
statuut verhoogde tegemoetkoming) moet maar 20% betalen bij bepaalde activiteiten  
zwemmen, cc, kunstenacademie, Speelplein, Spinibo (!). 
Ken je gezinnen waarvan je vermoed dat ze kwetsbaar zijn? Stuur ze dus zeker door naar één 
van de verkooppunten: bib, cc, sociaal huis/huis van het kind, spinibo, … 
Meer info op www.uitpasasse.be 
  
 
 
 

http://www.uitpasasse.be/

