Jaarplanning 2019

Intro
EXPOO maakt jaarlijks een jaarplanning op.
Signalen uit het brede werkveld, vragen van beleid en analyse van maatschappelijke trends zijn input
om dit voorstel voor jaarplanning te maken.
Dit voorstel leggen we voor aan de reflectiegroep, EXPOOL, Kind en Gezin ( waaronder betrokken
clusters), werkveld en partners.
Na verwerking van deze input wordt het voorstel voor jaarplanning en begroting voorgelegd op het
managementcomité van Kind en Gezin.
De definitieve versie publiceren we op de website.
De jaarplanning wordt in de loop van het jaar in het EXPOO-team verder geconcretiseerd in acties en
projecten. De verantwoordelijkheid voor de kwalitatieve uitwerking van diverse projecten wordt in het
team verdeeld op basis van talenten en interesse van de teamleden.
Per kwartaal is er een gezamenlijk opvolgmoment.
Doorgaans gebeuren projecten in partnerschap met collega’s Kind en Gezin en/of externe partners.

Jaarplanning 2019: overzicht
Decretale opdrachten en recurrente werking
1. Informatie en kennis verzamelen, verrijken en verspreiden inzake opvoeden, opvoedings- en
gezinsondersteuning, leefomgeving en organisatie van de dienstverlening
1.1. Opmaak Themapagina’s
1.2. Online documentatiecentrum up to date houden
1.3. Website expoo.be onderhouden
1.4. Communicatie en implementatie en vernieuwingen inzake kennisdelen
2. Opzetten van uitwisselingsplatformen en organiseren van evenementen
2.1. Opzetten van virtuele uitwisselingsplatformen en fold-up meetings
2.2. Organiseren van fysieke uitwisselingsmomenten
2.2.1. Huizen van het Kind
2.2.2. Prenataal aanbod
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2.2.3.
2.2.4.

Focusgroepen Gezinstransities
Focusgroep vernieuwend communicatieplatform Groeimee.be

2.3. Vlaams Congres
2.4. Meewerken aan evenementen in Kind en Gezin of op vraag van partners
2.5. Sectoroverleggen erkende voorzieningen
2.6. Internationale uitwisseling
2.6.1. Erasmusplusproject rond toegankelijkheid en geïntegreerde voorzieningen

3. Kwaliteit en innovatie
Zie ook project ouderschap en opvoedingsondersteuning
3.1. Deelname aan (onderzoeks) stuurgroepen
3.2. Praktijkbeschrijvingen
4. Vorming en trainingen aanbieden
4.1. Open aanbod
4.2. Kalender
4.3. Online aanbod
4.4. Vernieuwingen
5. Tools voor professionals
6. Basisinformatie over opvoeden
zie ook project Groeimee.be
7. Signaalfunctie
7.1. Week van de Opvoeding
8. Interne werking

Projecten in de focus

9. Ouderschap en opvoedingsondersteuning
9.1. Transitie naar ouderschap
9.1.1. Praktijkbeschrijving en draaiboek prenataal groepsaanbod
9.1.2. Proeftuin ouderteam.nu
9.2. Ouders van jongeren
9.2.1. Waakzaam zorgen voor tieners (nieuwe autoriteit)
9.2.2. Emoties ( zelfdeterminatie theorie)
9.2.3. OO-10 stress ( Rots en Water)
9.3. Gezinstransities
9.4. Online opvoedingsondersteuning
9.5. Kwaliteitswijzer opvoedingsondersteuning
9.6. Praktijkbeschrijvingen
9.6.1. Pedagogische adviesgesprekken
9.6.2. Domo
9.6.3. Spel en Ontmoeting
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9.7. Ouderschap en opvoedingsondersteuning in dienstverlening Kind en Gezin

10. Vernieuwend communicatieplatform over opvoeden en opgroeien Groeimee.be

11. Implementatie meerjarenplanning Huizen van het Kind
12. Transversale thema’s
12.1.
Proportioneel universalisme
12.2.
Participatie
12.3.
Cultuursensitief werken
13. Welbevinden van kinderen en jongeren

