EXPOO
Jaarplan 2016
Dit is het ontwerp van jaarplan, opgemaakt door het EXPOO team.
Met de behoeften en noden die we capteerden gedurende het werkjaar maakten
we een eerste insteek en verfijnden dit met de input van de reflectiegroep en de
afdelingen preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang van Kind en Gezin.
Het voorliggend ontwerp geeft aan het EXPOO team richting voor prioritaire
acties. EXPOO werkt vraaggericht en is proactief. Het jaarplan wordt bijgestuurd
afhankelijk van nieuwe noden of vragen van het werkveld en beleid.
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Voorwoord
De omgeving waarbinnen en waarvoor EXPOO werkt is continu in beweging. Belangrijke
veranderingen en uitdagingen in 2015 waren o.a.:
- Het decreet preventieve gezinsondersteuning waarbij opvoedingsondersteuning
stevig ingebed wordt samen met preventieve gezondheidszorg en het versterken
van sociale cohesie
- De start en uitbouw van de lokale samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind
- De verdere inbedding van EXPOO in Kind en Gezin
- De missie en visie, opgemaakt in samenspraak met de reflectiegroep, als
toetssteen voor de werking van EXPOO
Om op een proactieve manier met deze en nieuwe uitdagingen te kunnen omgaan,
reflecteerde EXPOO samen met verschillende afdelingen van Kind en Gezin over haar
identiteit en positionering.
Positionering
De keuze voor EXPOO als een open netwerk, gepositioneerd binnen Kind en Gezin, werd
bevestigd.
Vanuit deze positie profileert EXPOO zich nog sterker als een platform dat samen met en
door partners gedragen wordt en inzet op het samenbrengen, ontsluiten en ontwikkelen
van kennis en expertise.
EXPOO staat voor verbinden & innoveren.
EXPOO neemt een proactieve en innovatieve rol op en is zo katalysator rond thema’s die
te maken hebben met de leefomgeving van kinderen en jongeren. Het werkterrein gaat
dus verder dan opvoedingsondersteuning.
EXPOO werkt voor iedereen die betrokken is op de leefomgeving van kinderen en
jongeren en is ook binnen K&G één van de geprivilegieerde partners om thema’s die te
maken hebben met de leefwereld van kinderen en jongeren in samenwerking uit te
werken. Ze doet hiertoe beroep op haar netwerk.
EXPOO is zeer flexibel(wendbaar) en gaat vraaggericht om met de
ondersteuningsbehoeften van het brede en diverse werkveld.
Opdrachten
EXPOO voert de opdrachten zoals bepaald in het decreet uit en focust daarbij op:
- brede kennisverzameling en validatie
- kennis ontsluiten met bijzondere aandacht voor het uitwisselen tussen en het
verbinden van professionals en het uitwerken van concrete producten.
- kennisontwikkeling vanuit praktijk en de praktijk ook ruimte bieden en ondersteunen
om te pionieren en zo het professionalisme te versterken.
-minder evidente zaken waar nodig op de maatschappelijke agenda plaatsen.
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Jaarplan EXPOO 2016
In het eerste deel van dit jaarplan stellen we de topics voor die EXPOO in 2016 in de focus
wil plaatsen. Vervolgens gaan we in op de ondersteuning specifiek voor de Huizen van
het Kind. In het derde deel brengen we een overzicht van de recurrente werking. Deze
is opgesteld op basis van de opdrachten geformuleerd in het decreet preventieve
gezinsondersteuning.

Kernthema’s 2016
In 2016 wil EXPOO zich focussen op onderstaande thema’s. De uitwerking van deze
thema’s zal verschillende acties omvatten zoals kennisverzameling, ontsluiten via
themapagina’s op www.expoo.be, inventarisatie en beschrijving van inspirerende
praktijken, stimuleren van methodiekontwikkeling en pionieren, organiseren van
dialoogmomenten.
De uitwerking van een thema gebeurt steeds in samenwerking met partners en het
werkveld.
Versterken van sociale cohesie in een superdiverse samenleving
Het bevorderen en ondersteunen van de sociale, informele netwerken en sociale cohesie
rondom gezinnen en hun kinderen en jongeren wordt als één van de pijlers van een Huis
van het Kind beschouwd.
EXPOO zal in 2016 rond diverse aspecten van sociale cohesie kennis en knowhow
verzamelen en ontsluiten.
Er zal hier ook gekeken worden naar expertise bij andere sectoren en inspirerende
praktijken uit het buitenland. Verder zal er aandacht zijn om deze kennis te vertalen
naar concrete tools voor de Huizen van het Kind en andere actoren.
-

Er zal o.a. een expertmeeting georganiseerd worden rond het werken vanuit
‘wijkteams’. ( Nederland)

-

De resultaten van deze acties zullen gepresenteerd worden op het EXPOOjaarcongres eind 2016.

