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Stadsregio Turnhout is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, 

Turnhout en Vosselaar dat zich inzet voor de bijna 90 000 inwoners in de stadsregio. Om onze 

organisatie en dienstverlening te versterken, zoeken we een 
 

Enthousiaste coach voor de unieke 

samenwerking binnen het project 

GeZINsKRACHT (m/v/x) 

Ben jij ook overtuigd dat samenwerking meer dan ooit nodig is? Kan jij mensen en diensten 

inspireren om de grenzen te verleggen? Dan ben jij de drijvende kracht die we zoeken om samen 

met onze partners in de kinderopvang, Kind&Gezin, VDAB, … echt vernieuwend samen te werken om 

gezinnen te versterken! 

 

Contractueel dienstverband – onbepaalde duur – voltijdse (of 4/5de) tewerkstelling niveau B – 

salarisschaal B1-B2-B3 

 

Het gloednieuwe, ambitieuze project “GeZINsKRACHT” van het Huis van het Kind stadsregio 

Turnhout kan jouw nieuwe uitdaging worden. 

 

Het project GeZINsKRACHT wil een geïntegreerde dienstverlening bekomen tussen de partners van 

het Huis van het Kind in stadsregio Turnhout. Een dienstverlening die onderling afgestemd is en 

waarbij de betrokken partners hun eigen werking aan de veranderende noden en behoeften van 

doelgroepen kunnen aanpassen door het wegwerken van drempels voor (kwetsbare) gezinnen.  De 

coach onderzoekt samen met de partners actief waar de eigen en gezamenlijke 

verantwoordelijkheden liggen om hiertoe te komen. De coach begeleidt de partners op een creatieve 

manier om dit te realiseren. 

 

In dit project werk je aan volgende doelstellingen: 

 
1. Toegankelijkheid kinderopvang verhogen. 

2. Opleidings- en tewerkstellingskansen (kwetsbare) ouders verhogen. 

3. Gezinsondersteuning laagdrempeliger maken. 

4. Kansarmoede bestrijden. 
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5. Integratie bevorderen. 

Als coach voor het project GeZINsKRACHT zal je in tandem met de coördinator van het Huis van het 

Kind veranderingsprocessen, die vasthangen aan verschillende deelprojecten, coördineren.  

 

Mogelijke deelopdrachten:  

- op casusniveau met gezinnen bekijken welke drempels zij ervaren tijdens belangrijke 

transitiemomenten om daarna 

- samen met de partnerorganisaties structurele oplossingen uit te werken door effectief 

muren in de dienstverlening te slopen en in partnerschap met anderen te bekijken wie hierbij 

welke verantwoordelijkheid heeft.  

- focusgroepen organiseren, in focusgroepen zorg je samen met ouders voor de juiste 

vertaalslag van de gestelde noden.   
 

1. Profiel 

- Je kan actief luisteren. 

- Je kan verbindend communiceren. 

- Je hebt een analytisch vermogen. 

- Je hebt maatschappelijke voelsprieten. 

- Je bezit over een gezonde dosis humor. 

- Je gaat voor een no-nonsense aanpak. 

- Je bent flexibel inzetbaar. 

- Je bent dynamisch. 

- Je enthousiasme werkt aanstekelijk. 

- Ervaring in veranderingsprojecten is een pluspunt. 

 

2. Wat bieden we jou? 

- Een boeiende en afwisselende functie in een kleine dynamische overheidsorganisatie die 

permanent in beweging is. 

- Een aantrekkelijk salaris (minimum bruto 2.655,03 euro per maand B-niveau, 4 j. 

anciënniteit) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding of terugbetaling 

abonnementen woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. 

- Je kan relevante werkervaring meenemen onder bepaalde voorwaarden. 

- Flexibele werkuren. 

- Interne en externe opleidingsmogelijkheden. 

- Mogelijkheid tot thuiswerken. 
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3. Voorwaarden 

- In het bezit zijn van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur in 

de menswetenschappelijke richting. 

- Minstens 4 jaar relevante ervaring. 

- In het bezit zijn van een rijbewijs B. 

 

4. Interesse?  

Bezorg ons ten laatste op zondag 13 juni 2021 je motivatiebrief samen met  

 

- je CV 

- een kopie van het gevraagde diploma 

 

per mail aan tin.doms@stadsregioturnhout.be. 
 

5. Bijkomende informatie – selectieprocedure 

Uiterlijk vrijdag 18 juni 2021 verneem je of je kandidatuur weerhouden wordt voor de 

selectieprocedure en ontvang je meer informatie over de procedure. 

 

De procedure bestaat uit: 

- Een eerste screening op basis van motivatiebrief en CV. 

- Een schriftelijke thuisopdracht, die je kennis en vaardigheden test, gevolgd door een 

mondeling gesprek op maandag 28 juni 2021 vanaf 17 u. 

- De selectiecommissie kan beslissen de eerste twee gerangschikte kandidaten te 

onderwerpen aan een assessment. 
 