Jaarplanning 2019: beschrijving acties en projecten
Recurrente werking
1. Informatie en kennis verzamelen, verrijken en verspreiden
EXPOO verzamelt informatie, kennis en expertise over thema’s gerelateerd aan opvoeden,
opvoedings- en gezinsondersteuning, leefomgeving en de organisatie van de dienstverlening.
Deze info wordt verwerkt tot een actueel en kwaliteitsvol informatie en kennisaanbod voor al
wie direct of indirect betrokken is bij de ondersteuning van gezinnen.
Bij de voorleggen van dit voorstel jaarplan, kwam er feedback vanuit het werkveld (EXPOOL)
dat het bundelen van info zeker ondersteunend is en moet verder gezet worden. Vanuit
werkveld en reflectiegroep wordt ook aangegeven samenwerkingen te bekijken met VWJGZ
(Vlaams wetenschappelijke vereniging voor jeugdgezondheidszorg), Kennisplein, ….
1.1. Opmaak Themapagina’s
De Themapagina’s zijn het belangrijkste format waarmee we deze kennisbundeling vorm
geven.
Een aantal themapagina’s werken we zelf uit.
Daarnaast denken we met partners (intern of extern) mee over kennisdeling en waar wenselijk
kan dit een plaats krijgen op de website expoo.be.
In 2019 volgen we deze thema’s verder op en actualiseren we de informatie waar nodig.
Indien wenselijk, voorzien we de opmaak van nieuwe themapagina’s.
http://www.expoo.be/themas
Momenteel beschikken we over volgende themapagina’s:
-

Adoptie: ism Steunpunt Adoptie
Alcohol: ism VAD
Buurtgerichte netwerken: ism Kind en Gezin
Geletterdheid: ism departement Onderwijs en Vorming, Netwerk Basiseducatie, e.a.
Gender
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-

Hoogbegaafdheid: ism Exentra
Mediaopvoeding
Migratie
Nieuwe autoriteit
Ontmoeting
Opvoedingsondersteuning
Groeien naar ouderschap
Ouders van jongeren
Participatie
Pedagogische visies
Proportioneel universalisme
Radicalisering
Samenwerken
Scheiding
Specifieke zorg
Taalontwikkeling
Transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang en school
Vaderschap
Voorlezen
Zelfevaluatie en impactmeting
Zelfverwonding

Onderwerpen waarvan we vaststellen dat er behoefte aan is en die we graag willen uitwerken
in 2019
-

Sociale cohesie
Infant mental health/prenataal welzijn (ism partners)
Ouderschap
Co-ouderschap
Cultuursensitief werken
Welbevinden van kinderen en jongeren
Grootouderschap
Kinderwens (ism partners)
Gezinsplanning (ism Kind en Gezin)

1.2. Online documentatiecentrum verder uitbouwen
We verzamelen en verspreiden rapporten, documenten, boeken, presentaties, beeldmateriaal,
… over opvoeden, opvoedings- en gezinsondersteuning, leefomgeving en de organisatie van
de dienstverlening in het online documentatiecentrum.
http://www.expoo.be/documentatie
In 2019 willen we dit documentatiecentrum verder up to date houden en connecteren met de
bibliotheek van Kind en Gezin en ev. andere documentatiecentra.

1.3. Website expoo.be onderhouden
Informatie en kennis wordt tevens verspreid via de website expoo.be.
Het up-to-date houden, het onderhoud en het monitoren van het gebruik gebeurt tevens door
het EXPOO-team.
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1.4. Communicatie, implementatie en vernieuwing
In 2019 willen we nog meer aandacht hebben voor communicatie en bekend maken van
projecten en producten. Hiervoor gaan we verder met het inzetten van sociale media en
nieuwsbrieven.
In elke actie/project bekijken we ook de implementatiestrategie.
Ten slotte willen we oog hebben voor vernieuwende vormen van kennisdelen.

2. Opzetten van uitwisselingsplatformen en organiseren van evenementen
EXPOO brengt mensen met elkaar in verbinding om op deze manier kennis uit te wisselen, te leren …
kennis te maken.
In 2019 zetten we verder in op:
2.1. Opzetten van virtuele thematische uitwisselingsplatformen en fold-up meetings
Momenteel hebben we een 6-tal thematische platformen ( www.expoo.be/bijleren/virtueelthematische-netwerken):
- Huizen van het Kind
- Opvoedingsondersteuning
- Groeien naar ouderschap
- Ouders van jongeren
- Ontmoeting
- Nieuwe autoriteit in preventieve gezinsondersteuning
Iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in het thema, kan toegang krijgen om te
participeren aan één of meerdere platformen.
Vanaf maart 2019 willen we starten met virtuele foldup-meetings.
Dit is een regelmatig terugkerend virtueel skype-event waarbij een korte inhoudelijke inleiding
wordt gepresenteerd en vervolgens in interactie gegaan wordt met de deelnemers.
De eerste foldup-meeting is gepland op 21 maart en zal gaan over de diverse netwerken en
de Huizen van het Kind ( geïntegreerd breed onthaal, 1gezin1plan, eerstelijnszones)

