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HUIS DER GEZINNEN  

 

‘Het Huis der Gezinnen is mijn tweede thuis.  
Hier vind ik de familie die ik mis.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Als inloopteam zijn we er voor 

aanstaande ouders en gezinnen met 

kinderen tot 6 jaar.  Bijzondere aandacht 

gaat naar gezinnen in een 

maatschappelijk kwetsbare positie. 

We bieden hen een waaier aan 

laagdrempelige, preventieve 

gezinsondersteunende activiteiten. 

Ons aanbod bestaat uit: onthaal, 

groepswerkingen, individuele 

ondersteuning en zorgafstemming. 

Even terugblikken 

Een nieuw werkingsjaar houdt nieuwe kansen in en kent zowel 

uitdagingen als de mogelijkheid tot groei. 2019 was, voor ons als 

organisatie en als team, in vele opzichten een van de meest 

turbulente jaren die we ooit gekend hebben. We zijn vol goede 

moed van start gegaan maar tegen de lente werd het duidelijk dat 

we, ongewild, in zeer woelig vaarwater terecht waren gekomen.  

Dit bracht een periode van onzekerheid en vertwijfeling met zich 

mee, maanden waarin de RVB op zoek ging naar een oplossing en 

waarin het team er de moed zoveel mogelijk probeerde in te 

houden. Een lang en moeizaam traject dat verzacht werd door de 

aanhoudende steun van collega’s op het terrein, door de erkenning 

en valorisatie van wat we dagelijks doen door de gemeente 

Anderlecht, K&G en de VGC Gezin. 

Het was een zoeken als team naar manieren om ook nu ‘verder te 

doen’. Om er te zijn en te staan voor de gezinnen die dagelijks een 

beroep op ons doen. Het was een ontdekken van  onze grote 

samenhorigheid als collega’s en van onze draagkracht als groep. 

Er was ruimte voor humor, onzekerheid, voor steun vragen en 

vinden bij elkaar. Er werd tijd gemaakt om te luisteren, stil te staan 

en te bezinnen om zo opnieuw verder te kunnen gaan.  

In het late najaar was er het positieve nieuws en de steun vanuit de 

VGC Gezin en K&G. We hebben dan ook afscheid genomen van 2 

collega’s en 2 nieuwe teamleden verwelkomd. We zetten door en 

schrijven dit verhaal verder, het is nog niet ‘af’.  

We zijn klaar voor 2020. 
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Projecten 10 
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Doelgroepbereik 

In 2019 hebben we via onze 
‘ondersteuningsmix’  en tal van 

andere netwerk activiteiten 

 765 unieke gezinnen bereikt 

waarvan 128 zwangeren. 

Hoe werken we? 

We gaan samen met het gezin op 

weg. We beluisteren hun vragen en 

volgen hun tempo. We hebben oog 

voor alle levensdomeinen. 

We bieden een veilige en 

uitnodigende ruimte waar ouders 

elkaar ontmoeten en ervaringen 

kunnen uitwisselen.  Waar kinderen 

in contact komen met 

leeftijdsgenootjes en kennis kunnen 

maken met andere volwassenen. 

 

Onthaal 

We organiseren dagelijks onthaal waar gezinnen terecht kunnen met 

zowel hun opvoedingsgerelateerde- als ruimere vragen. Deze ‘flexibele 

beschikbaarheid’ alsook het meteen opvolgen van hun vragen wordt 

door de ouders als zeer ondersteunend ervaren en vergroot onze 

toegankelijkheid. 

Vragen komen zowel van nieuwe ouders als van ouders die reeds 

deelnemen aan andere activiteiten. Deze laatsten vormen de grootste 

groep. De vragen zelf gaan over thema’s zoals: inschrijven in de 

kinderopvang en kleuterschool, buitenschoolse- en vakantie activiteiten 

en administratieve hulp. 

Er waren 436 face- to- face contacten, 98 telefonische- en 38 

mailcontacten. We hebben via het onthaal 216 verschillende gezinnen 

bereikt. 

Consultatiebureau 

Elke dinsdagvoormiddag organiseert K&G, bij ons op locatie,  

het consult voor het jonge kind. Het onthaal gebeurt door een inloopteam 

medewerkster en een vrijwilliger. Samen verwelkomen 

ze de ouders, bieden een luisterend oor, meten en wegen de kinderen en 

zien er op toe dat het bezoek aan de verpleegster en de arts vlot verloopt. 

Tijdens alle onthaalactiviteiten maken we ouders wegwijs in ons aanbod 

en dat van onze K&G collega’s. Naast het hen uitnodigen voor onze 

activiteiten, verwijzen we hen ook door naar de permanentie en de 

pedagogische adviesgesprekken van het K&G team. 

Er stonden gemiddeld 18 gezinnen ingepland per consult.  

Kleedhoekje en permanentie  

Op woensdagvoormiddag voorzien we samen met het K&G team 

(verpleegkundige en gezinsondersteuner) en de vroedvrouw van het 

wijkgezondheidscentrum Medikuregem permanentie. Gezinnen kunnen 

dan spontaan of op afspraak langs komen met meer specifieke  medische, 

psychosociale vragen en/ of voor materiële ondersteuning.  