 

 

 

 

 

 

Functiebeschrijving 

 

1. Doel & resultaatsgebieden 

Het project GeZINsKRACHT wil een geïntegreerde dienstverlening bekomen tussen de partners Huis 

van het Kind. Een dienstverlening die op elkaar afgestemd is en waarbij de betrokken partners hun 

mailto:tin.doms@stadsregioturnhout.be
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eigen werking aan de veranderende noden en behoeften van doelgroepen kunnen aanpassen door 

het wegwerken van drempels voor (kwetsbare) gezinnen.  Partners onderzoeken actief waar eigen en 

gezamenlijke verantwoordelijkheden liggen en dit in het kader van het groter geheel, een inclusieve 

samenleving waar kansen voor ieder centraal staan. 

 

Resultaatsgebied 1: Netwerkontwikkeling  

- Organiseert en coördineert het netwerk met alle interne en externe partners binnen het 

project GeZINsKRACHT. 

- Legt contacten met verantwoordelijken en medewerkers van partnerorganisaties. 

- Stemt af met de lokale besturen. 
 

Resultaatsgebied 2: Verantwoordelijkheden m.b.t. een geïntegreerde 

dienstverlening 

- Is verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van een geïntegreerde dienstverlening 

- Werkt de samenwerking met andere partners verder uit.  
 

Resultaatsgebied 3: Projectwerking en beleidsinput  

- Vertaalt de doelstellingen van het project GeZINsKRACHT in concrete projectprogramma’s, 

stelt projectdoelen op en brengt hierin een fasering aan.  

- Ondersteunt en coördineert projectwerking omtrent gezinsondersteuning (gelinkt aan andere 

beleidsdomeinen).  

- Maakt project- en actieplannen op en voert deze uit met oog voor de participatie van de 

burgers en de doelgroep en voor de gedeelde verantwoordelijkheid van de burger en het 

beleid.  

- Neemt een beleidssignalerende en beleidsadviserende verantwoordelijkheid op. 

 

Resultaatsgebied 4: Ondersteuning en communicatie 

- Is aanspreekpunt voor partnerorganisaties in het project GeZINsKRACHT. 

- Bereidt vergaderingen voor in het kader van het project GeZINsKracht.  

 

Resultaatsgebied 5: Alle opdrachten in het belang van de gemeenten 

- Stelt zich betrokken op bij gemeenten,  OCMW’s en partners betrokken in het project 

GeZINsKRACHT 

- Tracht voortdurend te verbeteren en zo bij te dragen tot het slagen van de organisatie.  

- Werkt samen met de directe collega’s en collega’s van andere sectoren en afdelingen.  

- Je rapporteert aan de algemeen coördinator. 
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2. Gedragscompetenties 

A. Omgaan met informatie:  

- Visie:  

De dagdagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten 

bekijken vanop een afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. 

Betrekken van bredere (maatschappelijke, technische, …) factoren bij zijn aanpak. 

 

B. Omgaan met taken:  

- Initiatief:  

Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen. Initiatieven 

ondernemen om op gebeurtenissen en ontwikkelingen te anticiperen, durven experimenteren 

vanuit een hands on mentaliteit. 

 

C. Projectbegeleiding:  

- Organiseren:  

De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de 

doelstellingen te bereiken volgens de planning. Coördineren van acties, tijd en middelen.  

- Procesbegeleiding. 

 

D. Interpersoonlijke relaties:  

- Samenwerken:  

Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op 

het niveau van de afdeling, het departement en de organisatie, ook als dat niet onmiddellijk 

van belang is voor het de eigen afdeling of voor zichzelf. Stimuleren van de samenwerking 

binnen de eigen afdeling, werkgroepen of projectgroepen.  

- Verbinden:  

Ontwikkelen en bestendigen van relaties binnen en buiten de eigen organisatie of afdeling en 

die aanwenden om informatie, steun en medewerking te krijgen. Doelgericht uitbouwen van 

een invloedrijk, professioneel netwerk over de grenzen van de eigen afdeling. 

 

E. Persoonlijk functioneren:  

- Organisatiebetrokkenheid:  

Zich verbonden tonen met de organisatie, functie en taak. Bij de eigen acties (pro)actief 

rekening houden met de belangen van de organisatie. Het loyaal ondersteunen, uitdragen en 

uitvoeren van genomen beslissingen met behoud van een constructief kritische geest ten 

overstaan van die beslissingen.  

- Resultaatgerichtheid:  

Ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of overstijgen van 

de doelstellingen. Formuleren van uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zich ten volle 

inzetten om die te bereiken.   

- Voortdurend verbeteren:  
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Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren door de bereidheid tot voortdurend leren 

en mee te groeien met veranderingen. Zich binnen de eigen functie ontwikkelen en actief 

meewerken aan het verbeteren van de uitvoering van de taken. 

 

 

 

3. Vaktechnische competenties  

- Intellectuele capaciteiten op niveau van wat mag verwacht worden van de 

opleidingsvereisten. 

- Affiniteit met de thematiek van gezins- en opvoedingsondersteuning en jongerenwerking. 

Basiskennis over de werking van sociale voorzieningen (OCMW, CAW, VDAB, ziekenfondsen, 

…). Kennis van de sociale kaart.  

