1 maart 2019

Oproep subsidiëring
Huizen van het Kind
Een Huis van het Kind: overal en voor elk kind, elk gezin.

1.

Situering

In Vlaanderen en Brussel zijn we op weg naar een Huis van het Kind: overal en voor elk kind, elk gezin.
Na de subsidieoproep van 2018 zijn er 218 Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel. Zo hebben 308 van de 319
Vlaamse gemeenten en Brussel een Huis van het Kind. Dit betekent dat in nog 11 gemeenten verdere stappen
moeten genomen worden om te komen tot een Huis van het Kind.
Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije
beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers.
De acties die ze ondernemen, zijn: elkaar (leren) kennen, het aanbod afstemmen, samen aanbod creëren, het
samenwerkingsverband coördineren, een communicatiestrategie opzetten, investeren in één of meerdere fysieke
plekken, het verbinden van diverse levens- en beleidsdomeinen met elkaar, …
Hun doel is alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij
hun leefwereld te ondersteunen.

Deze oproep richt zich naar de gemeentes die nog geen gesubsidieerd Huis van het Kind hebben.
De Vlaamse overheid heeft middelen ter beschikking gesteld om vanaf 2019 jaarlijks in elke gemeente een Huis van
het Kind te subsidiëren. Momenteel zijn er nog middelen beschikbaar voor de 5 Huizen van het Kind die erkend maar
nog niet gesubsidieerd zijn en voor de 11 gemeentes waar nog geen Huis van het Kind opgericht is.
Deze subsidie oproep richt zich tot die samenwerkingsverbanden die nog geen subsidies als Huis van het Kind
ontvangen, met name:
• een erkend Huis van het Kind dat nog geen subsidies ontvangt. Dat kan een gemeentelijk of intergemeentelijk
initiatief zijn.
• een nieuw Huis van het Kind. Het verkrijgen van subsidie brengt in dat geval het verkrijgen van een erkenning
met zich mee.
Een nieuw intergemeentelijk initiatief dat voor een gedeelte van haar werkingsgebied reeds erkenning en/of subsidie
ontvangt en voor een gedeelte nog geen erkenning en/ of subsidie ontvangt, kan ook een subsidie aanvragen.
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2.

Berekening van de subsidie per
werkingsgebied Huis van het Kind

Zoals regelgevend bepaald, wordt er bij de berekening van de subsidie rekening gehouden met:
o

het aantal minderjarigen in het werkingsgebied van het Huis van het Kind, met uitzondering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest waar 30% van het aantal minderjarigen in rekening genomen wordt;

o

het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in dat werkingsgebied.

Het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in het werkingsgebied van het Huis van het Kind wordt bepaald met
een samengestelde indicator op basis van volgende gegevens:
o

het aantal minderjarigen dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ten
opzichte van het totaal aantal minderjarigen;

o

het aantal minderjarigen in een eenoudergezin ten opzichte van het totaal aantal minderjarigen;

o

de kansarmoede-index van Kind en Gezin.

Voor een overzicht van de subsidiebedragen voor deze 16 gemeenten : zie bijlage 1 (p. 6). Deze bedragen worden
toegekend voor onbepaalde duur.

3.

Beschikbaar budget

Voor deze oproep is er een jaarlijks budget beschikbaar van circa 77.000 euro. Dit budget komt bovenop de middelen
die er zijn voor de reeds gesubsidieerde Huizen van het Kind. De middelen zijn recurrent beschikbaar op de begroting
van Kind en Gezin ten behoeve van de subsidiëring van Huizen van het Kind.
Dit beschikbare budget laat toe om subsidie toe te kennen aan iedere kwalitatieve aanvraag.

4.

Aanvragen
•

Aanvraagformulieren

Het verplichte aanvraagformulier kan gedownload worden via
https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/erkenning-subsidiering-envergoeding/huizenvanhetkind/procedures-en-werkinstrumenten/
De handleiding biedt ondersteuning bij het invullen.
Indien het ter beschikking gestelde formulier niet gebruikt wordt of niet volledig ingevuld is, zal de aanvraag
onontvankelijk verklaard worden en niet verder behandeld worden.
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Indieningsperiode

•

Aanvragen kunnen uiterlijk op 1 juli 2019 aangetekend worden verstuurd naar:
Kind en Gezin - Voorzieningenbeleid
Dossierbeheer Huizen van het Kind
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
De postdatum geldt als bewijs.

5.