Transitie naar ouderschap en prenatale ondersteuning
In het decreet preventieve gezinsondersteuning wordt de prenatale ondersteuning
expliciet genoemd. Ook het JOnG onderzoek wijst op het belang van ondersteuning bij
het prille ouderschap.
In samenwerking met Kind en Gezin en andere partners wil EXPOO een thematische
netwerkgroep rond dit thema maken.
-

Belangrijke inzichten uit literatuur en onderzoek worden samengebracht op een
themapagina op de website van EXPOO.
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-

Opmaken overzicht van kwaliteitsvolle manieren om de transitieperiode naar
ouderschap te ondersteunen. Daartoe zullen inspirerende praktijken uit binnenen buitenland verzameld worden.

-

We willen tevens alle betrokkenen samen brengen in een thematische
netwerkgroep/dialoogdag om uit te wisselen over deze praktijken.

-

Indien er behoefte is aan praktijkbeschrijving en methodiekontwikkeling willen we
dit in het najaar opstarten.

Inclusie en toegankelijkheid van ondersteuningsaanbod voor gezinnen
met een kind met specifieke zorgbehoeften.
Begin 2016 rondt het SWVG een onderzoek over de behoeften aan en het gebruik van
opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte af.
EXPOO wil de onderzoeksresultaten mee verspreiden en – op basis van de conclusies
van het onderzoek – acties opzetten om de toegankelijkheid van de dienstverlening te
vergroten.
We denken bijv. aan een event waar zowel actoren van de Huizen van het Kind en
actoren uit het werkveld van het VAPH mekaar leren kennen en expertise uitwisselen.
Het is tevens de bedoeling om te komen tot inspiratie te bieden voor de praktijk.
Expertise opgebouwd in de inclusieve kinderopvangsector kan hierbij betrokken worden.

Ondersteuning ouders met jongeren
In 2015 zette EXPOO de ondersteuning van gezinnen met jongeren op de agenda.
Kennis en knowhow werd gebundeld op de themapagina op expoo.be, er was een
dialoogmoment (OO-camp) en we brachten een magazine over dit thema uit.
-

In 2016 willen we deze inzichten en publicaties verder bekend maken.

-

We maken ook werk van methodiek- en praktijkontwikkeling. We starten een
praktijkontwikkelingskring die een pakket ontwikkeld van werkvormen om ouders
te ondersteunen bij de overgang van hun jongere van basis- naar secundair
onderwijs.

-

Daarnaast wordt tevens onderzocht en geproeftuind met de vertaling van het
gedachtengoed geweldloos verzet voor de preventieve gezinsondersteuning.

-

Verder op zoek gaan naar en ontwikkelingen opvolgen inzake inspirerende
praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland rond dit thema ( bijv.
ontmoetingsmogelijkheden voor ouders met jongeren)
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Informatie en kennis verzameling rond actuele thema’s
EXPOO zal verder informatie en kennis verzamelen en ontsluiten.
Rond een aantal thema’s clusteren we grondiger diepgaande informatie met
standpunten, vormingsaanbod, praktijken en materialen. We hebben hierbij ook
aandacht voor het ontsluiten van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.
Deze clusters worden onder meer verspreid via de thema’s op de EXPOO-website.
Ook hier zal EXPOO zoeken naar een samenwerking met experten op het betreffende
domein.
We plannen rond volgende onderwerpen nieuwe themapagina’s op te maken:
-

relatieondersteuning en scheiding. EXPOO neemt dit thema op in kader van
een Vlaams actieplan scheiding en werkt hiervoor o.a. samen met de afdeling
PGO en met Welzijn & Samenleving.