- Inzicht in het algemene welzijnswerk.  

- Basiskennis van organisatieprincipes, vergadertechnieken en projectbegeleiding.  

- Vlotte pc-vaardigheden en beheersing van de programma’s van toepassing voor de functie. 

 

4. Selectieprocedure 

- Uiterlijk vrijdag 18 juni 2021 ontvang je bericht of je kandidatuur weerhouden worden en meer 

informatie over de selectieprocedure. De selectiecommissie kiest er voor om een pre-selectie 

op basis van cv in te bouwen.  Er is een thuisopdracht voorzien, die je kennis en vaardigheden 

test, gevolgd door een mondeling gesprek op maandag 28 juni 2021 vanaf 17 u.  De 

selectiecommissie kan beslissen de eerste twee gerangschikte kandidaten te onderwerpen aan 

een assessment. 

 

 

Meer informatie vind je op www.stadsregioturnhout.be of bij vragen kan je contact opnemen met 

Sofie Coppers (sofie.coppers@stadsregioturnhout.be of 0492/39 68 26). 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.stadsregioturnhout.be/
mailto:sofie.coppers@stadsregioturnhout.be


Subsidiedossier innovatieve projecten Huis van het Kind Stadsregio Turnhout : GeZINsKRACHT  

 

1. Probleemanalyse 

Zie omgevingsanalyse  

2. Projectidee  

De onderlinge afhankelijkheid van de verschillende partners om hun respectieve doelen te halen is zo 

groot, dat we het bekijken als een systeem. Het project beoogt om de capaciteit van dat systeem te 

versterken door de gedeelde verantwoordelijkheden te definiëren en vervolgens zowel op niveau van de 

individuele organisaties als het netwerk zelf de nodige versterking/verbetering te realiseren.  

3. Werkingsprincipes 

*Participatief: samen met alle betrokken organisaties, maar ook doelgroeporganisaties om de stem van 

ouders te vertolken. Dit zal vertaald worden in de organisatie van focusgroepen afgestemd op de 

transitiemomenten.  

*Methodisch: we werken stapsgewijs samen met gezinnen naar een oplossing om deze bespreekbaar te 

maken binnen de organisaties en zo structureel te kunnen ingrijpen op de verschillende 

systeemonderdelen.  

*Impactgericht: we willen deze maatschappelijke uitdagingen aanpakken door organisaties te laten 

openstaan voor veranderingen.  De impact die we beogen is dus gelijk aan structurele veranderingen 

binnen organisaties of het organisatiedenken . Om binnen het netwerk de impact te vergroten, zal er een 

stuurgroep opgericht worden waarin continue zelfevaluatie zal ingebouwd worden. Specifiek rond 

impactmeting werken we samen met de sociale innovatiefabriek die ons tools zoals de Impact Wizard 

eigen maakt en krachtig leert inzetten.  

4. Methodiek en inzet subsidies 

De dienstverlening die we willen bekomen, is een dienstverlening die op elkaar afgestemd is en waarbij de 

betrokken partners hun eigen werking aan de veranderende noden en behoeften van doelgroepen 

kunnen aanpassen door het wegwerken van drempels voor (kwetsbare) gezinnen.   Partners onderzoeken 

actief waar eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheden liggen en dit in het kader van het groter geheel, 

een inclusieve samenleving waar kansen voor ieder centraal staan.  

Naast de specifieke inzet vanuit elke partner willen we door de extra inzet (met de subsidiëring) van een 

fieldworker in tandem met de coördinator van het Huis van het Kind:  

- op casusniveau met gezinnen 

bekijken welke drempels zij ervaren 

tijdens belangrijke transitiemomenten 

(methodiek van “customer journey”), 

om daarna  

- samen met de 

partnerorganisaties structurele 

oplossingen uit te werken door 

effectief muren in de dienstverlening 

te slopen en in partnerschap met 

anderen te bekijken wie hierbij welke 

verantwoordelijkheid heeft.  

Volgende organisaties zullen actief 

meewerken in focusgroepen om 

enerzijds te zorgen voor toeleiding 

en/of begeleiding en anderzijds voor 

de juiste vertaalslag van de gestelde 

noden: vereniging waar armen het 

woord nemen ’t ANtWOORD uit 

Turnhout,  vereniging voor mensen in armoede vzw de Watertoren uit Beerse, vereniging van mensen 

met een migratieachtergrond Villa Mescolanza (Huis van Dialoog) uit Turnhout, Centrum voor 

Basiseducatie, Kind & Gezin, Gezinsbond, sociale diensten van de 4 lokale besturen. Daarnaast zullen we 

Projectbeschrijving
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sterk gaan samenwerken in het geïntegreerd breed onthaal-concept in onze stadsregio.   