Beslissingskader

Hieronder staan de algemene lijnen van het beslissingskader. Meer concrete informatie is te vinden in de
handleiding bij de aanvraag.
Fase A: Onderzoek van de ontvankelijkheid
Volgende elementen worden steeds nagegaan:
o is de aanvraag aangetekend verstuurd;
o is de aanvraag tijdig ingediend;
o is het formulier volledig ingevuld;
o is de aanvraag ondertekend;
o als het samenwerkingsverband een vzw is: is een bijlage toegevoegd met daarin de samenstelling van een
vzw;
o als de ontvanger van de subsidie een vzw is: is er een attest toegevoegd van de financiële instelling dat
aangeeft dat het rekeningnummer bij de vzw hoort.
Als één van bovenstaande elementen de toets door Kind en Gezin niet doorstaat, zal de aanvraag onontvankelijk
worden verklaard en niet verder behandeld worden.
Kind en Gezin brengt de aanvrager binnen de dertig dagen na postdatum op de hoogte van het al dan niet
ontvankelijk zijn van de aanvraag.
Fase B: Onderzoek van de subsidievoorwaarden
Concreet worden volgende zaken onderzocht:
o

Het werkingsgebied

Kind en Gezin onderzoekt of het voorstel van werkingsgebied conform is de bepalingen van artikel 8, 2° van het
besluit1, met name:
•
•

1

Het werkingsgebied moet dient uniek te zijn. Er mag geen overlap zijn tussen het werkingsgebied van
verschillende Huizen van het Kind.
Het werkingsgebied dient intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk te zijn

Zie whttps://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/erkenning-subsidiering-en-vergoeding/huizenvanhetkind/regelgeving/
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o

Het in het samenwerkingsverband aanwezige aanbod

Kind en Gezin onderzoekt of aan de minimale voorwaarden met betrekking tot het aanbod is voldaan, met name:
•
•
•
•

o

de bepaling met betrekking tot de consultatiebureaus;
of er minimaal twee andere vormen van aanbod aanwezig zijn;
of het door Kind en Gezin erkend of gesubsidieerd aanbod aangesloten is;
of de minimale drie pijlers (preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en acties ter
bevordering van sociale cohesie en ontmoeting) aanwezig zijn.

De engagementen te realiseren binnen de 2 jaar

Kind en Gezin toetst of het samenwerkingsverband het engagement aangaat om binnen de 2 jaar na toekenning
van de subsidie de engagementen uit artikel 14 punt 4 van het besluit van de Vlaamse Regering te realiseren.
Fase C: Scoring van de beoordelingscriteria van de aanvragen
De aanvragen die voldoen aan de subsidievoorwaarden worden beoordeeld op onderstaande criteria. Er wordt
beoordeeld op welke wijze en in welke mate het samenwerkingsverband voldoet aan de bepaling zoals opgenomen in
artikel 14, paragraaf 1, punt 4, van het decreet houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning. Het
gaat met name over onderstaande 6 vragen. Concreet moet uit de beschrijving blijken in welke mate en op welke
wijze het Huis van het Kind:
o
o
o
o
o
o

zich niet alleen richt tot de gebruikers die het Huis van het Kind al bereikt, maar ook acties onderneemt ten
aanzien van gebruikers die nog niet bereikt worden;
overlap tussen het aanbod van verschillende actoren wegwerkt;
lokale lacunes in het aanbod preventieve gezinsondersteuning aanpakt door de middelen van de
verschillende actoren te bundelen;
concrete initiatieven neemt om gebruikersparticipatie structureel en maximaal te verankeren binnen het Huis
van het Kind;
zorgafstemming organiseert voor individuele gebruikers;
middelen voorziet voor onder andere coördinatie en kwaliteitsbevordering van het aanbod ondergebracht in
het Huis van het Kind.

Per vraag zijn enkele indicatieve deelvragen opgesteld. Deze deelvragen dienen niet allemaal concreet te worden
beantwoord; ze zijn ter ondersteuning om de vragen meer concreet te maken. Ze zijn terug te vinden in de
handleiding.
Aan elk criteria wordt een score gegeven op 30 punten. Bij de quotering houdt Kind en Gezin rekening met de
concrete realisaties (i.e. de mate waarin, op 10 punten) en de planmatigheid (i.e. de wijze waarop, op 20 punten).
Daarnaast is er een score op 20 voor de coherentie en doelmatigheid van het geheel van de omschreven criteria.
In totaal is er een maximale score te behalen van 200 punten. Het is belangrijk te weten dat de jury op zoek is naar
concrete en realistische plannen die aangeven wat bovenstaande 6 criteria voor het samenwerkingsverband
betekenen.
Er kan geen subsidie worden toegekend aan aanvragen die minder dan 100 op 200 punten halen. Dit zal gemotiveerd
worden door de jury en aan de aanvrager worden meegedeeld.
Fase D: Beslissing door de administrateur-generaal
Het resultaat van fase A t.e.m. fase C zal ter beslissing aan de administrateur-generaal van Kind en Gezin worden
voorgelegd.
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6.