Via ons kleedhoekje kunnen ze gratis kinderkledij (tot 3 jaar) krijgen, voor 

andere, meer gespecialiseerde steun verwijzen we hen door naar de 

voedselbank en organisaties zoals Nasci. Deze wekelijkse permanentie, 

kent een groot succes en toont de toenemende nood. 

Gemiddeld kwamen er wekelijks 8 gezinnen langs. Dit is een lichte stijging 

t.a.v. vorig jaar. 

Individuele ondersteuning 

Wanneer een gezin / ouder meer ondersteuning nodig heeft, kan een 

individueel traject gegaan worden. Ouders worden ook via andere 

instanties zoals K&G en ONE naar ons doorverwezen voor opvolging. 

In 2019 kwamen de vragen zowel van Kirikoe als van Babiloe ouders. We 

zien ook een verschuiving in het soort vragen. Thema’s zoals huiselijk 

geweld, echtscheiding en ontwikkelingsproblemen bij de kinderen stonden 

nu centraal in de begeleidingen.  

We hebben 11 gezinnen begeleid waarvan 3 zwangeren. 
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Zorgafstemming 

Bij individuele ondersteuningen waar verschillende diensten bij 

betrokken zijn, is het belangrijk om tot een goede onderlinge 

afstemming te komen. Dit om overlap te voorkomen en om de 

ondersteuning ook voor het gezin overzichtelijk en beheersbaar 

te houden. Het initiatief kan uitgaan van zowel de dienst als het 

gezin maar tijdens het overleg is het gezin steeds aanwezig.  

In 2019 waren er in totaal 4 zorgafstemmingen: 1 voor een gezin 

dat naar Kirikoe komt en 3 voor gezinnen die naar Babiloe komen. 

Betrokken diensten waren: K&G, ONE, OCMW, CLB, lagere school, 

Centre Séverine (planning familiale), Lerni (diagnostisch centrum 

voor kinderen met een ontwikkelings- en/ of leerstoornis). 

Signaleren 

Vanuit onze signaalrol maken we noden van de doelgroep en 

evoluties op het terrein kenbaar voor het beleid. Tendensen die 

vorig jaar zichtbaar werden, zoals de toenemende vraag naar 

materiële ondersteuning en de meervoudige problematieken bij 

gezinnen, bleven ook in 2019 onze aandacht vragen. Hoewel we 

uit ervaring weten dat bepaalde zaken fluctueren en niet statisch 

zijn, waren er twee bezorgdheden waar we extra aandacht aan 

hebben gegeven. Met name: het stijgend aantal kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand in onze groepswerkingen en een 

toenemend aantal gezinnen waar de partnerrelatie sterk onder 

druk staat (echtscheiding, partnergeweld).  

Dit zorgde intern, binnen ons team, voor de nodige vragen: ‘zijn 

we nog voldoende preventief aan het werk?’, ‘wat nemen we zelf 

op, wie en wanneer verwijzen we door?’, ‘hoe kunnen we binnen 

onze setting toch voldoende ondersteuning bieden en het 

vertrouwen bewaren?’, enz. Vragen en observaties waar we als 

team via intervisie mee aan de slag zijn gegaan en die we als 

organisatie hebben aangekaart op het sectoroverleg inloopteams 

georganiseerd door K&G en op het Intersectoraal Regionaal 

Overleg Jeugdhulp (IROJ) Brussel.  

Het blijft, als organisatie binnen de brede instap, zoeken naar een 

evenwicht tussen het bieden van dienst- dan wel hulpverlening. 

Belangrijk en ondersteunend hierbij is de samenwerking, via 

werkgroepen, met het Huis van het Kind Anderlecht en het Huis 

van het Kind Brussel alsook met de netwerken in het kader van ‘1 

gezin, 1 plan’. Zo participeren we aan de stuurgroep van Sonja 

Erteejee en Zorggarantie (specifiek gericht naar aanstaande 

ouders en gezinnen met een baby). Door deel uit te maken van 

deze overlegplatformen kunnen we beter op elkaar afstemmen 

en de doorstroom van onze gezinnen naar dit aanbod, en van hun 

gezinnen naar ons aanbod, vergroten. We streven al jaren naar 

een nauwere samenwerking tussen preventie en hulpverlening en 

hopen dat de komst van het nieuw agentschap Opgroeien dit zal 

stimuleren en hiertoe ook de nodige incentives zal bieden. 

 

 

 

Waarom komen ouders bij ons? 

- ze vinden het belangrijk dat hun kind in 

contact kan komen met andere 

kinderen 

- tijdens de groepswerking kunnen de 

kinderen spelen, ontdekken, 

uitproberen, delen, rondlopen, enz. 

- ouders merken op dat hun kind(eren) 

autonomer en sociaal vaardiger wordt, 

wat dan weer een goede 

‘voorbereiding’ is op de kleuterschool 

- ze willen andere ouders ontmoeten en 

ervaringen uitwisselen m.b.t. de 

opvoeding 

- ze houden van de sfeer en de 

‘zorgzaamheid’ die er is 

 

 

Wie bereiken we? 