 

5. Tijdspad    

In onderstaande tabel geven we de eerste gemaakte afspraken weer in een ruw geschetst tijdspad. Dit is 

de start van de programma-aanpak die we zullen hanteren. Het programma bestaat hier uit meerdere 

projecten die in hun onderlinge samenhang zorgen voor het halen van de beoogde doelen.  
                                                                                                        

 Korte termijn 
directe realisatie mogelijk  

Middellange termijn  
te realiseren na 

voorbereiding  

Lange termijn  
einddoelstelling en 

opvolging  

Verfijning 

procesarchitectuur 

Samenstelling stuurgroep 

en focusgroep  

Workshops 

verandermanagement + 

Impact Wizard  

 

Toegankelijkheid 

kinderopvang  

Leertraject op maat met 2 

kinderdagverblijven  

 

Informatiepakket 

kinderopvang verbeteren in 

samenwerking met het  

Agentschap Integratie & 

Inburgering en 

Basiseducatie  

 

Lerend netwerk voor alle 

kinderopvangaanbieders  

 

Mogelijkheid tot 

vrijwilligerswerk in het 

kader van de  4de pijler 

inburgering  

Monitoring en evaluatie  

Opleidings- en 

tewerkstellingskansen  

Extra toeleiding 

zorgprofielen door partners 

netwerk Huis van het Kind 

en VDAB 

Voortraject op maat ism 

Basiseducatie voor zij die 

afstand tot 

opleidingstrajecten ervaren  

Monitoring en evaluatie  

Gezinsondersteuning  Opvoedingspartners 

stemmen aanbod leeftijds- 

en themagebonden op 

elkaar af en leren elkaars 

aanbod beter kennen  

Opvoedingspartners en 

kinderopvang wisselen 

tools uit en leren van elkaar  

 

Opvoedingspartners 

organiseren aanbod op 

locatie bij betrokken 

partners  

Monitoring en evaluatie  

 

6. Meerwaarde  

- Gezinnen ervaren minder drempels tijdens belangrijke transitiemomenten, waardoor ze sterker staan 

op kwetsbare momenten in hun leven: vicieuze kwetsbaarheid wordt doorbroken.  

- Organisaties vinden elkaar om drempels voor kwetsbare doelgroepen te verlagen.  

- Organisaties gaan aan de slag met gedetecteerde drempels:  

We zullen de beschikbare middelen effectiever en efficiënter inzetten. Efficiënter door beter te gaan 

samenwerken en effectiever door samen meer te bereiken. We zullen daarbij de drempels verlagen op 

vlak van de 7 B’s van toegankelijkheid en zo het aanbod van hulp en dienstverlening van onze partners 

laagdrempeliger maken door veranderingen teweeg te brengen op vlak van openingstijden en 

beschikbaarheid, activiteitenaanbod, communicatiewijze, …  

 

7. Aanpak volgens transitiemomenten en KRACHTgericht werken 

Ouders ervaren extra noden tijdens belangrijke schakelmomenten in hun leven. De kwetsbaarheid die 

iedereen doorheen zijn leven meemaakt, is vaak op transitiemomenten. Bij elke transitie worden mensen 

geconfronteerd met een veranderende set van rollen en sociale omstandigheden. Die kunnen het 

welbevinden beïnvloeden, omdat mensen tijdens transitiemomenten nieuwe gewoontes ontwikkelen, 

omdat hun kijk op de wereld verandert, omdat ze (tijdelijk) minder weerbaar zijn door intense emoties, 

hun financiële situatie verandert enz. Tegelijk kunnen transitiemomenten ook juist kansen met zich 

meebrengen.  

Vanuit deze kansen willen we gezinnen in hun kracht zetten. Bij een krachtgerichte benadering van 

gezinnen gaat het om wat mensen kunnen, niet om hun beperkingen.  

Een krachtgerichte benadering is alleen succesvol in een krachtgerichte organisatie. Dat is een  
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proces- of vraaggerichte organisatie die aansluit op empowerment, de zelfredzaamheid en eigen  

kracht van cliënten en dit zullen we dan ook beogen in dit 

vernieuwd dienstverleningsconcept.  

 

Algemeen gesteld, hebben de drempels, die ouders ervaren 

in deze transitiemomenten, vaak te maken met ofwel de 

interne organisatie ofwel de specifieke regelgeving die 

gevolgd moet worden (of een combinatie van beiden). Het 

model van de  “7 B’s van toegankelijkheid”  is onze 

leidraad om het veranderingsproces te structureren. 

 

3 voorbeelden van transitiemomenten waar het project 

op wil inspelen : 

 

TRANSITIEMOMENT 1: van ouderloos naar ouder  

Nood en waarom ?  

Ouders zitten met vragen over het nieuwe ouderschap.  Er is nood aan 1 op 1 gezinsondersteuning op 

maat van ouders. Er is een versnipperd landschap van opvoedingspartners aanwezig in de regio, de 

hulpverlening is niet op elkaar afgestemd en te weinig op maat van de ouders.  

Samen met het CKG Lentekind experimenteren we vandaag met een aanbod op maat, de opvoed-wijzer 

genaamd. Ook daar zien we dat ouders nood hebben aan een zeer laagdrempelig aanbod, waarbij de 

ondersteuners outreachend genoeg zijn.  Daarnaast merken we opnieuw extra vragen en noden tijdens 

belangrijke transitiemomenten in het leven van ouders.  

