ENGAGEMENTSVERKLARING
Sterke mensen, sterk Hasselt
Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt
HET HUIS VAN HET KIND HASSELT WIL ALLE GEZINNEN MET KINDEREN EN
JONGEREN, KINDEREN EN JONGEREN ZELF EN AANSTAANDE OUDERS IN HUN
KRACHT VERSTERKEN OP ALLE LEVENSDOMEINEN. DIT OM VOOR ELK KIND EN
JONGERE MAXIMALE GEZONDHEIDS-, ONTWIKKELINGS- EN WELZIJNSWINSTEN TE
REALISEREN.
Om dit te realiseren willen organisaties in Hasselt die actief zijn op vlak van
gezondheid, opvoeding en ontwikkeling1 de krachten bundelen en samen werken
aan een universeel kwaliteitsvol aanbod op vlak van preventieve gezondheidszorg,
opvoedings– en ontwikkelingsondersteuning.
Dit lokaal netwerk draagt de naam Het Huis van het Kind Hasselt.
Dit initiatief wordt genomen in het kader van het decreet houdende de organisatie
van preventieve gezinsondersteuning.
Het Huis van het Kind Hasselt bundelt en ondersteunt de initiatieven die hiervoor
nodig zijn en behartigt hiervoor de gezamenlijke belangen van alle actoren, samen
met de belangen van alle gezinnen met kinderen en jongeren, kinderen en
jongeren zelf en aanstaande ouders ongeacht hun nationaliteit, geslacht, ras of
etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele
geaardheid of sociaal economische status. Wij doen dit op een participatieve wijze
met elke actor/gebruiker2, beroepskracht of vrijwilliger,vanuit gelijkwaardigheid.
Een Huis dus voor alle (aanstaande) ouders, gezinnen, kinderen en jongeren.
Het Huis van het Kind Hasselt staat garant voor een bereikbaar, zichtbaar en
kwaliteitsvol aanbod, gerealiseerd door een efficiënt partnerschap. Samenwerken
en samen zorg dragen zijn de fundamenten van het Hasselts Huis van het Kind.

Samen voor een Sterk Hasselt
1

Het domein ‘ontwikkeling’ wordt in het Huis van het Kind Hasselt gezien als het ruime domein waarin
kinderen en jongeren kansen krijgen om zich lichamelijk, sociaal, emotioneel en cognitief te ontwikkelen. Zoals
sport, vrije tijd, cultuur, onderwijs…
2
Onder ‘actoren’ worden organisaties en diensten verstaan die een aanbod hebben naar (aanstaande)
gezinnen met kinderen, kinderen en jongeren zelf en (aanstaande grootouders). Onder ‘gebruiker’ wordt
verstaan zij die gebruik maken van het aanbod.
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Doelgroep
Wij richten ons tot:





kinderen vanaf de leeftijd – 9 maanden tot en met 24 jaar;
(groot) ouders en toekomstige (groot) ouders;
opvoeders, leerkrachten en andere dienst – en hulpverleners3;
studenten en vrijwilligers.

Deze doelgroep herkent men in het Huis van het Kind Hasselt als:
Actor; organisator van één van de 5 aanbodsvormen, opgenomen in het decreet.
Met een opdracht naar (aanstaande) gezinnen met kinderen en in het bijzonder
gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie en/of een
opdracht naar (andere) actoren.
Het aanbod kan de doelgroep bereiken via beroepskrachten en/of vrijwilligers (van
een van de organisatoren). We spreken dan van professionele actoren.
Het aanbod kan de doelgroep ook bereiken via het initiatief van (aanstaande)
ouders, occasionele samenwerkingsverbanden, een ad-hoc initiatief van enkele
jongeren e.a. we spreken in dat geval van niet-professionele actoren.
Gebruiker; zij die gebruik maken van het aanbod. Dit zijn zowel gezinnen met
kinderen en jongeren, kinderen en jongeren zelf en aanstaande (groot) ouders,
alsook beroepskrachten en/of vrijwilligers (van een de organisatoren). We spreken
van professionele gebruikers als het gaat over beroepskrachten en/of vrijwilligers
(van een van de organisatoren) en van niet-professionele gebruikers als het gaat
over alle anderen.