Aanwending van de middelen

Zoals bepaald in artikel 20 van ‘het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet
van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning’ moet de subsidie aangewend
worden voor de organisatie van een aanbodsvorm, zoals bedoeld in artikelen 40, 42, 44, 46 en 48 van dat besluit.
De subsidie moet meer bepaald besteed worden aan de organisatie van één (of meerdere) van volgende
aanbodsvormen:
o
o
o
o
o

een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met
kinderen (art 40);
een laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen (art
42);
een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en
gezinnen met kinderen (art 44);
een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen
met kinderen (art 46);
een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met
kinderen met het oog op de versterking van onderwijskansen (art 48).

Onder deze aanbodsvormen kan een ruim scala aan initiatieven worden verstaan, zoals groepswerking voor ouders,
gezinsactiviteiten met focus op spel en ontmoeting, ondersteuning aan huis bij gezinnen, prenataal aanbod, …. Deze
lijst is niet limitatief en is illustratief opgesteld. Hij wordt meegegeven om aan te tonen dat er verschillende soorten
aanbod onder de vijf kapstokken van artikelen 40, 42, 44, 46 en 48 kunnen vallen. Het lokaal samenwerkingsverband
kan bepalen welk aanbod, opgehangen aan deze kapstokken, er tegemoet komt aan de lokale noden. Inspiratie voor
aanbod is te vinden op www.expoo.be.
De subsidie geldt als algemene werkingssubsidie en kan aangewend worden voor personeel- en werkingskosten. De
’organisatie van een aanbodsvorm’ kan onder meer volgende zaken omvatten: coördinatie van het aanbod, personeel
voor het realiseren van het aanbod, acties voor bekendmaking en promotie van het aanbod en benodigd materiaal.
De subsidie kan dus breed ingezet worden, maar de relatie met de organisatie van de aanbodsvorm moet te allen
tijde aanwezig zijn en kunnen aangetoond worden.
De aanbodsvorm waarvoor de middelen aangewend worden, moet niet aangegeven worden bij de aanvraag. Er zal
wel een jaarlijkse rapportering gevraagd worden over de aanwending van de middelen.
In bijlage 2 (pg. 7-9) vind je per aanbodsvorm de regelgevend bepaalde opdrachten en doelstellingen.
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BIJLAGE 1: subsidiebedragen per gemeente
Hieronder staan de subsidiebedragen die de betrokken gemeentes voor een Huis van het Kind zouden krijgen als
subsidie.

Gemeente
Boechout
Lint
Wommelgem
Kampenhout
Londerzeel
Steenokkerzeel
Roosdaal
Kraainem
Linkebeek
Sint-Genesius-Rode
Wezembeek-Oppem
Bertem
Oostrozebeke
Lochristi
Nieuwerkerken
Herstappe

Middelen
5.104.81
3.684,76
4.787,23
4.923,71
7.072,87
5.054,17
4.743,41
6.238,03
2.047,97
8.314,01
6.369,66
4.386,34
3.095,56
9.266,84
2.509,08
22,78
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BIJLAGE 2: Regelgevend bepaalde opdrachten en doelstellingen per
aanbodsvorm
Een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen
Een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen
bestaat uit de uitvoering van minstens één van de volgende opdrachten met betrekking tot elk van de volgende
doelgroepen:
1° opdrachten ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen:
- in basisondersteuning voorzien om de opvoeding te verrijken;
- ondersteuning bieden bij opvoedingsvragen;
- ondersteuning bieden bij opvoedingsproblemen;
- opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen vroegtijdig detecteren, en gericht doorverwijzen indien nodig;
- ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen.
2° opdrachten ten aanzien van actoren:
- sensibiliseren inzake het belang van opvoedingsondersteuning;
- expertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind.
Bij het vervullen van de opdrachten worden de volgende doelstellingen nagestreefd:
1° de ontwikkelingskansen van kinderen versterken;
2° de vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken;
3° de spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen;
4° het sociale netwerk van gezinnen versterken;
5° bijdragen tot de profilering van opvoedingsondersteuning als een laagdrempelig en kwaliteitsvol aanbod.