We zetten graag extra in op preventieve gezinsondersteuning om zo doorgedreven hulpverlening te 

voorkomen.  

Wat ?  

Tijdens het project willen we samen met de opvoedingspartners en ouders bekijken welk aanbod 

toereikend kan zijn. We willen het aanbod zo laagdrempelig maken door het dichter bij de mensen zelf te 

brengen.  

Voorbeeld   

De opvoedingspartners Kind en Gezin, CKG Lentekind en CAW de Kempen zullen in nauw overleg met 

elkaar een specifiek aanbod uitwerken en op elkaar afstemmen. Zo ontstaat een aanbod op maat voor 

ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar.  Daarnaast zullen gehanteerde methodieken gedeeld worden 

zodat we kunnen streven naar het werken volgens eenzelfde visie en met gedeelde methodes.  

Meerdere partners zouden hier een oplossing kunnen bieden:  

* opvoedingspartners organiseren een aanbod op locatie  

* kinderopvang is bereid om opvoedingstools van de partners te implementeren in de eigen werking  

*…. 

 

TRANSITIEMOMENT 2 : van thuisblijvende ouder naar studerende ouder  

Nood en waarom?  

Gestimuleerd vanuit de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de 4 lokale besturen werd er in 

september 2020 een uitgebreide oefening gemaakt over de noden en toekomstige uitdagingen voor onze 

lokale arbeidsmarkt. Naast technische beroepen en de schoonmaaksector, blijkt inzetten op de ruime 

zorgsector zeer belangrijk, omwille van de reeds bestaande en dreigende werknemerstekorten.  

Wat?  

VDAB erkent de opleiding tot kinderbegeleider, georganiseerd door CVO, vanaf september 2021 waardoor 

deze opleiding gratis kan aangevat worden en waarbij vervoer en kinderopvang gefaciliteerd zullen 

worden.  

Voor ouders die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, zullen we onderzoeken welke 

voortrajecten nodig zijn om de doorstroom naar deze opleiding te vergemakkelijken.  

De opleiding tot kinderbegeleider zal extra gepromoot worden via verschillende kanalen en toeleiders.  

Voorbeeld  

Samen met het Centrum voor Basiseducatie onderzoeken we of er voortrajecten op maat nodig zijn voor 
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ouders die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Vanuit het project zullen de centra voor 

volwassenonderwijs in nauw overleg gaan met het Centrum voor Basiseducatie.  

VDAB is bereid om te bekijken waar drempels in de opleidingen en arbeidstrajectbegeleidingen zijn, op 

basis van de concrete cases & ervaringen van de fieldworker.  

 

TRANSITIEMOMENT 3: van thuisblijvende ouder naar werkende ouder  

Nood en waarom ?  

Ouders hebben nood aan kinderopvang op maat wanneer ze integratie-, opleiding-, of 

tewerkstellingstrajecten aanvatten. Het gebrek aan duurzame kinderopvang is een drempel voor het 

vinden van werk of maakt het opstarten van activerings- of tewerkstellingstrajecten voor kwetsbare 

burgers moeilijk. We leren hierbij uit ervaring in het Turnhouts PACE1-project en nemen dan ook de 

conclusies hieruit mee in dit project. Ook willen we sterk aansluiten bij de geïntegreerde oudertrajecten 

vanuit het mama leert-project.  

Een job is niet alleen de sleutel om uit de armoede te geraken, maar is ook de toegang tot 

maatschappelijke participatie. Onderzoek geeft eveneens aan dat het de kansen van kinderen verhoogt 

wanneer ze opgroeien in een gezin met een zekere tewerkstellingsgraad.  

Wat?  

We zullen, onder leiding van het Agentschap Integratie en Inburgering, met 2 kinderopvangaanbieders 

(vzw Kinderopvang – Slabbers en co + vzw Kind Jezus – Claartje) een leertraject op maat aangaan waarbij 

de toegankelijkheid en cultuursensitiviteit in kaart zal gebracht worden. Samen zal bekeken worden welke 

drempels op welke manier verlaagd kunnen worden en welke partners hier een gedeelde 

verantwoordelijkheid kunnen opnemen.  

We zullen met het Centrum voor Basiseducatie, het Agentschap voor Integratie en Inburgering en VDAB in 

overleg gaan om te bekijken welke drempels binnen eigen dienstverlening kunnen verlaagd worden.  

Om de toegankelijkheid van alle kinderopvangaanbieders in kaart te brengen en zo van elkaar te kunnen 

leren, zal er een lerend netwerk opgericht worden.  

Voorbeeld 1 

Wanneer ouders opvang wensen bij een onthaalouder zijn de mogelijkheden beperkt wanneer ze ook 

opvang op woensdag nodig hebben.   

Meerdere partners zouden hier een oplossing kunnen bieden:  

* integratiepartners zijn bereid om geen cursus te organiseren op woensdag  

* onthaalouderdiensten zijn bereid om onthaalouders incentives aan te reiken voor het organiseren van 

opvang op woensdag 

* …. 