-

opvoeden en ondersteuning van gezinnen uit etnisch-culturele
minderheden. In 2013 maakte EXPOO een themabundel over opvoeden en
opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een migratiegeschiedenis. Gezien de
maatschappelijke evoluties willen we dit actualiseren.

-

psychisch welbevinden van kinderen en jongeren. Dit thema is zeer breed
en omvat diverse delen. Eén aspect gaat o.a. over zelfmoord bij jongeren.
EXPOO is lid van de stuurgroep ‘opvoedingsondersteuning aan ouders met een
suïcidaal kind’. Ook zal er aandacht zijn voor het psychisch welbevinden van
jonge kinderen (infant mental health) en de link naar de sector geestelijke
gezondheidszorg.

-

media-opvoeding. EXPOO is tevens partner in lopende projecten rond dit thema
bij Mediawijs en bij de Gezinsbond.

-

ouderschap bij homo-koppels. EXPOO zal hier relevantie literatuur verzamelen
en bundelen in een themapagina.

Huizen van het Kind
In 2016 blijft de ondersteuning van de Huizen van het Kind een belangrijke opdracht.
Momenteel maken we met Kind en Gezin een meerjarenplanning en zal onze
ondersteuning daarop ingrijpen.
Samen met de afdeling PGO en de ondersteuningsgroep wordt voor thema’s die leven in
het werkveld via diverse kanalen ( websites, vorming, webinars, ondersteunende
materialen en producten…) inspiratie geboden.
Naast informatie en ondersteuning in verband met de operationalisering van het
basiskader, zal EXPOO zich vooral focussen op:
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-

ondersteuning van samenwerkingsprocessen. De inzichten van de
webinarreeks (najaar 2015) in samenwerking met Pronet worden vertaald naar
bruikbare tools.
Met de ondersteuningsgroep wordt verder bekeken of procesbegeleidingen
kunnen opgezet worden bij netwerken met extra vragen.

-

gebruikersparticipatie: de inzichten uit het jaarcongres 2015 worden verder
ontsloten via een themapagina op de website. Er wordt – in samenwerking met
de Provincie Limburg - werk gemaakt van de verspreiding en toepassing van het
materialenpakket ‘ouders en kids in huis’.

-

Progressief universalisme: EXPOO wil hier vooral investeren in verzamelen en
ontsluiten van kennis, inspirerende praktijken en tools.

-

Visie: Het werken van uit een gemeenschappelijke visie op kinderen, gezinnen,
opvoeden en ondersteuning draagt bij aan de kwaliteit van de werking van een
Huis van het Kind. EXPOO werkt samen met het VBJK aan een
‘pedagogenreeks’. in 2014 en 2015 maakte het VBJK een reeks paspoorten van
pedagogen die inspiratie bieden voor een kwaliteitsvolle kinderopvang. We
selecteerden een aantal van deze auteurs op basis van hun mogelijke
meerwaarde voor visieontwikkeling voor de Huizen van het Kind. Maandelijks
wordt een bijdrage gepubliceerd op www.expoo.be

EXPOO zet ook in op verbinding van actoren Huizen van het Kind

-

Coördinatoren van het Huizen van het Kind uit de groot- en centrumsteden
komen samen in een Community of Practices.

-

Leden van de ondersteuningsgroep komen samen in een lerend netwerk over het
ondersteunen van lerende netwerken.

-

Faciliteren van een virtuele werkplek voor Huizen van het Kind zodat zij met
elkaar kunnen uitwisselen.

-

Mogelijkheid onderzoeken om een internationaal netwerk rond Family Centres op
te richten.

-

Dialoogmoment ‘krachtvoer voor huizen’ over het functioneren en meerwaarde
creeëren als Huis van het Kind: soort workshopdag, participatief event: moet nog
verder besproken worden met partners.

Op vraag van partners werkt EXPOO vanuit haar expertise mee aan projecten van
partners:

6

-

Opmaak boek over de Huizen van het Kind door het VBJK

-

Het decreet voorziet dat EXPOO lokale samenwerking en acties kan
ondersteunen.
Op vraag van en waar mogelijk biedt EXPOO een korte ad hoc ondersteuning aan
voor netwerken Huizen van het Kind. EXPOO gaat enkel in op dergelijke vragen
indien het korte opdrachten zijn waarvan het resultaat een meerwaarde heeft
voor andere actoren.

