Projectfiche “RTJ De Tafels”
Welke lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) zijn betrokken ?
Welke rol nemen zij op in het samenwerkingsverband ?
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Samenwerking met de OCMW’s en de lokale Huizen van het Kind

RTJ De Tafels wil de OCMW’s en sociale diensten van de gemeentes uit de regio betrekken in de
gezamenlijke visie rond samenwerking van alle betrokken actoren en het vormen van een community
rond de cliënt (zie 8). Daarbij kan de good practice in Meetjesland inspireren.
De Welzijnsband (het samenwerkingsverband van de OCMW’s in het Meetjesland) nam begin 2017
initiatief om een regionaal platform op te richten (In de regio worden de Huizen van het Kind
getrokken door de OCMW’s). Een drive was o.a. de bezorgdheid dat de verschillende regionale
actoren niet in alle lokale Huizen van het Kind in hun regio even actief kunnen participeren.
Bovenlokale samenwerking drong zich op. Daarom werd het overlegplatform ‘Huizen van het Kind in
regio Meetjesland’ opgericht met als doel
• de verschillende werkingen van de Huizen van het Kind uit de regio op elkaar af te stemmen en
samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken;
• de opstart van mogelijke nieuwe Huizen van het Kind in de regio te onderzoeken en te
initiëren;
• het bestaande hulpaanbod (b.v. opgroeicursussen CKG Sloeberhof, Ketenzorg
Middelenmisbruik – zie punt 6) van de lokale Huizen van het Kind maximaal ruchtbaarheid te
geven en toegankelijk te maken voor alle bewoners van de regio: om aan voldoende
deelnemers te komen – nodig voor de levensvatbaarheid van het initiatief – heeft men de
ganse regio nodig als “recruteringsgebied” ;
Ook leeft de vraag bij actoren in het Huis van het Kind om gemakkelijker cliënten te kunnen toeleiden
naar het RTJ-aanbod.
In regio Deinze zijn al een 10-tal jaren de opvoedingspunten actief, in navolging van de opstart van de
opvoedingswinkels. Er zijn opvoedingspunten in Deinze, De Pinte, Nazareth en Nevele. De
‘opvoedingspunters’ vormen een netwerk, aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van lokale besturen en OCMW’s, CLB, K&G, CAR, … en zijn ook actieve partners in
de Huizen van het Kind. Dit faciliteert uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende Huizen in die
regio.
Vanuit deze good practices wil De Tafels exploreren of ook andere Huizen van het Kind/OCMW’s/
lokale besturen uit beide regio’s betrokken kunnen worden. Samenwerken op bovenlokaal niveau kan
de werking van de lokale Huizen van het Kind inspireren en omgekeerd. Uiteraard blijft net de
eigenheid van de lokale inbedding een cruciale meerwaarde voor de werking van elk Huis van het
Kind.
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Welke rol ?

De OCMW’s/Sociale huizen (en bij uitbreiding de lokale besturen) zijn laagdrempelig bereikbaar en
kunnen voor gezinnen in nood specifieke hulp voorzien. In nogal wat gemeentes hebben zij een Huis
van het Kind georganiseerd voor de opvoedingsvragen van hun burgers.
De lokale besturen kunnen in het samenwerkingsverband RTJ De Tafels volgende rol opnemen.
• De lokale besturen denken mee en onderschrijven de visie en de werking van De Tafels zoals
beschreven in 8 en 9;
• Van de lokale besturen wordt gevraagd dat zij relevante medewerkers uit de diensten die
onder hun bevoegdheid vallen (bv. buitenschoolse kinderopvang, maatschappelijk werk, …)
RTJ De Tafels: Samenwerkingsverband Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) Deinze - Meetjesland
Pagina 1 van 2

•
•
•

afvaardigen om op uitnodiging deel te nemen aan bepaalde tafels rond ondersteuningsnoden
van gezinnen;
Als partner van De Tafels kunnen OCMW’s en lokale besturen ook zelf een vraag initiëren bij De
Tafels. Alle partners hebben initiatiefrecht;
Als partner van De Tafels, hun regulier aanbod in te zetten voor b.v. een gezin in nood dat aan
een tafel wordt besproken;
Vanuit hun laagdrempelige bereikbaarheid: waar nodig, binnen hun gebouwen de mogelijkheid
bieden om bv. een tafel te organiseren, of geprekken met de eerstelijnspsycholoog te
organiseren.
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