3

Op vlak van preventieve gezinsondersteuning, gezondheid, opvoeding, ontwikkeling
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Partners
Het huidig samenwerkingsverband bestaat uit diensten en organisaties actief op het
vlak van gezondheid, opvoeding, ontwikkeling. De partners van het
samenwerkingsverband zijn actief op het grondgebied Hasselt.
De voorwaarden om in dit verbond te stappen zijn:


akkoord zijn met de strategische doelstelling en de werkingsprincipes van
het Huis van het Kind Hasselt;



de strategische doelstelling en werkingsprincipes van het Huis van het Kind
Hasselt mee uitdragen, uitbouwen en zichtbaar maken;



ruimte geven aan ieders eigenheid/doelstellingen;



het engagement aangaan, zoals opgenomen in de engagementsverklaring.

De samenstelling van dit samenwerkingsverband wordt opgenomen in het
addendum van deze engagementsverklaring.

Werkingsprincipes
Ouders en gezinnen met kinderen en jongeren, kinderen en jongeren zelf en
aanstaande ouders versterken, doen wij door:
1. Garant te staan voor een kwaliteitsvol aanbod dat vertrekt vanuit:
 een positieve visie op het kind en de
opvoedingsverantwoordelijken;
 een vraaggerichte en participatieve instelling;
 een krachtgerichte en versterkende benadering;
 een contextgerichte benadering;
 het principe van subsidiariteit.
2. Garant te staan voor een toegankelijk aanbod dat zich kenmerkt door:
 bekendheid
 bereikbaarheid
 beschikbaarheid
 betaalbaarheid
 begrijpbaarheid
 bruikbaarheid
 betrouwbaarheid
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3. Efficiënt samen te werken op vlak van:
 Communicatie (intern & extern)
 Aanbod:
o bekend zijn met en bekend maken van het aanbod
o afstemming
o lacunes opvangen
o overlap wegwerken
 Professionalisering:
o het delen, uitwisselen en uitdragen van informatie, kennis,
expertise4;
o kwalitatief doorverwijzen;
o kwalitatieve warme zorgoverdracht.
4. Niet–professionelen als gelijkwaardige partner/gebruiker te beschouwen
en te laten participeren in het Huis van het Kind Hasselt.
Hiervoor willen we niet-professionelen:
 zo goed mogelijk informeren over het aanbod en de
dienstverlening opdat de gebruikers in het Huis van het Kind een
weloverwogen keuze kunnen maken dat aansluit bij de noden,
behoeften en mogelijkheden;
 raadplegen opdat het aanbod zou aansluiten bij de noden,
behoeften en mogelijkheden van de gebruikers, maar ook in
functie van de afstemming van het aanbod, aangeboden vanuit het
Huis van het Kind;
 zowel een adviserende als een beslissende rol laten opnemen in
het Huis van het Kind; dit zowel in de afstemming van het aanbod
als in de stuurgroep;
 ruimte geven om zelf mee te werken binnen het bestaande
aanbod van het Huis van het Kind, als vrijwilliger. Maar ook om
zelf een aanbod te organiseren vanuit het Huis van het Kind.

Het Huis van het Kind Hasselt is een dynamisch gegeven dat op het vlak van
preventieve gezinsondersteuning kwaliteit van het bestaand aanbod en structuren
handhaaft en vernieuwing nastreeft.

4

In overeenstemming met de deontologie, die hoort bij ieders vakgebied en rol met het grootste respect voor
elke actor/gebruiker van het Huis van het Kind Hasselt. Dit geldt zowel voor beroepskrachten, als voor
vrijwilligers.
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Wij willen hiervoor:





kritisch zijn ten aanzien van het eigen handelen en aanbod;
op zoek zijn naar verbetering van het eigen handelen en aanbod;
het aanbod op elkaar afstemmen;
vernieuwen.