-

Op vraag van provinciebesturen en provinciale afdelingen van Kind en Gezin
neemt EXPOO deel aan en ondersteunt bij organiseren van overlegplatforms.

EXPOO zet in op kwaliteit en innovatie. Dit zal geconcretiseerd worden in acties na het
afronden van de strategieën voorzien in het ondernemingsplan.
Er zal aandacht zijn voor
-

projecten/acties die verbinding zoeken tussen sectoren zoals welzijn, onderwijs,
gezondheid, cultuur, jeugd, ...zodat het Huis een basisvoorziening, een plek van
en voor gezinnen wordt.

-

modellen Huizen van het Kind

-

ondersteuning van het geïntegreerd werken

-

brede waaier aanbod van het Huis

Recurrente werking
Informatie en kennis
EXPOO zal verder informatie, kennis en expertise verzamelen en ontsluiten over
opvoeden en opvoedings- en gezinsondersteuning opdat al wie direct of indirect
betrokken is bij de ondersteuning van gezinnen toegang zou hebben tot actuele en
kwaliteitsvolle informatie en kennis.
Rond een aantal thema’s clusterden we in 2015 reeds grondiger diepgaande informatie
met standpunten, vormingsaanbod, praktijken, materialen. We zullen deze thema’s
verder opvolgen en actualiseren. Volgende thema’s zijn nu reeds beschikbaar op
expoo.be:
-

behoeften van ouders aan opvoedingsondersteuning
ondersteuning aan ouders met jongeren
radicalisering
genderbewust opvoeden
taalontwikkeling
voorlezen
vaderschap
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Gezien we kennis en expertise willen opvolgen over alles wat te maken heeft met de
leefomgeving van kinderen en jongeren, zal EXPOO samenwerkingen aangaan met
partners om dit mee vorm te geven.
De informatie en kennis wordt hoofdzakelijk verspreid via de website expoo.be. Het
monitoren van het gebruik van de website en het up to date houden, het inzetten van
sociale media, opmaak van nieuwsbrieven, gebeurt tevens door het EXPOO team.
Daarnaast zal verder werk gemaakt worden van vernieuwende vormen van kennisdeling
zodat de verzamelde informatie nog beter ontsloten wordt voor de geïnteresseerden. (
opstarten blog op website, evaluatie en verdere uitbouw nieuwsbrief en sociale media)
Uitwisselingsplatformen & evenementen
EXPOO zal diverse uitwisselingsplatformen opzetten en evenementen organiseren zodat
actoren inspiratie kunnen opdoen om lokaal vorm te geven aan
opvoedingsondersteuning.
In 2016 zetten we naast sectoroverleg met gesubsidieerde voorzieningen, ook in op
sectoroverschrijdende thematische uitwisselingsmogelijkheden.
We hebben aandacht zowel voor de beginnende actoren als voor de behoeften van wie al
langer in het werkveld actief is.
We experimenteren verder met andere vormen van uitwisseling in combinatie met het
fysiek samenkomen.
Uitwisselingsmomenten erkende sectoren opvoedingsondersteuning
Op vraag van opvoedingswinkels, inloopteams, ontmoetingsplaatsen….
organiseert en faciliteert EXPOO themagerichte uitwisseling. We faciliteren ook
virtuele netwerken zodat deze organisaties via een gesloten werkplek met elkaar
in contact kunnen komen.
Organisatie expertmeeting over de wijkteams (voorjaar)
Organisatie uitwisselingsdag Huizen van het Kind: onder voorbehoud
Organisatie dialoogdag rond ondersteuning transitie ouderschap en prenatale
ondersteuning ( begin juni 2016)
Organisatie kennismakingsdag Welzijn-VAPH (eventueel najaar 2016)
Jaarcongres: EXPOO organiseert – samen met partners - een Vlaams congres (15 december
2016)
Vanuit haar expertise werkt EXPOO ook mee aan evenementen in Kind en Gezin of op
vraag van partners
inhoudelijke input voor Eurochildcongres (juli 2016)
meedenken dialoogdag en conferentie Jonge Kind ( april en oktober 2016)
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Kwaliteit en innovatie
EXPOO zet projecten en acties op met als doel de kwaliteit van het aanbod opvoedingsen gezinsondersteuning te versterken. Daarnaast wil EXPOO ook oefenplek zijn voor
nieuw aanbod en toepassingen.
Praktijkbeschrijving en methodiekontwikkeling
EXPOO organiseert praktijkbeschrijvingskringen waarin praktijkwerkers
reflecteren over de eigen praktijk en dit neerschrijven in een grondplan. In 2016
werken we rond methodieken voor ouders met jongeren enerzijds en transitie
ouderschap anderzijds ( zie boven).
Daarnaast stimuleert EXPOO organisaties om zelf hun praktijk te beschrijven in
het grondplan en (theoretisch of via onderzoek) te onderbouwen. EXPOO biedt
hier een beperkte procesbegeleiding aan.
EXPOO onderzoekt de behoeften aan methodiekontwikkeling rond online
opvoedingsondersteuning en speelt hierbij in op het Vlaams actieplan Online
Hulp’.
We exploreren en testen interactieve vormen van opvoedingsondersteuning aan
ouders met als doel actoren opvoedingsondersteuning nieuwe tools aan te reiken
voor hun dienstverlening aan ouders.
We verkennen de mogelijkheden van chat dienstverlening en van de ontwikkeling
van een online opvoedcursus.
We ondersteunen de samenwerking van het VCOK met de opvoedingswinkels bij
het opzetten van een nieuwe webinarreeks op over opvoeden van jongeren (
maart 2016)