In hoofdzaak gezinnen uit de  buurt en de 

ruimere omgeving van Anderlecht. Gezinnen 

die uit naburige gemeenten komen, zijn 

veelal ouders die we reeds kennen maar die 

verhuisd zijn.  
Het zijn bijna uitsluitend ouders en kinderen 

met een migratieachtergrond waarbij, naast 

tal van andere nationaliteiten, de 

Marokkaanse en Berberse gezinnen de 

grootste groep vormen. Opvallend is de 

diversiteit qua levensverhaal en 

migratiegeschiedenis maar even goed op vlak 

van statuut, opleidingsniveau en sociaal – 

economische achtergrond zijn er verschillen.  

Dit maakt het tot een rijke mix van 

aanstaande en reeds meer ervaren moeders. 

Vaders zijn eerder de ‘onzichtbare 

aanwezigen’ die wel vaak aan bod komen 

tijdens groepsgesprekken maar zelf  niet of 

zelden deelnemen. 

Wat hen verbindt, is de zorg voor en de 
opvoeding van hun kinderen. 
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Het is maandag. 

Hier heb ik de hele weekend naar 
uitgekeken! 

                     Onthaalmoment 

Wat nemen we mee: 

- een vaste groep van een 12-tal mama’s met 

jonge en al wat oudere kinderen (tot 12 jaar, zij 

komen niet mee). 

- vnl. Marokkaans maar ook Turks. 

- sinds we het project met de ambassadrices 

hebben opgestart merken we een grotere 

instroom van nieuwe ouders dankzij hun 

inzet.  

- ouders van het onthaalmoment stromen 

door naar andere groepswerkingen.  

- ouders brengen zelf het ontbijt mee en 

spreken onderling af wie wat meebrengt. 

Kortom ze nemen zelf het initiatief. 

- Het ontbijt wordt gezonder. Zoetigheden 

maken plaats voor bruin brood, yoghurt, 

fruit,... 

- Gespreksonderwerpen: gezondheid en 

gezonde voeding, school, opvoeding, 

huisvesting, huwelijksproblemen. 

- 239 contacten. 

- gemiddeld 10 ouders en 3 kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Groepswerkingen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatma vertelt: ‘Tijdens het weekend kijk ik al uit 

naar maandag. Het weekend verloopt vaak 

moeilijk en op maandag, nadat ik de kinderen 

naar school heb gebracht, ga ik meteen naar het 

Huis der Gezinnen.  

Tijdens het onthaalmoment kan ik helemaal 

mezelf zijn en alles loslaten. Dit allemaal in een 

omgeving waar ik me thuis en veilig voel.  

Deze start helpt me de week door te komen.’ 

Hoe bereiken we ouders? 

We werken outreachend, maken het aanbod 

zowel intern (via gezinnen die naar het onthaal, 

het CB, het PEAD of de vroedvrouw komen) als 

extern (via ons netwerk en door deel te nemen aan 

activiteiten van partnerorganisaties) bekend.  

In 2019 hebben we, via ons gebouw, ook 

gewerkt aan onze  ‘fysieke’ zichtbaarheid in de 

straat. Zo versieren we vier keer per jaar ons 

raam met een seizoen thema en staat er een 

promobord op onze stoep.  

Daarnaast hebben we ook ten volle ingezet op 

onze ambassadrices. Hen inschakelen bij de 

bekendmaking van onze werking en ons 

aanbod is van onschatbare waarde gebleken; 

hun inzet en mond-aan-mond reclame loont. 
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Met onze groepsgerichte activiteiten 

vergroten we de kennis, de 

vaardigheden en de veerkracht van de 

gezinnen. We vertrekken hierbij vanuit 

een emanciperende, participatieve en 

krachtgerichte benadering.  

We zetten in op de 

ontwikkelingsstimulering van de 

kinderen, op opvoedingsondersteuning 

voor de ouders en op het samen 

positief beïnvloeden van de context 

waarbinnen ze hun leven vorm geven. 

 

 

Zwanger, pas bevallen…en zoveel vragen. 
Ik weet nu waar ik terecht kan. 

Kirikoe 

Wat nemen we mee: 

Babymassage:  

- wisselende groep: kwetsbare ouders vinden het 

moeilijk om tijd en de nodige energie te vinden om 

te komen, als ze komen vinden ze het wel heel fijn. 

- ouders willen een aangenaam moment met hun 

baby doorbrengen en andere ouders ontmoeten. 

- vond plaats van januari tot en met juni: door de 

sterke daling van het aantal deelnemers werd 

beslist om deze groep – tijdelijk – stop te zetten en 

te zoeken naar andere werkvormen. 

- 26 contacten. 

- gemiddeld 2 gezinnen per maand. 

Lunch: 

- een mix van ouders: eerste kind of al meerdere 

kinderen, zwanger of bevallen. 

- ouders ontmoeten elkaar en delen hun ervaringen 

over zwangerschap, bevalling en de eerste 

maanden met hun baby.  

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: 

slaapgebrek, isolement, borstvoeding, 

papierwerk,… 

- de tweewekelijkse pré- en postnatale kine sessies 

door een erkend kinesiste kennen veel bijval. 

Prenataal worden ze voorbereid op de arbeid en 

de bevalling. Postnataal worden oefeningen 

aangeboden om de buik- en bekkenbodemspieren 

te versterken. 

