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Aan de lezer

Aan de lezer
We kijken even achterom
SAMENWERKING, we geloven sterk in de kracht ervan. En dat is nog maar eens
gebleken.
Eind 2019 hebben we Het ‘Plattelandsproject’ afgerond. Een project dat tot stand kwam
door de samenwerking van 6 Wase gemeenten (Lokeren, Kruibeke, Temse, Sint-GillisWaas, Stekene en Waasmunster), het Regionaal Welzijnsoverleg en vzw De Keerkring. Met
mooie resultaten, verder in dit verslag te lezen.
In samenwerking met vzw Hof Ter Welle en in het kader van 1 gezin, 1 plan Krachtgericht
Waas en Dender creëerden we een nieuwe functie. De verbindingsmedewerker gaat aan
de slag met gezinnen die een vraag hebben naar jeugdhulp. Zij zorgt ervoor dat ‘wachten’
niet als ‘wachten’ aanvoelt.

Vooruitkijken
Onze focus ligt in 2020 op:
De Opvoedingslijn, het spreekuur en de oudergroepen en diversiteit? In het team?
Bereiken we alle ouders, gezinnen in al hun diversiteit? Een rode draad waar we bewust
mee aan de slag gaan in de dagelijkse werking.

Tot slot
Met dank voor de steun en samenwerking tijdens het afgelopen jaar, niet in het minst de raad
van bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers.
Ilse De Block
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Opvoedingslijn
De Opvoedingslijn helpt (groot)ouders en andere opvoeders met hun vragen over opvoeding.
Als het opvoeden eens wat moeilijk loopt, kan een klankbord deugd doen. Bij ons vind je een
gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert of adviseert.

Als Opvoedingslijn staan we open voor elke ouder/opvoeder met gelijk welke vraag. We
leven vandaag in een diverse samenleving, daarom is het ook voor ons belangrijk te
investeren in een duidelijk diversiteitsbeleid.

De Opvoedingslijn is telefonisch bereikbaar op het nummer 078/15.00.10
ma-di-vrij:

10u-13u/14u-17u

do:

10u-13u/14u-17u/19u-21u

Je kan ook

opvoedingsvragen stellen via opvoedingslijn@groeimee.be en via

www.groeimee.be. Binnen de drie werkdagen krijg je antwoord.
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Opvoedingslijn
G EEN OPVOEDINGSLIJN ZONDER VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers van de telefoon komen maandelijks samen voor team en vorming
Team
Gespreksbespreking en organisatorische items op de agenda.
Aanbod vorming 2019
-

Omgaan met machteloosheid
Vragen stellen
Nieuw registratieprogramma
Nieuw telefoniesysteem
Verbindende communicatie
Zindelijkheid

Vrijwilligers beantwoorden ook e-mails
Individuele kwaliteitsbewaking is continu aanwezig. Antwoorden
worden minstens 2x nagelezen en aangepast indien nodig.
Tegelijkertijd ontvangen de vrijwilligers persoonlijke feedback.

De vrijwilliger op afstand wordt per mail betrokken bij
organisatorische wijzigingen, plannen van de organisatie.
Intervisie met aandacht voor praktijkervaring met (e-mail)vragen van ouders. In groep (of
per 2) antwoorden zoeken op volgende vragen:
-

Wat roept deze mail bij jou op?
Wat weet je en wat veronderstel je?
Wat is de letterlijke hulpvraag?
Wat is de kernvraag? Zie je de hulpvraag van de afzender als kernvraag of denk je
dat er een onderliggende vraag is?
Wat is de behoefte van de vraagsteller?
Welke emoties worden verwoord
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Opvoedingslijn

Een oprechte bedanking voor onze vrijwilligers tijdens de Week van de Vrijwilligers

Pg. 05

Opvoedingslijn
Knapste Warmste week Met dank aan leerkrachten en leerlingen van Portus
Berkenboom, haartooi en schoonheidszorgen!

Met de vrijwilligers op uitstap
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Opvoedingslijn
O PVOEDINGSLIJN IN DE MEDIA

Help, mijn kind gaat op kamp! Tips om je kroost los te laten (NINA.be)
Schoonzussen én beste vriendinnen Stephanie Planckaert en Magali
Van Houtte gaven in Story een blik in hun bezorgd moederhart. “Onze
kinderen mee op schoolreis sturen? Dat durven we niet”, vertelden ze
eerlijk. Veel ouders zullen zich daarin herkennen, want met de
zomervakantie in het verschiet komen de kampen ook dichterbij. En
dan is het weer tijd om je kroost een beetje los te laten. Hoe je dat het
best doet? Wij vroegen advies aan een deskundige.
Gaat mijn zoon wel voldoende eten? Zal hij niet te veel ravotten? Hopelijk heeft
mijn dochter geen last van heimwee! En waarom mag ze geen smartphone
meenemen? Hoe kan ik haar dan bereiken om te checken of alles oké is? Een
zomerkamp is altijd spannend. Zowel voor de kinderen als voor de ouders. En
eerlijk: voor die laatsten is het misschien zelfs nog een tikje extra zenuwslopend.
Hoe je daar het best mee omgaat? Ilse De Block, directeur van de Opvoedingslijn,
geef enkele nuttige tips.