De erkenning als het Huis van het Kind Hasselt nodigt de partners uit om binnen de
2 jaar actief:


concrete acties te ondernemen om te komen tot een meer geïntegreerd en
efficiënt aanbod, afgestemd op de noden van lokale gebruikers en actoren;



concrete acties te ondernemen om het aanbod toegankelijker te maken;



concrete acties te ondernemen om het aanbod van het Huis van het Kind in
bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen te brengen;



actief zorgafstemming te faciliteren;



actief door te verwijzen.

De acties worden gekozen in onderling overleg en met de participatie van nietprofessionele gebruikers. Het samenwerkingsverband is gezamenlijk
verantwoordelijk voor de uitvoering, de evaluatie en bijsturing van de acties.
Elke gebruiker, professioneel en niet-professioneel, wordt met respect benaderd en
er wordt respectvol samengewerkt.
Elke partner neemt hierin verantwoordelijkheid op, rekening houdend met de eigen
mogelijkheden. De verantwoordelijkheden voor professionele actoren/gebruikers
vloeien voort uit de hier beschreven strategische doelstelling, werkingsprincipes en
de engagementsverklaring. De verantwoordelijkheden van de vrijwilligers, die
actief zijn in het Huis van het Kind Hasselt, vloeien voort uit hun engagement bij
de (eigen) betrokken organisatie en diens samenwerking in het Huis van het Kind
Hasselt.
In de toekomst wil het Huis van het Kind Hasselt een gedeeld vrijwilligersbeleid
uitwerken voor de inzet van vrijwilligers binnen het Huis van het Kind Hasselt.
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Organisatievorm
Het Huis van het Kind Hasselt is een feitelijke vereniging waarin de stad Hasselt de
regierol van het samenwerkingsverband op zich neemt.
De organisatie van het Huis van het Kind Hasselt ligt in handen van de partners en
wordt aangestuurd door:


De stuurgroep, die minimum wordt samengesteld door een
vertegenwoordiging van;
o de stad Hasselt;
o Kind en Gezin;
o diensten en organisaties, die erkend/gesubsidieerd worden door Kind en
Gezin5;

Ze moeten ervoor zorgen dat de grote lijnen, die vooropgesteld worden door de
algemene vergadering worden uitgevoerd. Deze stuurgroep komt minimum 4 x per
jaar samen.


De algemene vergadering wordt samengesteld door de leden van de
stuurgroep en een afvaardiging van gebruikers van het Huis van het Kind
Hasselt.

De algemene vergadering fungeert als strategisch managementorgaan.
Het zet de grote (financiële), personeels- en inhoudelijke lijnen uit waarop de rest
van de organisatie kan verder werken. De algemene vergadering fungeert als
inhoudelijke denktank. Zo bouwt ze mee aan de doelstellingen van het Huis van
Kind Hasselt op strategisch niveau. Het beheer van de organisatie, d.w.z. de
vertaling en implementatie van de inhoudelijke keuzes in beleidslijnen,
delegeert ze naar de stuurgroep. De algemene vergadering komt minimum 2 x per
jaar samen.


Thematische werkgroepen; hier worden de te ondernemen acties
geconcretiseerd en vorm gegeven. In deze werkgroep nemen degenen deel
die inhoudelijk en praktisch willen meewerken aan de gezamenlijk gekozen
acties of projecten. Deze werkgroepen beslissen, in functie van het te
behalen resultaat, zelf hoe vaak zij samen komen.