- daarnaast zijn er ook de relaxatiemomenten 

georganiseerd door het inloopteam. 

- terugkeer naar infosessies gecombineerd met een 

creatief - ludieke activiteit (zie foto: maken van een 

pampertaart maar even goed bijtring, 

knuffeldekentje, enz) als ‘lokkertje’ voor de ouders. 

- 204 contacten (stijging t.a.v. vorig jaar) 

- gemiddeld 17 gezinnen per maand. 

De groepssamenstelling, die altijd zeer divers was (Egypte, 

Ivoorkust, Kameroen, Congo, Nigeria, Venezuela, 

Roemenië, Palestina, Bulgarije, België, Syrië, Sierra Leone, 

Bangladesh), is tijdens de tweede jaarhelft van een 

heterogene naar een meer homogene groep geëvolueerd 

waarbij vnl Marokkaanse en Berberse mama’s aanwezig 

zijn. 

 

 

 

 

Na de kine sessie: ‘het sporten met de andere 

mama’s motiveert mij en doet mij deugd.  

Het is ook fijn te weten dat er even iemand voor 

mijn baby zorgt.’ 

Uitdaging: uitwerken van relevante 
thema’s gelinkt aan een creatieve 

activiteit. Alsook het zoeken naar een 
alternatief voor de babymassage.  

Verder er over waken dat we ook met 
dit aanbod een zo divers mogelijke 

groep blijven bereiken. 
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Mijn mama babbelt met andere mama’s en ik 
speel hier met kindjes die ik nog niet ken. 

Babiloe voor aanstaande gezinnen en ouders met 

kinderen tot 3 jaar 

Wat nemen we mee: 

- Babiloe blijft een zeer diverse groep en mooie mix 

van verschillende origines: Pakistan, Afghanistan, 

Syrië, Somalië, Senegal, Nigeria, Roemenië, 

Marokko, Turkije, Mauritanië.  

- meer kinderen met speciale behoeftes.  

De problematieken (ontwikkelings- en/of 

persoonlijkheidsstoornissen) bij de kinderen zijn 

toegenomen waardoor er sneller doorverwezen 

wordt naar andere organisaties en naar de 

verpleegkundige van Kind en Gezin die PEAD-

gesprekken voert. Na doorverwijzing zijn deze 

gezinnen nog altijd welkom in onze 

groepswerkingen. 

- we merken dat niet enkel opvoedingsvragen aan 

bod komen. Eens we een diepere 

vertrouwensband hebben opgebouwd komen 

ook andere, meer relationele problematieken 

naar boven.  

- gespreksonderwerpen: klaar voor de 

kleuterschool, vraag rond Nederlandstalig of 

Franstalig onderwijs, zindelijkheid, stimuleren van 

de ontwikkeling, vragen over 

ontwikkelingsstoornissen (wat is een stoornis, 

wat niet, waar kan je een diagnose laten stellen, 

enz.) ontwikkelingsfases, enz.  

- in vergelijking met 2018 merken we een lichte 

daling. Een mogelijke verklaring is het tijdstip: op 

maandag gaat zowel in de vm als de nm een 

groepswerking door en we zien dat ouders 

bewust kiezen voor de ene of de andere groep.  

- 367 contacten. 

- gemiddeld 5 gezinnen en 5 kinderen. 

 

 

 

 

‘Een crèche zie ik niet zitten dus 

vind ik deze groepswerking ideaal. 

Hier kan ik samen spelen met mijn 

kind en andere ouders 

ontmoeten.’ 

 

We hechten veel belang aan  de 

manier waarop 

scharniermomenten  in het leven 

van gezinnen vorm krijgen. Het zijn 

periodes waarin ouders vaak met 

heel wat vragen zitten en die 

mogelijks ook spanning en 

onzekerheid met zich mee 

brengen.  

De meesten van de door ons 

bereikte gezinnen doen geen 

beroep op de kinderopvang, dit 

maakt de transitie van thuismilieu 

naar de kleuterschool des te 

belangrijker. 

We bieden hen in deze levensfases 

extra steun en zoeken samen naar 

mogelijke pistes om een antwoord 

te bieden op deze vragen. 

 

‘Ik leerde tijdens de groepswerking 

hoe ik moet omgaan met de 

woedeaanvallen van mijn kind.’ 
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Samen met mama tekenen, zingen, 
kleien.. dat kan hier allemaal. 

Amodoe voor aanstaande gezinnen  en ouders met 

kinderen tot 6 jaar 

Wat nemen we mee: 

- waar in 2018 vooral een vaste kern bleef 

komen, merken we in 2019 een instroom van 

nieuwe gezinnen. Deze groep blijft wel zeer 

divers met ouders van Marokkaanse origine 

maar ook uit Turkije, Senegal, Pakistan, Syrië, 

België, Italië. 

- we merken een veel grotere betrokkenheid 

van de ouders op. Ze kiezen bewust voor 

deze groepsvorm. Ze gaan samen met hun 

kind(eren) aan de slag en komen naar de 

werking om iets leuks te doen met hun 

kind(eren).  

- de gezinsgrootte wordt alsmaar kleiner 

maximaal 3 kinderen per gezin. 

