TECHNISCHE FICHE VVSG-VERKIEZINGSMEMORANDUM
Fiche

Huizen van het Kind geïntegreerd in het lokaal gezinsbeleid.

Hoort bij strategisch

SD4: Armoede structureel terugdringen en zorg versterken

dossier
Korte omschrijving

Een Huis van het Kind is een belangrijk instrument voor het lokaal
bestuur om een doorgedreven gezinsbeleid te voeren. Het vormt
de link tussen zeer veel domeinen rond opvoeding en opgroeien,
zoals onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, kinderopvang,
cultuur, jeugd, sport en sociale beleid. Door een sterke lokale
regie, kan een behoeftedekkend aanbod ontwikkeld worden om
jonge gezinnen te ondersteunen.

Wat?
De Huizen van het Kind staan vandaag centraal binnen het geïntegreerd lokaal
gezinsbeleid. Het Huis van het Kind vormt de link tussen zeer veel domeinen rond
opvoeding en opgroeien, zoals onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, kinderopvang,
cultuur, jeugd, sport en sociale beleid. Denk ook aan de rol van het Huis van het Kind bij het
lokaal sociaal beleid en het geïntegreerd breed onthaal, bij het Groeipakket of aan de
koppeling ervan met het lokaal loket kinderopvang.
Een Huis van het Kind kan letterlijk een fysiek huis zijn binnen de gemeente, maar is vooral
een sterk samenwerkingsverband dat alle (lokale) partners die bezig zijn rond preventieve
gezinsondersteuning met elkaar verbindt.
Meestal trekt het lokaal bestuur dit samenwerkingsverband, een samenwerkingsverband dat
nergens hetzelfde is, maar ontstaat vanuit de lokale noden en de lokale dynamiek. Hoewel
een Huis van het Kind niet noodzakelijk een fysiek ankerpunt hoeft te hebben, krijgt het wel
vaak zo vorm: een fysieke, zichtbare, toegangspoort, is voor veel gezinnen toegankelijker
dan een digitale. Het fysieke Huis van het Kind krijgt in de meeste gemeenten een plaats
binnen de infrastructuur van het lokaal bestuur.
Het Huis van het Kind is dus in geen enkele gemeente hetzelfde en dat maakt het concept
net zo sterk: pas zo kan het Huis van het Kind een instrument worden binnen het lokaal
sociaal beleid en uitgroeien tot een basisvoorziening waar elk kind en elk gezin op maat
ondersteund kan worden. Door een sterke lokale regie, kan een behoeftedekkend aanbod
ontwikkeld worden, dat vanuit de verschillende beleidsdomenen wordt aangeboden. Pas zo
kunnen partners elkaar versterken.
De VVSG benadrukt dat het lokaal bestuur bevoegd is voor het voeren van een sterk, lokaal
gezinsbeleid en het Huis van het Kind daarin een krachtig instrument is, dat het lokaal
bestuur moet kunnen sturen. Vandaag wordt de focus van het voeren van een lokaal
gezinsbeleid door het lokaal bestuur, steeds vaker verschoven naar de uitbouw van de

Huizen van het Kind. Anders gezegd, steeds meer Huizen van het Kind groeien uit tot op
zichzelf staande structuren, los van het lokaal gevoerde gezinsbeleid. De Vlaamse overheid
moet het voor het lokaal bestuur mogelijk maken om de juiste rol op te nemen binnen de
Huizen van het Kind en de Huizen van het Kind in te zetten als belangrijk instrument voor
een effectief en sterk gezinsbeleid.
Hoe?
Lokaal bestuur is bevoegd voor het voeren van een sterk, lokaal gezinsbeleid. Het is
belangrijk dat het lokaal bestuur daarvoor dan ook het mandaat krijgt. De VVSG vraagt dat
het lokaal bestuur invloed kan uitoefenen op andere organisaties, zodat deze organisaties
mee in de richting van een gezamenlijk beleid kunnen groeien. Dat is in se de definitie van
regie voeren. De positionering van het lokaal bestuur en de vorm van het
samenwerkingsverband hangt namelijk sterk af van de lokale realiteit.
Vandaag zijn de instrumenten om regie te voeren nog te weinig uitgebouwd, instrumenten
die het bestuur in staat stelt om andere partijen te overtuigen om mee te werken. Bij
dergelijke samenwerkingsverbanden en projecten is een goede coördinatie nodig.
De VVSG vraagt naar juridische grondslagen waarnaar het lokaal bestuur kan teruggrijpen,
bijvoorbeeld wanneer een belangrijke actor niet wil meewerken. Deze handvaten kunnen
worden vertaald in de regelgeving van alle relevante partners binnen het Huis van het Kind.
De regierol van lokale besturen binnen het Huis van het Kind steunt nu vooral op
vrijwilligheid, op een sterk lokaal leiderschap en op goede contacten tussen lokaal bestuur
en relevante partners.
Een lokaal bestuur moet zelf keuzes kunnen maken en zo partners versterken en het
dienstverleningsaanbod uitbouwen. In een samenwerking met tal van
middenveldorganisaties en private actoren, laten lokale besturen de Huizen van het Kind
aansluiten bij het lokaal sociaal beleid.
Bovendien worden steeds meer opdrachten van bovenaf toegeschreven aan het Huis van
het Kind, terwijl de middelen hiervoor achterblijven. Moet de centrale overheid daarenboven
wel bepalen of deze opdrachten moeten worden gerealiseerd binnen de Huizen van het
Kind? Het lokaal bestuur, expert binnen de eigen gemeente, weet als de beste hoe deze
opdrachten lokaal verankerd moeten worden.
De VVSG vraagt aan de centrale overheid om voldoende ondersteuning en middelen te
voorzien om deze belangrijke opdracht vorm te geven. Het is aan het lokaal bestuur om
richting te geven en instrumenten daar in te zetten waar nodig. Tot slot zou de link met het
lokaal beleid, en de rol van het lokaal bestuur sterker verankert moeten worden in het
decreet rond de preventieve gezinsondersteuning.
Effect?
Huizen van het Kind als volwaardige, laagdrempelige, basisvoorzieningen, geïntegreerd in
het lokaal gezinsbeleid. Lokale besturen komen tegemoet aan de lokale sociale
beleidsdoelstellingen en aan de doelstellingen van de Vlaamse overheid.
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