5

Dit omvat enkel de diensten en organisaties, die vallen onder de verschillende aanbodsvormen, opgenomen
in het decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. Niet verplichtend voor KO, VK
en CKG.
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Engagementsverklaring
De engagementsverklaring is een instrument dat de contouren weergeeft van de
samenwerking om de doelstellingen van het Huis van het Kind te realiseren. In
functie hiervan kan het engagement van de partners worden bijgestuurd. Dit wordt
opgenomen door de stuurgroep en ter goedkeuring voorgelegd aan al de partners.
Elke partner heeft het recht om voorstellen in kader van het engagement in te
dienen en bespreekbaar te maken. De stuurgroep houdt er zich aan om hier
iedereen over te informeren en transparant te communiceren.
Er is steeds ruimte om als nieuwe partner in het samenwerkingsverband te stappen.
Er zal steeds melding gemaakt worden van mogelijke nieuwe partners in elke
interne en externe communicatie.
De professionele partners ondertekenen het engagement waarmee zij verklaren
dat:
 Men als organisatie kennis heeft genomen van het decreet houdende de
organisatie van preventieve gezinsondersteuning6.
 Men als partner van het Huis van het Kind Hasselt mee wil werken aan het
behartigen van de gezondheids-, ontwikkelings- en welzijnskansen voor elk
kind in Hasselt en wil werken aan een universeel kwaliteitsvol aanbod op
vlak alle levensdomeinen.
 Men medeverantwoordelijkheid opneemt voor het traject dat hiervoor wordt
afgelegd:
o door minimum het eigen aanbod kenbaar te maken aan de partners
van het Huis van het Kind Hasselt;
o door minimum de eigen kennis,ervaringen en expertise te delen met
de andere partners van het Huis van het Kind Hasselt;
o door minimum mee te zoeken naar de bouwstenen om te komen tot
een universeel kwaliteitsvol aanbod, op vlak van preventieve
gezondheids– ontwikkelings- en opvoedingsondersteuning;
o door minimum bereid te zijn het handelen en aanbod, van de eigen
organisatie, hierop af te stemmen;
o door minimum bereid te zijn te onderzoeken hoe men als partner
structureel kan bijdragen aan de werking en de doelstellingen van het
Huis van het Kind Hasselt;
 op vlak van communicatie;
 op vlak van het aanbod; toegankelijkheid, afstemming, lacunes
en overlapping;
 op vlak van efficiënt samenwerken;
 op vlak van participatie.
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/img/BVR.pdf
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o door mee te werken aan projecten, die hieruit voortvloeien.
o door actief mee te werken in de stuurgroep en of de algemene
vergadering.
o door actief een rol op te nemen in minimum één thematische
werkgroep.
o door mee de efficiëntie van de werking van het
samenwerkingsverband te bewaken.

Vanuit dit engagement dragen wij samen, met zorg, het Huis van het Kind Hasselt
uit.

Voor akkoord:
Ik ……………………………………………………………………………………………………………….
vertegenwoordiger van ………………………………………………………………………………
(volledige identificatie van de organisatie)
onderschrijf deze engagementsverklaring op datum van ……………………………………….
Hiermee maak ik het engagement kenbaar van ………………………………………………………
(naam van de organisatie) om samen te werken aan het Huis van het Kind Hasselt,
zoals opgenomen in deze engagementsverklaring.
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Addendum
Partners Huis van het Kind Hasselt
Oktober 2015



Arktos



CAW Limburg



CM Limburg



De Gezinsbond



De Hummeltjes CKG



De Hummeltjes Kinderopvang



De Ukkies



DOMO Hasselt



Familiehulp



Faresa



Hogeschool PXL



IN-Z



Jessa Ziekenhuis



Kind & Gezin, regioteam Hasselt



Kind & Preventie



Kind en Taal VZW



Kraamdienst Wit – Gele Kruis Limburg



Landelijke Thuiszorg



Logo Limburg



OCMW Hasselt
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Opvoedingswinkel Hasselt



Pallion VZW



Puuur Hasselt



Samenlevingsopbouw Rimo Limburg



School De Berk



Solidariteit voor het Gezin via Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje



Stad Hasselt – Dienst Diversiteit en internationale solidariteit



Stad Hasselt - Dienst Gezinsondersteuning



Stad Hasselt – Dienst Kinderopvang



Stad Hasselt – Dienst Onderwijs



Stad Hasselt – Dienst Wijkmanagement



UCLL Expertisecel Moeder en Kind



VZW Borstvoeding



VZW Thuishulp - De Voorzorg
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