- ondanks een aantal pogingen merken we dat 

de gezinnen nog steeds liever bij ons op 

locatie blijven en liever niet buitenshuis gaan. 

- favoriete activiteiten van de gezinnen blijven 

knutselen en koken.  

- 265 contacten (daling t.a.v. vorig jaar) 

- gemiddeld 7 ouders en 13 kinderen.  

 

 

 

Door uitwisseling, gesprek en verschillende 

creatief – agogische methodieken versterken 

we zowel het kind als de ouder, alsook hun 

onderlinge relatie en verbondenheid.  

We vertrekken vanuit hun vraag en we bepalen 

samen wat er aan bod komt. We gaan met zijn 

allen aan de slag via kringgesprek, spel, 

tekenen, knutselen, voorlezen, koken, muziek 

en beweging. 

 

Uitdaging: vooral het gebrek aan degelijk 
speelgoed, knutselgerief en  aan didactisch-  en 

visueel materiaal maken dat de agogisch 
begeleidsters extra vindingrijk moeten zijn.  

We werken al heel vaak met kosteloos materiaal 
maar zullen het volgend werkjaar nieuwe pistes 

onderzoeken.  

Salwa: ‘mijn kinderen komen zeer graag en weten 

precies wanneer het woensdag is. Zelf leer ik hoe ik 

mijn aandacht kan verdelen tussen 3 jonge kinderen. 

Tijdens de groepswerking heb ik speciale aandacht 

voor mijn kinderen en word ik niet gestoord.  

Als we thuis komen van de groepswerking vertellen 

we aan papa wat we hebben gedaan op het Huis der 

gezinnen. We kunnen niet meer zonder.’ 
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Gezonde recepten klaar maken, lekker eten 
en gezellig samen zijn.. daarvoor kom ik.  

Knabbel en Babbel maandelijkse kookgroep voor 

ouders van jonge kinderen 

Wat nemen we mee: 

- vaste groep van uitsluitend Marokkaanse 

ouders. 

- dit is de enige groep waar we werken met 

inschrijvingen. 

- ouders die deelnemen vormen ook de 

kerngroep van het wekelijks onthaalmoment. 

- Whatssap is HET communicatiemiddel 

geworden! Alle praktische zaken worden via dit 

kanaal geregeld. Het biedt de mama’s de kans 

om onderling een aantal zaken af te spreken en 

voor te bereiden (aankoop voeding, verdeling 

taken, enz.). 

- 111 contacten. 

- gemiddeld 12 ouders en 3 kinderen. 

 

 

 

 

‘ik weet nu dat ik altijd 

teveel eten op mijn bord 

schepte, ik weet nu beter 

wat een normale, 

gezonde  portie is. ’ 

 

‘We koken altijd met 

seizoensproducten, nu 

weet ik dat dit gezonder 

en goedkoper is.’ 

 

Uitdaging: deze procesgroep wordt al ruim 3 jaar 
georganiseerd en dient verzelfstandigd te worden. 
Deze moeders zullen in het najaar van 2020 de kans 

krijgen om de groep zelf te leiden en verder in te 
vullen. We zullen hen onze keuken ter beschikking 

stellen en de nodige logistieke  
ondersteuning geven. 

Onder hen werden reeds een aantal ambassadrices 
gerekruteerd en we willen nog een aantal moeders 

uit deze groep warm maken voor deze opdracht. 

Daarnaast willen we in diezelfde periode starten 
met een nieuwe groep om ook andere moeders de 

kans te geven dit groeiproces te gaan. 
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Andere activiteiten 

Ambassadrices 

Najaar 2018 zijn we van start gegaan met het rekruteren van  

moeders als ambassadrices binnen het onthaalmoment en 

de Knabbel en Babbel kookgroep. Via een ludieke oproep 

kregen geïnteresseerden de mogelijkheid om zich kandidaat te 

stellen voor een of meerdere ‘functies’. Zo is er de mogelijkheid 

om praktische taken (zomerfeest, begeleiden van 

zomeruitstappen, enz.) mee op te nemen, om ons aanbod bij 

andere gezinnen te promoten en/ of om onze werking voor 

te stellen bij extern bezoek (oudergroepen van de Brede scholen, 

studenten, andere professionals).  

6 van de 8 kandidates waren vooral te vinden voor de eerste 2 

opdrachten, 2 van hen hebben in 2019 mee de werking 

voorgesteld aan een oudergroep. In een volgende fase willen we 

hen gaandeweg inschakelen bij de studentenbezoeken. 

Het coachen en omkaderen van de ambassadrices alsook het hen 

inspraak en een plaats geven binnen de organisatie en de groepen, 

is tijdsintensief en ontzettend verrijkend gebleken. Het was een 

voorzichtig samen zoeken naar positionering en afstemmen op 

elkaar. Het is een traject dat loont: dankzij hen hebben we veel 

over onszelf geleerd en hebben heel wat nieuwe gezinnen de weg 

naar onze werking gevonden. 

Goed gevoel stoel 

Opzet van dit kortdurend traject bestaat er in om ouders 

veerkrachtiger te maken door hen op verschillende 

levensdomeinen handvaten aan te reiken. Nadruk ligt op het 

verhogen van het welbevinden en de zelfbeschikking van ouders. 