2.2. Fysieke uitwisselingsmomenten
Naast het virtuele blijven we investeren in het fysiek mensen bijeen brengen. Dergelijke
momenten zijn vaak gekoppeld aan een inhoudelijk thema of project.
In 2019 plannen we
- Startdagen voor de nieuwe Huizen van het Kind
Een eerste dag is gepland in elke provincie in de loop van februari.
We plannen ook in 2de en 3de kwartaal een startdag.
http://www.expoo.be/startdagen-huizen-van-het-kind
Hiervoor werken we samen met de intersectorale samenwerkers
-

We overwegen de mogelijkheid om ook voor meer ervaren Huizen een
bovenlokale/provinciale uitwisselingsmoment te organiseren. Hiervoor stemmen we af met
de intersectorale samenwerkers.
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-

We continueren de Community of Practices met de Huizen van het Kind uit de
centrumsteden ( http://www.expoo.be/community-of-practices-cop)

-

Uitwisselingsmoment project Groeien naar ouderschap (juni)

-

In het kader van het project Gezinstransities organiseren we samen met partners
tweemaal een focusgroep: http://www.expoo.be/scheiding
Hiervoor werken we samen met diverse partners ( Artevelde; HIG; ..)

-

In april organiseren we een werk en leermoment rond het vernieuwd
communicatieplatform Groeimee.be en online dienstverlening. Philippe Bocklandt
(Artevelde Hogeschool) heeft toegezegd om dit moment mee te begeleiden

2.3. Vlaams congres
In december 2019 organiseert EXPOO opnieuw een Vlaams Congres. Het congresthema gaat
over welbevinden van kinderen, jongeren en hun gezinnen en de mogelijkheden van
preventie. Visies inzake veerkracht, talentontwikkeling, positieve ontwikkeling zijn
inspirerende denkkaders om positief en stevig in te zetten op geïntegreerde ondersteuning.
Voor de voorbereiding van het congres werken we met een projectteam bestaande uit het
EXPOO-team, Dorien Van Gassen ( Geïntegreerd Gezinsbeleid), Kris Danckaert (Academie)
en Nele Wouters ( Communicatie)

2.4. Meewerken aan evenementen in Kind en Gezin of op vraag van partners
Op vraag van partners kan EXPOO meewerken aan het opzetten van uitwisselingsevents
en/of een bijdrage doen.
Voorlopige planning voor 2019:
-

Meewerken aan congres ‘Vroeg begonnen, veel gewonnen’ ( Utrecht, mei)
(Kirsten De Saeger)

-

Studienamiddag over vaderbetrokkenheid ( De Sloep, Gent, april)
(Nele Travers)

2.5. Sectoroverleggen vanuit Kind en Gezin, voorzieningenbeleid
Op vraag van Kind en Gezin en sectoren ( opvoedingswinkels, inloopteams, mobiel aanbod,
Spel en Ontmoeting) participeert EXPOO aan het overleg en/of faciliteert uitwisseling over
inhoudelijk onderwerp.

2.6. Internationaal
Afgelopen jaren investeerde EXPOO in het opzetten van een internationaal
uitwisselingsplatform.
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In 2019 kunnen we dit concretiseren onder de vorm van een Erasmusplusproject rond
toegankelijkheid en geïntegreerde voorzieningen.
Het project wordt getrokken door Kind en Gezin.
http://www.expoo.be/ias

Bij het voorleggen van het jaarplan kwam vanuit het werkveld (meer bepaald opvoedingswinkel) de
vraag om blijvend te investeren om opvoedingswinkels (of actoren opvoedingsondersteuning) samen
te brengen voor inhoudelijke uitwisseling.
Daarnaast kwam de vraag in hoeverre niet kan samen gewerkt worden met VWVJGZ om zo ook meer
de CLB’s te betrekken.

3. Kwaliteit en innovatie
In al haar projecten en acties heeft EXPOO als doel de kwaliteit van opvoedings- en
gezinsondersteuning te versterken.
Daarnaast wil EXPOO ook een oefenplek zijn voor nieuw aanbod en toepassingen.
Zie verder: projecten in focus: ouderschap en opvoedingsondersteuning
3.1. Stuurgroepen
Vanuit haar expertise participeert EXPOO in heel wat interne en externe (onderzoeks)stuurgroepen.
Engagementen in 2018:
Samen leren voor meer impact (Koning Boudewijnstichting)
Gezinsenquête ( Departement WVG)
Huizen van het Kind en Early Arts (Welzijn en cultuur)
Stuurgroep ouders van een suicidaal kind ( Odisee – HIG)
Werkgroep Week van de geletterdheid
Lopende engagementen:
Extern
Opvolggroep actieplan partnerelaties en scheiding ( Gezin en Samenleving)
Overplatform ouders Mediawijs
Forum Jongeren, relaties & seksualiteit en Week van de Lentekriebels ( Sensoa)
Klankbordgroep PWO Relatie ouders- jeugdwerk ( Odisee – HIG)
Klankbordgroep Opvoedingslijn – Radicalisering
Project Problematische ouder-kind relaties ( PXL Social Work Research)
Stuurgreop Together we care ( UCLL)
Klankbordgroep Intesys ( VBJK)
PWO Welzijn en Onderwijs ( Ho Gent)
Sparkles ( Artevelde Gent)
Redactieraad Kiddo (VBJK)
Suicide bij Holebi en Transgenders
Stuurgroep adolescenten VAD
Iedereen Leest
Mediawijs
Stuurgroep onderzoek moslimgezinnen en opvoedingsondersteuning ( Odisee – HIG)