Voorbeeld 2 

Wanneer ouders stappen richting de arbeidsmarkt zetten, dienen ze eerst te weten wat het betekent om 

gebruik te maken van kinderopvang. 

* integratiepartners en kinderopvangaanbieders bekijken samen welke informatie noodzakelijk is voor 

ouders en werken proef-en demomomenten uit 

*…. 

 

                                                           
1 PACE staat voor de afkorting van een Europees project dat in de stad Turnhout operationeel was , met name Providing 

Access to Childcare and Employment.  



 

Beknopte en indicatieve omgevingsanalyse - subsidiedossier GeZINsKRACHT 

 

 

Als Huis van het Kind startten we in februari 2021 met een denktank met ambassadeurs van onze vier 

lokale besturen en vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit het netwerk Huis van het 

Kind en dit over verschillende beleidsdomeinen (onderwijs,kinderopvang, integratie, tewerkstelling en 

armoede) heen : stad Turnhout, gemeenten Vosselaar, Beerse en Oud-Turnhout, Centrum voor 

Basiseducatie, Agentschap Integratie & Inburgering, Kind & Gezin, LOP Kempen, CKG Lentekind, CAW 

de Kempen, Centrum voor Volwassenonderwijs EduKempen, alle stadsregionale kinderopvang-

aanbieders .  

Daarnaast werd de omgevings- en probleemanalyse besproken en goedgekeurd door de stuurgroep 

van het Huis van het Kind  waarin volgende partners zetelen : schepenen en jeugdconsulenten van de 

vier betrokken lokale besturen, Kind & Gezin, CKG Lentekind, CAW de Kempen, de Voorzorg en de 

Gezinsbond.  

 

Methode in 4 sessies  :  

• open brainstorm en verzameling van cijfers en ervaringen  

• probleemanalyse en afbakening om zo te komen tot een gemeenschappelijk gedragen 

probleem 

• rol en engagementen bespreken om een eerste aanzet te geven tot een geïntegreerd dienst-

verleningsconcept  Er was hierbij extra aandacht voor ieders gedeelde verantwoordelijkheid 

volgens eenzelfde visie en dit zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. 

• indeling engagementen per transitiemoment waarin we beleidsdomeinoverstijgend zullen 

samenwerken en hoe dit kan resulteren in een verrijking van de veerkracht van gezinnen.  

 

Uitgangsprincipes : 

  

• Beleidsoverschrijdend : Er werd bewust gekozen om alle domeinen te betrekken om zo  

vanuit  een gezinsintegrale benadering de kansen van ouders en kinderen in onze regio te 

versterken. Er is vandaag een versnipperd landschap met vooral een gebrek aan samenhang 

en coördinatie. 

• Focus op transitiemomenten : Vanuit de werking van het Huis van het Kind stellen we vast 

dat er extra behoefte aan ondersteuning bij ouders is en dit op belangrijke 

transitiemomenten in hun leven. We denken hierbij zowel aan leeftijdsgebonden als aan 

situatiegebonden transitiemomenten. Enkele voorbeelden : de overstap van thuis naar 

kinderopvang , van kinderopvang naar kleuterschool, van thuisblijvende ouder naar 

werkende ouder, … . Net op deze momenten komen gezinnen in contact met andere 

organisaties.   

• Stadsregionaal : Het Huis van het Kind is stadsregionaal georganiseerd zodat we ook hier 

samenwerking over de gemeentegrenzen heen kunnen versterken. We ervaren dat we nog 

beter aan de behoeften van ouders kunnen voldoen door de handen in elkaar te slaan. Een 

voorbeeld hiervan is ook het centrale loket kinderopvang waardoor ouders sneller verder 

geholpen kunnen worden door de verruiming van het aanbod. Graag stemmen we daarom 

ook ons beleid af op de noden die we gezamenlijk vanuit de vier lokale besturen detecteren, 

uiteraard met extra aandacht voor de meest kwetsbare ouders. Aangezien het 

werkingsgebied van de betrokken organisaties over de gemeentegrenzen heen lopen en we 

vooral structurele veranderingen beogen binnen de organisatiesystemen willen we ook dit 

geïntegreerd dienstverleningsconcept over de gemeentegrenzen heen en dus stadsregionaal 

tillen. 
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Probleemanalyse  : 

Na een uitgebreide verkenning van de problemen en noden in onze regio samen met de belangrijkste 

netwerkpartners1 stellen we het volgende vast:  

• Er zijn te weinig kinderopvangplaatsen in de stadsregio 

• Er bestaan vele toegankelijkheidsdrempels in de kinderopvang  

• Er is een stijging van het aantal werkzoekenden omwille van het niet vinden van kinderopvang op 

maat  

• Er is een stijging van het aantal wachtende inburgeraars omwille van het niet vinden van 

kinderopvang op maat 

• Er is een tekort aan instroom van kandidaat-werknemers in o.a. de zorgsector, ook in de 

kinderopvang  

• Er is een beperkt structureel aanbod op maat inzake preventieve gezinsondersteuning  

• Er is te weinig structurele samenwerking tussen partners tijdens belangrijke transitiemomenten 

van kinderen en gezinnen (thuis – school / thuis kinderopvang / kinderopvang – school / thuis – 

tewerkstelling / integratie / …) 