Weten wat je rechten en mogelijkheden zijn, vergroot je 

keuzevrijheid en autonomie. 

De is gebaseerd op een vorming bestaat uit 3 sessies en 1 meer 

ludiek – verwen terugkom moment.  

We hebben 1 reeks georganiseerd en 4 ouders bereikt. Hiervoor 

hebben we intern gerekruteerd en de meest kwetsbare vrouwen 

aangesproken. 

We hebben 2 reeksen georganiseerd en 11 ouders bereikt. 

On the road 

Tijdens de schoolvakanties en de zomervakantie wordt van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om zoveel mogelijk met de ouders 

op uitstap te gaan binnen en soms ook buiten Brussel. Op die 

manier leren ze andere nog onbekende plekjes kennen en 

verhogen ze ook hun mobiliteit. 

Deze uitstappen waren opnieuw een succes en staan open voor 

zowel gezinnen die reeds vertrouwd zijn met onze werking als 

voor nieuwe ouders. Deze laatsten worden meestal door 

partnerorganisaties doorverwezen. In totaal namen 26 

verschillende gezinnen deel. 

 

 

‘Naima: Eerst zei ik tegen 

mijn kinderen: ‘wij gaan niet 

op vakantie’. Nu zeg ik: : ‘wij 

gaan ook op vakantie samen 

met het Huis der Gezinnen’.  

‘ Voor ons zijn de uitstappen 

tijdens de zomervakantie het 

hoogtepunt van de zomer en 

zelfs van het jaar.’ 
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Projecten  

Kirikoe i.s.m. wijkgezondheidscentrum MediKuregem  

Het project Kirikoe liep ook in 2019 verder dankzij de steun van de 

partnerorganisatie het WGC MdK. Centraal uitgangspunt blijft het  

groepsgericht en individueel begeleiden en ondersteunen van 

kwetsbare zwangeren en pas bevallen moeders.  

Beide organisaties staan in voor de psychosociale ondersteuning van 

de doelgroep en het WGC, via BBBru, biedt tevens gezondheids – en 

medische opvolging. Binnen BBBru wordt de Centering Pregnancy 

methodiek gehanteerd waarbij zwangeren die in dezelfde fase van hun 

zwangerschap verkeren, in groep begeleid worden. Het is ook één van 

de 4 proefprojecten binnen het ruimere project ‘Born in Brussels’. 

Naast de verschillende activiteiten (zie onder Kirikoe, supra) is er wekelijks 

op woensdagvoormiddag een vroedvrouw van MdK aanwezig op het 

Huis der Gezinnen. Zij ziet ouders die komen voor de 

zwangerschapscontrole of voor een check-up of een vraag in het 

postpartum. Uiteraard is er steeds aandacht voor het welbevinden van 

de ouders en  wordt er ook tijd gemaakt voor praktische en 

administratieve vragen. 

Begin mei 2019 hebben we een uitwisselingsmoment georganiseerd 

voor en samen met de collega’s van het WGC MdK en de 

verpleegkundigen van K&G en ONE. Opzet bestond er in om elkaar - 

opnieuw - beter te leren kennen en om stil te staan bij de vraag: 

‘wat zien we als een belangrijke uitdaging voor de wijk?’.  

Uit deze interactieve denkoefening zijn een paar pistes naar voren 

gekomen (o.a. het inschakelen van ambassadrices, bruggenbouwers) in 

het werken met gezinnen en jongeren. N.a. hiervan zullen in 2020 een 

aantal kleine, werkbare acties opgezet worden.  

Warme transitie i.s.m. K&G  

Deze infomomenten, voor ouders met een kleuter die naar het 

instapklasje gaat, zijn er op gericht om de transitie van thuis naar de 

school voor hen beiden soepeler en ontspannener te laten verlopen.  

Zo maken ouder en kind op de eerste schooldag niet alleen kennis met 

de school en de klasjuf maar ook met de sociaal werkster van K&G en 

met onze agogisch medewerkster. 

Er wordt heel laagdrempelig gewerkt en de nadruk ligt sterk op het 

bereiken en betrekken van de ouders. Het uitnodigen van de ouders 

gebeurt door de school zelf. Voor de instappertjes die reeds een 

broertje of zusje op school hebben gebeurt dit via een briefje, de 

nieuwe gezinnen worden telefonisch gecontacteerd en krijgen de dag 

voordien een berichtje via sms. 

Deze momenten gaan door in de klas of in de leraarskamer waar er 

voldoende speelgoed voor de kinderen is voorzien. Dit biedt de 

gelegenheid om de kinderen te observeren en het van daaruit te 

hebben over verschillende opvoedkundige thema’s. 

 

 
 

 

 

Uitdaging: hoewel deze 
projecten tijdsintensief zijn, 
kunnen we net dankzij deze 
samenwerkingsverbanden 
nieuwe ouders bereiken en 
onze expertise op het vlak 
van gezinsondersteuning 

delen en verbreden. 