Pagina 7

Stuurgroep Elk Gezin Gezond ( Gezond Leven)
Stuurgroep Huiswerk ( Klasse)
Intern (Kind en Gezin)
Coördinatiecel internationaal
Opvolgingsgroep VBJK
Ouderschap en Opvoedingsondersteuning (OP)
(Hertekening sociale functie kinderopvang en basisvoorzieningen)
Onder voorbehoud – planning 2019:
Stuurgroep onderzoek brussen in gezin met suicidaal kind ( HIG Odisee)
3.2. Praktijkbeschrijvingen
Zie project ouderschap en opvoedingsondersteuning
Zowel vanuit de reflectiegroep als het werkveld ( EXPOOL) wordt deze acties en het inzetten op
kwaliteit en innovatie als belangrijk ervaren en moet zeker behouden blijven.

4. Bijscholingsmogelijkheden aanbieden
EXPOO biedt in samenwerking met partners heel wat bijscholingen en trainingen aan.
Met dit aanbod nemen we een rol op op vlak van professionalisering van het werkveld.
We beogen geen vormingsinstelling te zijn maar bij de selectie van het aanbod kiezen we voor hiaten
en/of vertaling naar het werkveld.
Projectverantwoordelijke: Sofie Eerlings
Bij het voorleggen van het jaarplan is het werkveld ( EXPOOL) positief over dit aanbod. Er wordt wel
aangegeven dat men niet steeds op de hoogte is van deze vormingen.
4.1. Open aanbod
Volgend aanbod wordt bij voldoende interesse georganiseerd:
http://www.expoo.be/bijleren/vormingen-en-trainingen
-

Communiceren met ouders
Pedagogische Adviesgesprekken voeren (samenwerking Kind en Gezin en EXPOO)
Ontmoeting en ontmoetingsplaats
Werken met groepen (groepsdynamica)
Werken met groepen (oudercursus – ervaringsgericht groepswerk)
Werken met groepen – training oudercursus ouders van jongeren nieuwe autoriteit
Werken met groepen – training oudercursus oo_10 stress
Rots en Water training

Voor de Huizen van het Kind
- Samenwerken
- Methodieken participatie: ouders en kids in huis
- Workshop communiceren vanuit je huis van het kind
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4.2. Kalender
Op de website ( http://www.expoo.be/bijleren/kalender) brengen we ook ondersteunings- en
vormingsmogelijkheden van partners samen.
4.3. Online leren
EXPOO ontwikkelde ook een aantal online bijleermogelijkheden ( http://www.expoo.be/bijleren/onlineleren):
- Online module wegwijs in opvoedingsondersteuning
- Webinar opvoedingsondersteuning
- Webinars samenwerken
- Kennisupdate radicalisering
We leggen ook de link naar:
- EXPOO-TV: hier zijn heel wat opnames van congresssen e.a. te bekijken
- Ook de Kind en Gezin-Academie biedt heel wat online bijleermogelijkheden:
https://www.kindengezinacademie.be/

4.4. Vernieuwingen
In 2018 evalueerden we ons vormingsaanbod. We willen in 2019 verder werken aan vernieuwingen.

5. Tools

EXPOO ontwikkelt allerhande materialen en instrumenten voor professionals:
http://www.expoo.be/toolbox http://www.expoo.be/toolbox
We actualiseren het bestaande aanbod en hebben aandacht voor de bekendmaking en
implementatie.
-

Sprekersdatabank: http://www.expoo.be/sprekersdatabank-opvoedings-engezinsondersteuning
Opvoedinformatie ontsluiten en delen: http://www.expoo.be/opvoedinformatie-ontsluiten-endelen
Interactieve tentoonstelling: http://www.expoo.be/opvoeden-samen-aanpakken-osa
praktijkbeschrijvingen
Draaiboeken en instrumenten:
Draaiboek infotheek en kwaliteitscheck
Draaiboek organiseren webinar
Hulpmiddelen pedagogisch adviseren