Onderzoek in en voor de praktijk
Op basis van signalen uit het werkveld signaleert EXPOO noden aan
wetenschappelijk onderzoek (bijv. onderzoek naar beleving van vaders,
meerwaarde van de Huizen van het Kind, onderzoek over behoeften van ouders
van jongeren…)
EXPOO participeert in stuurgroepen met name
o het onderzoek opvoedingsondersteuning en inclusie;
o de gezinsenquête;
o opvoedingsondersteuning ouders suïcidaal kind
EXPOO onderzoekt de mogelijkheden om – in samenwerking met partners praktijkgericht onderzoek op te zetten en/of organisaties tools ter beschikking te
stellen.
EXPOO wil nagaan welke set van gegevens noodzakelijk zijn bij het beschrijven
van gezinsondersteuning in Vlaanderen en hoe deze kunnen verzameld worden.
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Vorming en training
In samenwerking met partners biedt EXPOO bijscholingen en trainingen aan. We
voorzien dit in open aanbod (in Brussel).
Organisaties en netwerken kunnen ook beroep doen op EXPOO voor het uitwerken van
een vormingsaanbod op maat van hun organisatie.
We faciliteren tevens train-de-trainers van partners zoals VAD, CM, Mediawijs, Provincie
Limburg.
Het vormingsaanbod richt zich enerzijds tot medewerkers die opvoedingsondersteuning
tot kerntaak hebben. Daarnaast bieden we ook professionaliseringsmogelijkheden aan
voor actoren Huizen van het Kind en al wie betrokken is op de leefomgeving van
kinderen en jongeren.
Voor actoren opvoedingsondersteuning.
Het gaat over de vormingen:
 Basisvorming wegwijs in opvoedingsondersteuning (online met
coachfunctie)
 Omgaan met opvoedingsvragen
 Pedagogisch adviseren
 Opzetten van oudercursussen en het werken met groepen;
 Organiseren van ontmoetingsfunctie
 Email en telefonische opvoedingsondersteuning

Voor Huizen van het Kind




In samenwerking met het VCOK wordt het driedaags
ondersteuningstraject aangeboden aan startende Huizen van het Kind.
Vorming over samenwerking in je huis (online)
Nieuw




in 2016:
webinar rond thema privacy
webinar: wegwijs in opvoedingsondersteuning
ism Provincie Limburg: werken met tools gebruikersparticipatie

Op de EXPOO-website brengen we ook ondersteunings- en
vormingsmogelijkheden van partners samen. Organisaties kunnen hun aanbod
bijv. bekend maken via de kalender.

