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Kort CV
• 1981- 1987

Begeleider bij 16-jarigen BJB

• 1987-2001

Gezinsvervangend tehuis met 10 kinderen als
inwonend echtpaar

• 2001 - heden

CKG Kapoentje Oostende (mobiel, residentieel ,
dag- en crisisopvang, Stop 4-7)

• 2002 - heden

Opvoedingswinkel Oostende

• 2011 – heden

Ontmoetingshuis Oostende, nu Huis van Het
Kind Louisa

• 2015 - heden

Oudercrèche D’n Opvang

• 2018 - heden

Opstart 66 plaatsen IKG Kinderopvang
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Kennismaking
•

Rondje:
• Wie?
• Vanuit welke functie?
• Vanuit welke organisatie ?

•

Graag jullie input en vragen tijdens de workshop!
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Vaststellingen
Per jaar bereikt CKG Kapoentje ongeveer 350 gezinnen :
• Oostende Stad en kustregio zijn koploper in geboortes in armoede.
Kansarmoede-index Oostende voor 2016 is 29,6%.
• Ongeveer 195 nieuwe kinderen per jaar.
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Vaststellingen
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Vaststellingen
Kansarme gezinnen leerden ons :
•

Dat ze een enorme schrik van hulpverleners in de IJH hebben. De angst
om kinderen kwijt te raken is reëel.

•

Dat ze een zesde zintuig hebben om de stigmatiserende (lichaams)taal
aan te voelen.

•

Dat er een cliché heerst dat ze slechte opvoeders van hun kinderen zijn
omwille van armoede.

•

Dat ze ondersteuners/ hulpverleners met levenservaring willen.

•

Dat de procedures IJH om hulp te krijgen enorm complex zijn

•

Dat ze vanuit hun overlevingsstrategie direct steun en hulp willen als
het fout gaat, dus ook voor 9u en na 17u.
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Rechtenverkenner
De ervaring met kansarme gezinnen leerde ons :
• Dat ouders het beu zijn om telkenmale te moeten bewijzen dat ze
rechten hebben bij elke dienst of loket.
•

Dat ouders te weinig hun rechten gebruiken omdat de
rechtenverkenner nog niet bij alle diensten is ingeburgerd .

•

Dat in het CKG Kapoentje veel opnames in het verleden veroorzaakt zijn
door een gebrek aan elementaire zaken zoals poedermelk, luiers, zalf ,
warm lopend water… tijdens weekends, feest- en verlofperiodes.
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Participatie en inspraak
De ervaring met kansarme gezinnen leerde ons :
•

Dat ouders en gezinnen vanuit een gelijkwaardigheid willen

•

Dat er nood is voor begrip voor de onverwachte levensloop van

participeren. Nu is er nog te vaak goedbedoelde overbescherming.
gezinnen, wat er vaak voor zorgt dat geplande gesprekken met
hulpverleners hun prioriteit verliezen.
•

Dat ouders het meest leren van elkaar in een ongedwongen vrije
omgeving.
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Participatie en inspraak
De ervaring met kansarme gezinnen leerde ons :
•

•

Wat zijn hun noden versus wat is het aanbod?
• Aan de slag gaan met wat zij als vraag hebben
• Vragen niet steeds problematiseren
• Vragen niet steeds doorschuiven naar andere dienst.
• Geen overleg zonder hen/ zonder medeweten van hen
• Ouders laten ventileren over verschil in aanpak en motiveren om
niet af te haken is zeer vruchtbaar
Dat we een enorme bewondering voor hun overleven en creativiteit
hebben.

9

3

16/11/2017

Onze antwoorden…
•
•

Ervaringsleren delen door kans op ontmoeting.
Ondersteuner is moderator zonder eigen standpunt.

•

We praten met hen en niet over hen heen.

•

We zetten in op het maximaal samen houden ouders en jonge kinderen
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Onze antwoorden…
We zijn ingegaan op hun materiële noden als armoedeverzachting:
•

Pamperbank: coöperatieve met Samen Sterker
(https://www.samensterker.be/).

•

Uitleendienst van poedermelk en verzorgingsproducten (solidariteit)

•

Vacuüm maaltijden van ziekenhuis als overbrugging bij totaal gebrek
aan eten

•

Wasserij

• Sanitair voor volwassenen en baby’s als antwoord op slechte huisvesting
Vanuit deze ondersteuning groeide een oudergroep
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Ontmoetingshuis/Huis van het Kind
De oudergroep resulteerde in het Ontmoetingshuis, op vandaag het Huis
van het Kind Louisa:
•

Nood aan extra speelruimte kinderen

•

Nood aan kinderkledij, speelgoed

•

Samen koken en eten ook multicultureel koken

•

Digitale rechtenverkenner

•

Kledij en ondersteuning

•

Vrije Tijd: Rap Op Stap

•

Activiteiten/uitstappen zonder begeleiding
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Ontmoetingshuis/Huis van het Kind
Meerwaarde:
• Erkennen en herkennen van situaties zowel als ouder /gezin/
opvoedingsstijl
•
•

Creatieve oplossingen delen
Isolement is doorbroken

•

Kennen hun rechten via de rechtenverkenner waardoor ze sterker staan

•
•

Velen gaan terug in opleiding of terug aan het werk
Het CKG is naast de deur, wat een vlotte doorstroom naar de RTH
betekent indien nodig.

Problemen/valkuilen:
• Langdurig zieken en vrijwilligers
•

‘Clubhuis’ vermijden
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Ontmoetingshuis/Huis van het Kind
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Oudercrèche D’n Opvang
Gegroeid vanuit:
•

Niet vinden betaalbare opvang

•

Werkloosheidsval

•

Geen/amper opvang die zeer flexibel inspeelt op de noden van
kansarme gezinnen.

•

•

Zeer modale benadering

•

Rigide huishoudelijk reglement en opvangplan

Ambitie van de ouders om voor andere kinderen te mogen zorgen
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Oudercrèche D’n Opvang

16

Oudercrèche D’n Opvang
• Opvang voor 18 kinderen met 2 vaste begeleiders en 15 ouders
• Vergund door Kind en Gezin
• Ouders zijn zowel aanbieder als gebruiker van de kinderopvang
• Ouders volgen gedurende één jaar, twee dagen per week school en drie
dagen per week stage, met een bijhorend POP-traject
• Het resultaat is een diploma in de leefgroepenwerking
• Huishoudelijk reglement is opgesteld via participatie en ervaringen van
de ouders zelf (flexibel aankomst- en vertrekuur, flexibele
boeteregeling, heel veel kan in plaats van ‘moet’).
• Dagelijks 4 acute plaatsen
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Oudercrèche D’n Opvang
Resultaat na drie jaar:
• 45 ouders stapten in (derde jaar nog bezig)
• 70% haalde diploma
• 50% terug aan het werk in de kinderopvang of andere werkgebieden
• Zeer veel nationaliteiten
• Bakfietsgeneratie minder aanwezig: in begin 50% nu 30%
• Ouders stellen na traject zelf te zijn gegroeid als moeder, mens en
opvoeder.
• Vanaf 2018 spiegelproject KBS
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Dus… ons antwoord
CKG
Kapoentje

R
T
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•
•
•
•
•

Contextbegeleiding
Dagopvang ouder en/of kind
Trainingsprogramma’s
Kort residentiële opvang
Crisisopvang zonder meldpunt

Brede instap
Armoedeverzachting i.p.v. armoedebestrijding
D’n Opvang Oudercrèche

Huis van het Kind Oostende
Opvoedingswinkel Oostende

Vragen? Feedback?
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