Voor de Huizen van het Kind
-

Presentatie voor opstartbijeenkomst
Materiaal op je Huis van het Kind op te volgen
Samenwerking
Een omgevingsanalyse maken
Toolbox roadmap
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-

Methodiekendoos: ouders en kids in huis

Tools van partners:
-

Opvoedspel

-

Praktijken in beeld: http://www.expoo.be/praktijk-in-beeld

6. Basisinformatie over opvoeden
Zie project vernieuwend communicatieplatform Groeimee.be

7. Signaalfunctie
EXPOO brengt thema's gerelateerd met opvoeden en de leefomgeving van kinderen en jongeren
onder de maatschappelijke aandacht.
Bij het voorstellen van het jaarplan op de reflectiegroep vraagt deze groep dat EXPOO meer deze rol
zou opnemen. EXPOO moet zichzelf als merk en zeker de aandacht voor opvoedingsondersteuning
meer in beeld brengen gekoppeld aan grote maatschappelijke uitdagingen.

7.1. Week van de Opvoeding
Daarnaast faciliteren en coördineren we de jaarlijkse Week van de Opvoeding.
(http://www.expoo.be/week-vd-opvoeding).
In 2019 is het thema van de Week van de Opvoeding: Opvoeden, dat doen we samen.
Dit thema wordt jaarlijks samen met het werkveld bepaald.
Gezien het doel van deze Week vooral sensibilisering is, werken we hier ook samen met het team
Communicatie en de communicatiefirma LDV United.
We bekijken mogelijke synergieën tussen de Week van de Opvoeding en Dag van de Jeugdhulp.
Projectverantwoordelijke: Annelies Bergmans en Cynthia Bettens ( Academie)

Vanuit het werkveld wordt gevraagd om niet alleen een inhoudelijke boodschap te brengen maar
tevens inspanningen te doen om het aanbod van opvoedings- en gezinsondersteuning onder de
aandacht te brengen.
8. Interne werking

• Positionering
Vanaf 2019 wordt EXPOO gepositioneerd in het team Geïntegreerd Gezinsbeleid ( ipv Academie).
Tegelijk heeft EXPOO de opdracht zich verder uit te bouwen als sterk merk.
Daarvoor onderhoudt EXPOO ook nauwe banden met andere clusters en teams waaronder
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voorzieningenbeleid.
Gezien de vele communicatieopdrachten is er ook een sterke link met het team communicatie.
Daarnaast denkt EXPOO tevens mee over de mogelijkheden en consequenties van de fusie met het
agentschap jongerenwelzijn.
Bij het voorstellen van dit jaarplan in het team Geïntegreerd Gezinsbeleid werd samen nagedacht over
de synergieën van EXPOO en het team naar de lokale teams en naar de kinderopvangsector. We
willen vooral in concrete projecten de meerwaarde uitzoeken en doen dit stap voor stap.
• Reflectiegroep en EXPOOL
Het EXPOO-team vindt de samenwerking met een reflectiegroep en een werkveldgroep ( EXPOOL)
zeer belangrijk voor haar werking.
We willen dit in 2019 continueren en versterken.
Na overleg met de reflectiegroep willen we graag extra leden aantrekken. We denken hierbij aan een
persoon van jongerenwelzijn, iemand met achtergrond in migratie, VVSG, onderwijs, gezondheid,..
Ook de EXPOOL groep willen we verstevigen.
Huidige samenstelling: zie http://www.expoo.be/wie-is-wie http://www.expoo.be/wie-is-wie

Projecten in de focus
9. Ouderschap en opvoedingsondersteuning
EXPOO blijft zich focussen op ouderschap- en opvoedingsondersteuning. Rode draad in deze
projecten is versterken en borgen van kwaliteitsvol aanbod voor gezinnen met kinderen en jongeren
en het op zoek gaan naar en pionieren met vernieuwende methodieken.
•

Transitie naar ouderschap:
We werken de praktijkbeschrijving en draaiboek voor prenataal groepsaanbod af en voorzien
een toonmoment.
We zetten verdere stappen in de proeftuin ouderteam.nu
Projecttrekker: Kirsten De Saeger
Partners:

•

Ouders van jongeren:
We verspreiden het draaiboek ‘Waakzaam zorgen voor tieners’ (nieuwe autoriteit) en
ondersteunen de implementatie van dit groepsaanbod.
De andere draaiboeken ( emoties vanuit zelfdeterminatietheorie; OO-10 stress vanuit Rots en
Water) worden gefinaliseerd en verspreid.
We houden verder vinger aan de pols rond dit thema
Projecttrekker: Sofie Eerlings
Partners: Sven Bussens (Oplossingsgericht Centrum en Hogeschool Gent); Frank Van Holen
(BIGV); Maarten Van Steenkiste en collega’s ( U Gent); Kwadraat CAW Antwerpen.