Door te werken aan geïntegreerde dienstverlening willen we inzetten op volgende doelstellingen: 

• 1. Toegankelijkheid kinderopvang verhogen  

• 2. Opleidings- en tewerkstellingskansen (kwetsbare) ouders verhogen  

• 3. Gezinsondersteuning laagdrempeliger maken  

• 4. Kansarmoede bestrijden 

• 5. Integratie bevorderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Stad Turnhout, gemeente Vosselaar, gemeente Beerse, gemeente Oud-Turnhout, Centrum voor Basiseducatie, Agentschap 

Integratie & Inburgering, Kind & Gezin, LOP Kempen, CKG Lentekind, CAW de Kempen, Centrum voor Volwassenonderwijs 

EduKempen, alle stadsregionale kinderopvangaanbieders   
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1. Beleidsdomein Kinderopvang  

Sinds 1 mei 2020 bestaat het 

centrale digitale loket kinder-

opvang dat stadsregionaal onder 

de vleugels van het Huis van het 

Kind werd ingericht.  

Het loket genereert een unieke 

wachtlijst aangezien elke 

kinderopvangaanbieder (met 

uitzondering van 1 private minicreche) het 

loket als enige weg richting 

kinderopvang hanteert. Zowel 

vzw’s, private aanbieders als 

onthaalouders werken actief mee 

aan het loket kinderopvang.   

 

In februari 2021 stelden we vast 

dat 217 gezinnen geen opvang konden vinden. De stadsregio heeft in totaal een capaciteit van om en 

bij 1150 kinderopvangplaatsen.  

 

Vanuit het loket kinderopvang staan we in nauw contact met de gezinnen en merken we vooral een 

tekort aan kinderopvang op maat : 

  *  nood aan inkomensgerelateerde opvang  

  *  nood aan opvang die te bereiken is met het openbaar vervoer of de fiets  

  *  217 wachtende gezinnen zijn bijna uitsluitend anderstalige kwetsbare gezinnen  

  *  nood aan flexibele openingstijden : denk aan alleenstaande ouders werkzaam in een  

      ploegenstelsel 

  *  … 

2. Beleidsdomein Tewerkstelling  
 
Vanuit het onderzoek naar trends en noden van het Departement Werk en Sociale Economie2 zien 

we volgende trends in de zorgsector : 

  De zorgeconomie is een knelpunteneconomie. Het wordt steeds moeilijker om voldoende  

  juist opgeleid personeel te vinden. De vraag naar personeel, die sowieso al erg groot is,  

  vergroot nog door de erg snelle vergrijzing binnen de social profit en de grote uitval te wijten  

  aan de hoge werkdruk in de sector. De afgelopen tien jaar vergrijsde het personeel van de  

  social profit driemaal zo snel als de rest van de Vlaamse arbeidsmarkt. Bijna een derde van de  

  huidige werknemers is 50 jaar of ouder. Voor elke honderd (oudere) uitstromers zijn er maar  

  zestig (jongere) instromers.  

  De zorgeconomie verandert voortdurend. Netwerken van zorginstellingen vergroten door  

  veranderende regelgeving en besparingsdruk. Ook komen er privéspelers bij en wordt de  

  zorgeconomie een interessante afzetmarkt voor nieuwe producten en diensten, zoals  

  innovatieve platformen . 

  Uit een bevraging van VVSG blijkt dat Vlaamse steden en gemeenten naarstig op zoek blijven  

  naar kinderbegeleiders voor de kinderopvang. Terwijl de vraag naar kinderopvang stijgt,  

  zitten veel Vlaamse gemeenten met de handen in het haar omdat ze geen kinderbegeleiders  

                                                           

2 Deloitte, Sectorstudie maatschappelijke noden, i.o.v. Departement WSE, 2018 

344; 36%

217; 22%

116; 12%

288; 30%

Status inschrijvingen februari 2021 

Aantal opgeloste

inschrijvingen

Aantal niet opgeloste

inschrijvingen

Aantal inschrijvingen

met lopende

aanvragen

Aantal inschrijvingen

zonder lopende

aanvragen
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  vinden voor hun opvangdiensten. Vooral in de gezinsopvang, zeg maar de 'onthaalouders',  

  en de buitenschoolse kinderopvang zijn gemeenten op zoek naar extra personeel.  Volgens  

  de VVSG raken de vacatures maar moeilijk ingevuld omdat er weinig of geen kandidaten zijn  

  met het juiste diploma of competenties en omdat kandidaten afhaken op de arbeids- 

  voorwaarden.  

   Vanuit de samenwerking tussen de 4 lokale besturen en VDAB zien we dat kinderopvang een  

  belangrijke drempel is in de zoektocht naar opleiding, werk en integratie (activerings- 

  trajecten en integratiecursussen).  Uit een stadsregionale bevraging3 zien we dat 23% van de  

  werkzoekende leefloongerechtigden en 5% van de niet-werkende werkzoekenden kinder- 

  opvang als belangrijke drempel ervaren. De bevraging leert ons dat heel wat  alleenstaande  

  ouders met opvoedingsvragen zitten en het vinden van duurzame tewerkstelling moeilijk is,  

  mede door het niet vinden van duurzame kinderopvang. 