Het blijft een zoeken naar 
een ‘haalbaar en realistisch’ 

evenwicht. 
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Onderwerpen die aan bod komen zijn: taalontwikkeling, sociale 

vaardigheden, scheidingsangst, doorslapen in eigen bedje, eten, 

zindelijkheid, afscheid.. kortom thema’s om de ouders en de 

kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de eerste schooldag. 

Tijdens dit infomoment krijgen ouders ook uitleg over het aanbod 

van het Huis der Gezinnen en de mogelijkheid tot individuele 

consulten bij K&G. 

Deze momenten worden op 6 Anderlechtse scholen georganiseerd 

en het is de bedoeling om dit naar volgend jaar toe verder uit te 

breiden. Per sessie nemen gemiddeld 4 ouders en evenveel 

kinderen deel. 

Opvallend is dat via deze actie 7 mama’s doorgestroomd zijn naar 

ons aanbod wat een mooi aantal is. Het gaat om ouders die 

geprikkeld werden door de aangehaalde thema’s en ook hun kind in 

contact willen laten komen met andere kinderen. 

Voortraject i.s.m. het OCMW Anderlecht 

Dit voortraject is een samenwerking tussen het inloopteam en de 

sociale dienst (participatie en activering) van het OCMW 

Anderlecht. Het richt zich dan ook uitsluitend tot OCMW cliënten. 

De doelstelling van dit project werd in 2019 bijgestuurd. Bij de 

eerste reeksen lag het accent heel sterk op het voorbereiden van 

ouder en kind op de stap naar kinderopvang. Dit werd verruimd 

naar een meer globaal opvoedingsondersteunend programma. 

Tijdens de 4 interactieve vormingssessies krijgen ouders meer 

inzicht in de verschillende ontwikkelingsfases van hun kind.  Ze 

maken ook kennis met de werking van een KDV. 

Opzet blijft in wezen hetzelfde maar ouders zijn na het volgen van 

de reeks niet langer ‘verplicht’ om hun kind naar de opvang te 

sturen.  

De ervaring leerde ons dat zowel praktische (geen vrije plaatsen 

in de opvang) als persoonsgebonden factoren (ouders die weigerachtig 

bleven t.a.v. opvang) een rol speelden in het al dan niet doorstromen 

van de kinderen naar de opvang. 

Tijdens deze reeks voorziet het Huis der Gezinnen opvang voor de 

kinderen wat drempelverlagend werkt. Dit traject is ook een manier 

om nieuwe gezinnen toe te leiden naar onze werking. Tijdens het 

volgen van de reeks dienen ouders minstens 1x per week deel te 

nemen aan een HdG groepswerking naar keuze. Dit is voor ons een 

nieuwe manier van werken en kent een wisselend succes, slechts 1 

ouder komt nog regelmatig naar onze reguliere groepen. 

Het aantal deelnemers ligt niet zo hoog, voor de toeleiding zijn we 

volledig afhankelijk van onze OCMW collega’s die de ouders 

proberen te  motveren voor deze reeks. Dit is niet altijd evident 

gezien de specifieke doelgroep. 

 

‘Ik vond het heel leerrijk om 

de juf te horen praten over 

hoe een schooldag er uit ziet. 

Ik voel me gerustgesteld en 

begrijp nu beter het nut van 

de kleuterschool. Het is niet 

alleen tekenen en knutselen. 

Ze leren er ook spelen met 

andere kinderen en dat is 

goed want nu speelt mijn 

kind enkel met zijn broertjes.  

Ze zingen samen en leren zo 

nieuwe woordjes wat 

belangrijk is want thuis 

spreken we geen Nederlands. 

Ze leren er ook op tijd naar 

het toilet te gaan en hoe ze 

hun jasje aan en uit moeten 

doen.  Ik ben dan ook 

benieuwd naar waar mijn 

kleuter binnen een paar 

maand zal staan.’ 

 

 

Deze initiatieven maken het 
ons mogelijk om nieuwe 

ouders aan te trekken en te 
laten kennis maken met 

onze manier van werken.  

Uitdaging: hoe zorgen we er 
voor dat ook de meest 

kwetsbare gezinnen 
aansluiting vinden, wat is 

daarvoor ‘nodig’? 
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Netwerking en ondersteuning 

Uitdaging: ook volgend jaar voldoende 
tijd maken voor 

teambuildingactiviteiten en  externe 
ondersteuning.  

In 2019 was er het door de VGC 
ondersteund traject ‘Stilvallen geeft 

Veerkracht’. Deze tweedaagse had als 
doel beter te leren omgaan met zowel 
interne als externe stresssituaties en 

meer oog te hebben voor wat energie 
en zin geeft.  

Een lerende organisatie is een 

organisatie die zich in vraag durft te 

stellen en in staat is om zowel haar 

sterke als kwetsbare kanten te her- en 

erkennen. Om van daaruit aan de slag 

te gaan met wat zich aandient en op 

een open, vragende en leergierige 

manier het traject te gaan. 

In 2019 hebben we een beroep  

gedaan op OTA Brussel, dit is een 

organisatie die ‘zorg op maat’ biedt 

en hulpverleners ondersteunt in het 

werken met gezinnen en jongeren 

met een migratieachtergrond.  

Ze doen dit door de interculturele, 

levensbeschouwelijke en 

migratiegebonden 

vanzelfsprekendheden zichtbaar te 

maken. 