•

Gezinstransities
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We werken samen met partners verdere acties uit in kader van het actieplan
relatieondersteuning en scheiding.
Begin 2019 organiseren we focusgroepen in kader van het Sparkles project van de Artevelde
Hogeschool (koffer) en het project ‘Handreiking voor intermediairen’, een project van het
Kenniscentrum Gezinswetenschappen.
Projecttrekker: Nele Travers
Bij het voorleggen van het jaarplan aan het team geïntegreerd gezinsbeleid werd ook de
suggestie gedaan om life-events (verlies van een kind, …) mee op te nemen in dit
thema/project.
•

Online opvoedingsondersteuning
Naar aanleiding van een vraag van het CKG Averbode, willen we innovatieve vormen van
online dienstverlening verkennen en indien mogelijk een proeftuin opstarten.
Projecttrekkers: Nele Travers en Sofie Eerlings

•

Kwaliteitswijzer opvoedingsondersteuning
In 2019 willen we deze tool verspreiden.
Projecttrekkers: Sofie Eerlings en Nele Travers

•

Praktijkbeschrijvingen
We frissen de bestaande praktijkbeschrijvingen op door middel van een masterclass. We
hebben prioritair aandacht voor Pedagogische Adviesgesprekken, Domo, Spel en
Ontmoeting.
Projecttrekkers: Nele Travers en Sofie Eerlings
In samenwerking met Domo Vlaanderen vzw willen we onder meer een uitwisseling met
Homestart Nederland doen.
Voor Spel en Ontmoeting willen we enerzijds de expertise van Naomi Geens inhuren en
anderzijds onderzoeken we de mogelijkheid om een proeftuin ontmoeting voor +6 jarigen op
te starten.( vraag vanuit Huizen van het Kind Antwerpen)
Ook verspreiden we verder de inzichten van het jobshadowingsproject dat we in 2018 liepen
in samenwerking met het VBJK.
Bij het voorleggen van het jaarplan in het team geïntegreerd gezinsbeleid werd de vraag
gesteld om werkzame methodieken en praktijken in het werken met kwetsbare gezinnen op te
lijsten en te bundelen.

•

We werken mee in het project ouderschap (ondernemingsplan)
Als stakeholder gaven we input en reflecteerden we mee over de visietekst. Daarnaast
stemden we inhoudelijk af over de methodiek pedagogisch adviseren.
We ervaren dat een intensievere samenwerking een meerwaarde kan betekenen en bekijken
binnenkort de mogelijkheden hiertoe.