Een laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting voor aanstaande gezinnen en gezinnen met
kinderen
Een laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen bestaat uit
de uitvoering van minstens één van de volgende opdrachten met betrekking tot elk van de volgende doelgroepen:
1° opdrachten ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen:
- de ontmoeting van kinderen en aanstaande gezinnen en opvoedingsverantwoordelijken faciliteren en stimuleren;
- inzetten op spel, interactie en taalontwikkeling;
- ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen.
2° opdrachten ten aanzien van actoren:
- sensibiliseren inzake het belang van spel en ontmoeting;
- expertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind.
Een organisator streeft bij het vervullen van de opdrachten de volgende doelstellingen na:
1° bijdragen tot de socialisatie en ontwikkelingsstimulering van kinderen;
2° de vaardigheden en de draagkracht van opvoedingsverantwoordelijken versterken;
3° het sociale netwerk van gezinnen versterken;
4° de sociale cohesie bevorderen.
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Een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met
kinderen
Onder ambulant wordt verstaan dat de ondersteuning hoofdzakelijk in de setting van de organisator aangeboden
wordt.
Een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met
kinderen bestaat uit de uitvoering van minstens één van de volgende opdrachten met betrekking tot elk van de
volgende doelgroepen:
1° opdrachten ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare
positie:
- de gezinnen op een duurzame wijze bereiken;
- laagdrempelige, integrale en ambulante ondersteuning bieden;
- ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen;
2° opdrachten ten aanzien van actoren:
- sensibiliseren inzake drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen;
- structurele knelpunten of tekorten signaleren waardoor gezinnen beknot worden in hun
ontplooiingsmogelijkheden en -kansen;
- expertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind.
Een organisator streeft bij het vervullen van de opdrachten de volgende doelstellingen na ten aanzien van aanstaande
gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie:
1° de ontwikkelingskansen van kinderen versterken;
2° de vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken;
3° de spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen;
4° het sociale netwerk van gezinnen versterken;
5° bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding, en die ontwikkeling
positief beïnvloeden.
Een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met
kinderen
Onder mobiel wordt verstaan dat de ondersteuning hoofdzakelijk aangeboden wordt in de thuiscontext, of
vertrekkende vanuit de thuiscontext.
Een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met
kinderen bestaat uit de uitvoering van minstens één van de volgende opdrachten met betrekking tot elk van de
volgende doelgroepen:
1° opdrachten ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare
positie:
- laagdrempelige, integrale en mobiele ondersteuning bieden;
- ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen;
2° opdrachten ten aanzien van actoren:
- sensibiliseren inzake de drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen;
- structurele knelpunten of tekorten signaleren waardoor gezinnen beknot worden in hun ontplooiingsmogelijkheden
en -kansen;
- expertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind.
Een organisator streeft bij het vervullen van de opdrachten de volgende doelstellingen na voor aanstaande gezinnen
en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie:
1° de ontwikkelingskansen van kinderen versterken;
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2° de vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken;
3° de spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen;
4° het sociale netwerk van gezinnen versterken;
5° bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding, en die ontwikkeling
positief beïnvloeden.
Een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen
met het oog op de versterking van onderwijskansen
Een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen om
onderwijskansen te versterken, bestaat uit de uitvoering van minstens één van de volgende opdrachten met
betrekking tot elk van de volgende doelgroepen:
1° opdrachten ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare
positie:
- de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van de kinderen stimuleren;
- de opvoedingsverantwoordelijken ondersteunen bij de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van de kinderen;
- ondersteuning bieden bij spel en taalontwikkeling en de interactie tussen de opvoedingsverantwoordelijken en de
kinderen stimuleren;
- ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen;
2° opdrachten ten aanzien van actoren:
- sensibiliseren inzake het belang van voor- en vroegschoolse ontwikkeling;
- structurele knelpunten of tekorten waardoor de voor- en vroegschoolse ontwikkeling wordt bemoeilijkt,
signaleren;
- expertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind.
Een organisator streeft bij het vervullen van de opdrachten de volgende doelstellingen na ten aanzien van aanstaande
gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie:
1° de onderwijskansen van de kinderen versterken;
2° de vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken;
3° het sociale netwerk van gezinnen versterken;
4° bijdragen tot een gezamenlijke inzet om de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van kinderen te versterken, en die
ontwikkeling positief beïnvloeden.
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