Ze hebben ons gesuperviseerd bij 2 

complexe casusbesprekingen en 

hebben samen met ons een eerste 

inhoudelijke uitwisseling gedaan 

i.v.m. goed genoeg ouderschap. 

Daarnaast hebben we ook aan 

kennisdeling gedaan en onze input 

gegeven voor hun vorming 

‘cultuursensitieve zorg en 

referentiekaders’. Dit traject wordt in 

2020 verder gezet. 

 

 

Vele handen maken licht. 

We maken deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden 

waarbij we inhoudelijk dan wel organisatorisch 

gezinsondersteunende taken mee opnemen.  

Zo zijn we actief in de netwerken van de Brede school Kuregem, 

Brede school Hartje Anderlecht en het Huis van het Kind Anderlecht. 

Verder werken we nauw samen met het wijkgezondheidscentrum 

Medikuregem en de teams van K&G en ONE. 

Vanuit deze samenwerkingsverbanden maar ook op individuele 

vraag van een organisatie bieden we verschillende thematische 

activiteiten aan.  

I.s.m. de Brede scholen Kuregem en Hartje Anderlecht 

- mee instaan voor de koffiestop op de school en zo de ouders  

laten kennis maken met onze werking. 

- tal van andere activiteiten in het kader van ouderparticipatie 

zoals: pyjamadag, soepdag, tutti pruffi, doewadag, enz.  

I.s.m. Huis van het Kind Anderlecht 

- deelname aan de stuurgroep en verschillende werkgroepen  

- bekendmaking bij de gezinnen en toeleiding naar het aanbod 

van het HvhKInd. 

- deelname aan het project buurtgerichte netwerken. 

I.s.m Huis van het Kind Brussel 

− deelname aan Brusselbrede werkgroepen. 

I.s.m. de gemeente Anderlecht 

− op elkaar afstemmen van het aanbod op de 2 fysieke locaties 

met name het huis in de Paul Jansonlaan en het ankerpunt in 

de Veeartstenstraat. 

− nadenken over het opzetten van een 3de fysiek HvhKind in 

Scheut. 

Verder vinden we het ook belangrijk om toekomstige professionals 

met onze werking te laten kennismaken en om onze ervaringen te 

delen met diegenen die straks het werkveld zullen versterken.  

Bij deze uitwisseling ligt het accent op het belang van 

cultuursensitief werken met kwetsbare gezinnen. Daarnaast bieden 

we ook de ruimte aan studenten om stage bij ons te lopen of 

vrijwilligerswerk te doen en zo rechtstreeks voeling te krijgen met 

onze manier van werken en met de gezinnen. 

In 2019 hebben we opnieuw samengewerkt met studenten 

Orthopedagogie, Gezinswetenschappen en Kleuteronderwijs van de 

Odisee Hogeschool en met studenten Sociaal Werk en Pedagogie van 

het Jonge Kind van de Erasmus Hogeschool. 

Verder hebben we ook een gastcollege verzorgd voor het HIG in het 

kader van de dag van de armoede en aan de KUL Eenheid Gezins- en 

Orthopedagogiek binnen het thema gezinspedagogiek. 
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 Afsluiter 

 

 

 

 

  

Waarvoor we het blijven doen.. 

Het was geen makkelijk werkingsjaar met heel wat momenten van onzekerheid en 

vertwijfeling, met de moed verliezen en weer opveren, met niet te ver vooruit 

kijken en in het nu blijven. Met hoopvol zijn en het onvoorspelbare toelaten.  

Deze turbulente periode heeft ons uitgedaagd als werking en als team en heeft 

ook nu onze kracht naar boven gebracht en zichtbaar gemaakt: we zijn er rotsvast 

van overtuigd dat wat we doen zinvol is. Dat we door onze verschillende 

activiteiten en door de manier waarop we met gezinnen op weg en in relatie gaan 

een verschil maken. Dat diep besef en de steun die we kregen van andere 

organisaties, van collega’s op het terrein, van de overheid en meer nog van de 

gezinnen gaf ons net dat duwtje in de rug om het niet op te geven. Om te blijven 

zoeken naar een oplossing.  

In het late najaar was er opnieuw perspectief en dankzij de eenmalige middelen 

van de VGC Gezin (november 2019) om bijkomende activiteiten te organiseren, kon 

het werkingsjaar positief afgesloten worden. Daarnaast is er ook het vooruitzicht 

van de verhoging van de structurele middelen vanuit K&G. 

Dit biedt ons als organisatie opnieuw meer ademruimte om ons traject nog een 

aantal jaar verder te zetten en om in tussentijd te zoeken naar mogelijke andere 

pistes.  

We kijken dan ook met veel nieuwsgierigheid en onbevangenheid uit naar het 

nieuwe werkingsjaar.. 
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Voor meer info 

 

Huis der Gezinnen 

Team: Gülten, Alexandra, Houda, Oumaima, Sigrid  

Veeartsenstraat 20 

1070 Anderlecht 

Tel.: 02 526 16 30 

Gsm: 0473 83 00 10 

www.huisdergezinnen.be 

info@huisdergezinnen.be 

 

 