10. Project: vernieuwend communicatieplatform Groeimee.be

Pagina 12

EXPOO heeft als decretale opdracht basisinformatie over opvoeden kinderen en jongeren te
ontwikkelen en op een laagdrempelige manier aan te bieden aan al wie betrokken is bij het
opvoedproces inclusief de ouders.
Deze opdracht concretiseren we hoofdzakelijk via de website Groeimee.be.
Om alle ouders en professionals met dit aanbod van kwaliteitsvolle opvoedinformatie te bereiken is
een vernieuwd communicatieplatform noodzakelijk.
Centraal hierin staat een webplatform die een referentierol opneemt en kwaliteitsvolle, gevalideerde
informatie biedt.
Vernieuwingen zijn vooral de doelgroep, de visie en uitgangspunten, de gelaagdheid en breedheid in
de content en de wijze van aanbieden.
We hebben ook veel aandacht hebben voor het bestaand aanbod toegankelijk te maken en warm
door te verwijzen.
We doen dit ondermeer door per thema te linken naar bestaande (online) dienstverlening, gebruik
maken van widget’s zoals de Uit-kalender, .
We stappen af van onze eigen sociale kaart en willen gesprekken aangaan met desocialekaart.be om
hier ook synergieën te onderzoeken.
Voor de realisatie van Groeimee.be wordt samengewerkt met partners en andere expertisecentra (
aanleveren van content).
De Opvoedingslijn beantwoordt opvoedingsvragen van ouders die via mail gesteld worden ( Stel je
vraag knop)
Voor info voor kinderen en jongeren zelf, verwijzen we naar de vernieuwde website van De
Ambrassade: watwat.be.
Begin 2019 zal het nieuwe communicatieplatform over opvoeden en opgroeien beschikbaar zijn.
In 2019 wordt het platform verder uitgebreid met inhoudelijke informatie en bijkomende formats met
het oog op het bereik van alle ouders.
In dit kader verkennen we momenteel samen met de Artevelde Hogeschool ( pedagogie van het jonge
kind) of er een PWO onderzoek kan opgezet worden over behoeften en tools om doelgroepen die we
nu niet bereiken, wel te bereiken.
Begin april organiseren we een focusgroep met het werkveld om het vernieuwend
communicatieplatform voor te leggen en in te gaan op noden van het werkveld om het te gebruiken.
Af en toe krijgen we vragen van het werkveld om een thema op Groeimee.be uit te werken. We willen
hier kijken hoe we input van het werkveld en van de ouders zelf op een meer systematische wijze
kunnen verzamelen. Tevens zullen we het gebruik van de website ( op wat wordt gezocht, welke
trefwoorden bieden geen zoekresultaten, …) monitoren.
Voor dit vernieuwd communicatieplatform willen we bestaande samenwerkingen versterken en nieuwe
aangaan.
We houden contact en wisselen ervaringen uit met de collega’s uit Nederland ( Stichting
Opvoedinformatie)
Gezien momenteel alle energie gaat naar het online gaan van Groeimee.be, willen we in het tweede
kwartaal deze projectplanning verfijnen en graag voorleggen aan het ManagementComité.
Projecttrekker: Annelies Bergmans en Vera Bossuyt
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11. Project: Huizen van het Kind
Ook in 2019 blijft de ondersteuning en implementatie van de meerjarenplanning van de Huizen van
het Kind (Ondernemingsplan) een belangrijk project in de EXPOO-werking.
Projecttrekkers vanuit EXPOO: Kirsten De Saeger, Ivan Pauwels, Nele Travers
Het project wordt scrumsgewijs uitgewerkt met ownerschap bij Wannes Blondeel.
Hieronder wordt voornamelijk ingegaan op de ondersteunende acties die vanuit EXPOO worden
geïnitieerd.
In 2019 willen we dat elk gezin met kinderen in een gemeente woont waar een Huis van het Kind
actief is.
We bouwen samen verder aan Huizen van het Kind zodat ze uitgroeien tot kwaliteitsvolle
basisvoorzieningen
• Die vanuit samenwerking over diverse sectoren zorgen voor een divers en geïntegreerd
aanbod (levensdomeinen)
• Aanbod, dat aansluit bij de noden van gezinnen en samen met gezinnen wordt opgezet
(participatie en coproductie)
• aandacht heeft voor rechten en ingebed is in de wijk (buurtgericht)
• gekend, van betekenis en toegankelijk is voor alle gezinnen ( p.u.)
Acties:
1. Ondersteuning van lokale teams (intersectorale medewerkers) in hun contacten met
lokale besturen in functie van nieuwe erkennings en subsidieringsaanvragen.
2. Actueel houden en verder implementeren van de roadmap en bijhorende toolbox.
De roadmap is de visie over de Huizen van het Kind als instrument in een lokaal
geïntegreerd gezinsbeleid.
Hieronder vallen een aantal deelprojecten:
•

•
•

Updaten en actueel houden van interactieve pdf en webpagina miv de
verschillende levensdomeinen.
Hiervoor houden we vinger aan de pols in literatuur en werkveld ( binnen en
buitenland) rond Huizen van het Kind, levensdomeinen,
werkzaamheidsprincipes …
Update en bijdruk toolbox zodat deze ter beschikking is van elk Huis van het
Kind en intersectorale medewerkers.
Uitbreiden met tools voor bestuur en organisatie.
Dit is onder meer een tool voor zelfevaluatie en opvolging.

3. De meerwaarde van de Huizen van het Kind is dat ze samenwerkingsverbanden zijn
die krachten bundelen om een geïntegreerde dienstverlening aansluitend bij de noden
van gezinnen te brengen. In 2019 focussen we op deze geïntegreerde
samenwerking. Dit houdt o.a. volgende acties in:
• Verzamelen van kennis en expertise over geïntegreerd werken
• Meewerken in IAS (Erasmusplus project).
• Deelname in projectgroep beroepsgehei, gegevensdeling en zorgafstemming
• Verzamelen van inspirerende praktijken ivm onthaalfunctie
• We hebben aandacht voor dit thema vanuit niet-fysieke Huizen van het Kind
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•

•

(onder voorbehoud van financiële middelen) concretiseren we de
onderzoeksresultaten van INCH over networkgovernance in een tool/brochure
met handvatten voor samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind,
buurtgerichte netwerken, ..
We stimuleren kennisuitwisseling tussen Kind en Gezin-medewerkers en
VBJK over ondersteuning van samenwerkingsverbanden met het oog op
vastleggen en documenteren van een aantal essentiële stappen.