 

  

Bovenstaande grafiek toont het aantal alleenstaande niet-werkende werkzoekende ouders  

  met een minderjarig kind van 2014 tot 2020. Gemiddeld schommelt hun aantal rond 200  

  gezinnen. 

 

De arbeidssituatie is één van de criteria waarmee 

rekening wordt gehouden bij de kansarmoede-

registratie van Kind en Gezin. In 2019 was de 

kansarmoede-index per jaar 25,48% voor 

Turnhout. Binnen die groep gaf 78,8% aan dat 

arbeid een bepalende factor is. (bv. Wanneer de 

ouders zich in een precaire tewerkstelling 

bevinden (interim, zwart werk,….), werkloosheid 

van beide ouders of van de alleenstaande ouder 

en/of werkzaam zijn in een beschutte werkplaats.) 

                                                           

3 bevraagd door de OCMW’s van de 4 lokale besturen en VDAB 
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Kinderen kunnen bovendien plotseling in een situatie komen dat zij moeten omgaan met enorme 

veranderingen in hun dagelijks leven als gevolg van werkloosheid binnen het gezin en uit 

onderzoeken is gebleken dat dit invloed heeft op de ontwikkeling van jongeren. Vooral de psychische 

verschijnselen van de werkloze ouder hebben impact op de jongere, maar het gezin moet mogelijk 

ook omgaan met sociale problemen die van economisch of maatschappelijke aard zijn.4  

 

 

 

3. Beleidsdomein gezinsondersteuning  
 

De coronacrisis heeft heel wat extra vragen doen rijzen bij onze opvoedingspartners in onze 

stadsregio. Heel wat gezinnen kunnen we moeilijker bereiken en dit leert ons welke extra drempels 

er mogelijk bestaan voor ouders. In 2020 deden we steekproefsgewijs een bevraging bij 

kinderadviseurs, opvoedingsexperts van CKG Lentekind en outreachende brugfiguren. We peilden 

naar de noden die zij als hulpverlener en bij hun cliënteel ervaren inzake gezinsondersteuning.  Deze 

bevraging bespraken we uitgebreid in de stuurgroep van het Huis van het Kind.  

 

We leerden hieruitj dat er weinig vragen tot bij professionals komen vanuit ouders met een etnisch-

culturele achtergrond. Wellicht bestaan er nog heel wat drempels voor hen in het bestaande aanbod.   

Daarnaast krijgen hulpverleners extra veel hulpvragen van alleenstaande ouders die zich in 

multiproblem situaties bevinden. Vanuit de samenwerking met Kind & Gezin zien we dat vele 

kwetsbare gezinnen zelfs niet toekomen aan hun opvoedingsvragen maar dat ze dagdagelijks bezig 

zijn met overleven en hun gezin voorzien in de eerder prioritaire levensbehoeften.  

 

 

                                                           

4 Schaufeli, Wilmar. De psychologie van arbeid en gezondheid, (2003) 



6 

Een schematische samenvatting van de bevraging:  

 

Leeftijd van kinderen die 

vooral vragen opwekken 
Opvoedingsthema's Noden 

kinderen jonger dan 3 jaar  praten met tieners  instant-opvoedingsaanbod 

advies op maat  

een outreachende aanpak  aanklampend  

tijd en plaatsonafhankelijk (buddy's) 

tieners 
  
  
  
  

kinderopvang  cultuursensitieve zorg  

huiswerkondersteuning 

(draagkracht) 
netwerkversterking gezinnen : inzetten op  

ontmoeting  
gaming  opvoedingsondersteuning in moedertaal  

familiale relaties  niet naast elkaar maar SAMEN werken  

mentaal welbevinden : 

zelfzorg, angst 
 

vrijetijdsbesteding    

 

4. Beleidsdomein armoedebestrijding 

 

 

We zien in onze stadsregio vooral in Turnhout een hoog relatief kansarmoedecijfer. Wel zien we een 

lichte daling in 2019. Ook in Beerse zien we een lichte daling maar zowel in  Oud-Turnhout als 

Vosselaar stellen we een lichte stijging vast in 2019.  
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Deze grafiek geeft weer dat er 

een absolute stijging is van het 

aantal alleenstaande ouders in 

onze stadsregio.  

 

 

 

5. Beleidsdomein Integratie  

Het Centrum voor Basiseducatie geeft aan dat er lange wachtlijsten zijn voor het project ‘Mama 

Leert’ waarbij de focus ligt op het kennismaken met kinderopvang en de zeer lage opstap naar een 

inburgeringstraject.  

Vanuit cijfermateriaal van het Agentschap Integratie en Inburgering zien we dat zeer veel ouders het 

recht op het volgen van een inburgeringstraject ook daadwerkelijk benutten. Stadsregionaal gaat het 

daarom om een zeer groot aandeel van nieuwkomers die een inburgeringstraject volgen, met name 

632 personen.  
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