Tools
EXPOO ontwikkelt allerhande materialen, draaiboeken en instrumenten voor
professionals
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We actualiseren bestaande tools en maken deze verder bekend:
o sprekersdatabank,
o hulpmiddelen voor pedagogische adviesgesprekken,
o tentoonstelling opvoeden samen aanpakken,
o opvoedinformatie op je website,…
o draaiboek infotheek
o draaiboek webinar
Nieuw in 2016
o Samen met Kind en Gezin en Cultuurnet wordt de mogelijkheid onderzocht om een
widget ‘Uit in Vlaanderen’ aan te bieden voor de Huizen van het Kind.
o Bundeling van werkvormen procesbegeleidingen

Basisinformatie over opvoeden
Het decreet preventieve gezinsondersteuning geeft EXPOO ook de opdracht om
kwaliteitsvolle basisinformatie over opvoeden te verzamelen en te ontwikkelen ter
ondersteuning van actoren opvoedingsondersteuning. EXPOO wil ook voor informatie
over opvoedthema’s een bekende en betrouwbare bron van informatie zijn voor al
wie behoefte heeft aan deze informatie ( professionelen, pers, ouders, …)
Groeimee.be verder uitbouwen
EXPOO stelt deze informatie over opvoeden verder vooral ter beschikking via de
website Groeimee.be. Op basis van gesignaleerde noden vanuit het werkveld
wordt – in samenwerking met partners - nieuwe content ontwikkeld.
We bouwen verder een redactie-platform uit met als doel er mee voor te zorgen
dat de content aansluit bij de behoeften van de gebruiker en wetenschappelijk
gefundeerd is.
We evalueren het gebruik van sociale media en ondernemen acties zodat de
basisinformatie over opvoeden en de website voldoende bekend is en gebruikt
kan worden door de actoren opvoedingsondersteuning (zoals de Huizen van het
Kind)
We bouwen het partnership met de Opvoedingslijn verder uit zodat ouders een
kwaliteitsvol antwoord krijgen op hun vragen.
Er wordt onderzocht in hoeverre we samen met partners kunnen groeien naar
een gedeelde Vlaamse website met kwaliteitsvolle opvoed en opgroei-informatie.
Folders en beeldmateriaal
De folderlijn wordt geactualiseerd.
We exploreren de noodzaak aan bijkomend pictografisch materiaal voor
professionals om opvoeding bespreekbaar te maken in gezinnen die de
Nederlandse taal onvoldoende kennen.

Sensibilisering

11

Week van de Opvoeding
EXPOO verzorgt de algemene coördinatie van de jaarlijkse ‘Week van de
Opvoeding’-campagne.
Pers en media
Naar aanleiding van maatschappelijke gebeurtenissen brengen we correcte
informatie en standpunten over opvoedingsthema’s.

Netwerking en signaalfunctie
EXPOO maakt de open netwerk-gedachte waar door o.a. in te zetten op:
o

Reflectiegroep
We organiseren een aantal bijeenkomsten met de reflectiegroep om
voldoende voeling te hebben met het werkveld en maatschappelijke
tendensen.

o

Partnerschappen
We zetten in op samenwerking en continueren en verstevigen
partnerschappen.
We zoeken naar nieuwe samenwerkingen met bijv. actoren onderwijs,
kinderopvang, …

o

Voeling houden met het werkveld
EXPOO gaat regelmatig op bezoek bij initiatieven en houdt op diverse
manieren contact met praktijkorganisaties.

o

Representatie
Op vraag van Kind en Gezin en op vraag van partners (binnen en
buitenland) werken we mee aan projecten en evenementen en dragen zo
een positieve visie op opvoeden en opvoedingsondersteuning uit.
(bijv. project spelen en ontmoeten Kind en Samenleving; Commissie
Jeugdinformatie; Overlegplatform Mediawijs; Week van de Geletterdheid,
project veilig online van de Gezinsbond, stuurgroep gezond opvoeden
Vigez, Week van de Lentekriebels Sensoa, Werkgroep Jeugdwerk Odisee,
…)

o

EXPOO werkt de samenwerking met hogescholen en universiteiten
verder uit zodat de verzamelde kennis en informatie ook ontsloten wordt
op maat van lectoren en studenten.

o

Internationale werking
Met het oog op kennisdeling informeren we Vlaanderen over trends en
ontwikkelingen uit het buitenland en maken we goede praktijken uit
Vlaanderen zichtbaar op internationale fora.
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EXPOO wil tevens aanspreekpunt zijn voor de internationale werking van
Kind en Gezin.
Vanuit onze opdrachten en positionering nemen we ook een signaalfunctie naar
beleid en wetenschap op.
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