4. We stimuleren kwaliteit en competente systemen. We zorgen voor gepaste
ondersteuning, bijleermogelijkheden en tools voor zowel bestaande en nieuwe Huizen
van het Kind. We doen dit samen met lokale teams (intersectorale medewerkers) en
externe ondersteuners.
Acties:
• We werken mee in de projecten ‘verontrusting’ en ‘inclusie’ die in kader van
het ondernemingsplan van Kind en Gezin een link hebben met de Huizen van
het Kind.
•

Afhankelijk van de vragen van het werkveld bundelen we inzichten en
inspiraties onder de vorm van een workshop/presentatie. Dit zijn pakketjes
waar intersectorale medewerkers aan de slag kunnen in hun ondersteuning.
Voorbeelden:
• Bekendmaking van je Huis van het Kind aan de burger
• Beroepsgeheim en gegevensdeling

•

We maken een nieuw magazine over en samen met de Huizen van het Kind.
Thema van het magazine is geïntegreerd samenwerken en de diversiteit van
Huizen van het Kind. Het is onze bedoeling om het samen met Huizen van
het Kind te maken waardoor we met het proces vooral reflectie nastreven.
Het product is bedoeld als bron van inspiratie.

•

Samen met de intersectorale medewerkers gepaste ondersteuning voor
zowel bestaande en nieuwe Huizen van het Kind uitwerken en uitvoeren.
• Verdere bekendmaking en implementatie virtuele werkplek
• We continueren de CoP centrumsteden.
• We starten met virtuele fold-up meetings rond een actueel thema
• We ondersteunen de intersectorale medewerkers bij
procesbegeleidingen ( roadmap, …) in hun Huis van het Kind en met
de opstart van bovenlokale lerende netwerken
• We organiseren een 3-tal startersdagen in elke provincie voor de
nieuwe Huizen van het Kind.
• We bieden de partners van de Huizen van het Kind bijleer
mogelijkheden aan (zie boven)

5. Opvolging en impact van de Huizen van het Kind
•
•
•

In functie van opvolging van de Huizen ontwikkelen we een tool voor
zelfevaluatie ( uitbreiding toolbox)
Samen met een scrumteam en team beleidsondersteuning denken we mee in
de ontwikkeling van een werkwijze om de meerwaarde en impact van de
Huizen van het Kind in kaart te brengen. (onderzoek)
Om zicht te krijgen op de meerwaarde voor gezinnen stellen we een meet the
parents voor.
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6. We hebben aandacht voor kwaliteitsvolle implementatie van aanbod opvoedings- en
gezinsondersteuning in de Huizen van het Kind

12. Transversale thema’s
Voor deze thema’s verzamelt EXPOO kennis, inzichten, praktijkvoorbeelden in Vlaanderen. We
hebben daarbij aandacht voor kennis bij andere sectoren en voorbeelden uit buitenland.
•

Proportioneel universalisme
In 2018 begeleidde EXPOO drie Huizen van het Kind ( Poperinge, Wetteren-Laarne-Wichelen
en Duffel) om proportioneel universalisme waarderend te onderzoeken.
Projecttrekker: Katrijn Kelchtermans
We ervaren het noodzakelijk om dit thema verder uit te diepen met concrete handvatten voor
basisvoorzieningen waaronder de Huizen van het Kind.
Het project wordt begin 2019 geconcretiseerd met collega’s van de cluster geintegreerd
gezinsbeleid
Projecttrekker: Ivan Pauwels

•

Participatie
In 2018 werd de themapagina afgewerkt en vorming ‘methodiekendoos participatie’
aangeboden.
Projecttrekker: Katrijn Kelchtermans.
Acties voor 2019 moeten nog geconcretiseerd worden.

•

Cultuursensitief werken
In 2018 verzamelden we kennis en inzichten bruikbaar voor preventieve dienstverlening en
Huizen van het Kind.
Deze inzichten willen we in 2019 ontsluiten. We willen tevens concrete acties opzetten met
het werkveld.
Projecttrekker: Nele Travers

Vanuit de reflectiegroep kwam de aanbeveling om zeker in te zetten op deze principes. Dit kan door
het te integreren in al andere acties en aanvullend in te zetten op methodieken, tools, competenties
van medewerkers.

13. Welbevinden van kinderen en jongeren en gezinnen
Verkennen van thema met oog op verzamelen van inzichten voor opvoedings- en
gezinsondersteuning.
Dit zal meegenomen worden in de congresvoorbereiding.
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