De Standaard april 2019
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Opvoedingslijn
O PVOEDINGSLIJN 2019 IN CIJFERS
1814 vragen werden gesteld aan de Opvoedingslijn
1319 per telefoon en 495 per mail

De contactnemers en het gebruikte kanaal
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Aard van de vraag
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0
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Opvoedingslijn
Opvoedingsvragen ontleed

Verhouding opvoedingsverantwoordelijke
68%

10%

5%

6%

3%

1%

1%

6%

Gezinssamenstelling
54%

23%
9%

3%

1%

10%
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Opvoedingslijn
Gezinsgrootte
42%

28%
16%
11%
2%

1%

Leeftijd kind waarvoor contact genomen
wordt
27%

8%

25%

29%

5%

1%

5%
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Opvoedingslijn
Opvoedingsvragen hebben betrekking op
44%

23%
9%

6%
1%

11%
3%

Aanpak opvoeding/ouderschap/top 5

3%
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Opvoedingslijn
Opvallend gedrag/top 5
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Spreekuur voor ouders
In 2019 hebben we 782 gesprekken gevoerd met 304
unieke gezinnen.
Samen zoeken naar:
- De betekenis van het gedrag van je kind
- Een concrete aanpak voor dat gedrag
- Een manier om de relatie met je kind te verbeteren
- Ondersteuning voor jezelf in je rol als ouder

Voor elke ouder, elke opvoeder met elke vraag.
Het aanbod ‘Spreekuur aan Huis’ biedt een meerwaarde in het bereiken van maatschappelijk
kwetsbare gezinnen.

Gezinnen waarvoor de drempel naar het regulier aanbod (bellen,

zelfstandig op afspraak komen) nog te hoog is, krijgen door de huisbezoeken de kans om
gebruik te maken van opvoedingsondersteuning in de eigen gemeente. Zeker in een landelijke
gemeente met een uitgestrekt grondgebied is daar meer nood aan.
Dit aanbod stellen we voor als een tijdelijke tegemoetkoming.

Onze pedagogische

medewerkers zoeken, samen met de ouders en/of andere hulpverleners, of de drempels naar
het Spreekuur kunnen weggewerkt worden.
Huisbezoeken zijn arbeidsintensief (tijdsinvestering x 2)
Om kwetsbare gezinnen te bereiken moet er extra inspanning geleverd worden. En dat doen
we, bewust! Het is echter niet te voorkomen dat een gesprek gepland wordt met de ouder,
en de groepswerker tevergeefs voor de deur staat. Toch laten we hen niet los. Zonder de
regie van hun leven uit handen te nemen, kiezen we ervoor om aanklampend te werken
wanneer we inschatten dat dit nodig is in het belang van het gezin, finaal het kind.

De cijfers per gemeente zijn zeer verschillend. Dit heeft te maken met het
beschikbare aanbod. Daarom kan er geen vergelijking gemaakt worden.
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Spreekuur voor ouders

Opvoedingsondersteuning, het zit hem in kleine dingen…
Een alleenstaande ouder, 3 kinderen, gevlucht uit het land van herkomst komt
naar het spreekuur voor ouders.
Ze vond van zichzelf dat ze best wel wat strenger zou moeten zijn naar haar
kinderen toe. Maar de kracht ontbrak haar. Ze was moe. De uitspraak van haar
oudste dochter had pijn gedaan: ”Mama, jij was altijd zo fier. Je haar mooi

gedaan, je nagels steeds verzorgd en mooi gelakt. Je laat je nu helemaal
gaan…” Onze medewerker vroeg haar wat haar vooral geraakt had. “Ze heeft

gelijk, ik verzorg mezelf niet zo goed. Maar zou dat wel terug
willen.” In de loop van de week zou ze met haar dochter gaan winkelen. “Wat
zou ze ervan vinden om samen nagellak te gaan kopen?” Volgend gesprek zat er
een mama met verzorgde gelakte nagels, maar er was meer. Ze zat niet langer
ingedoken aan tafel. Niet enkel haar verzorgde handen waren zichtbaar, maar
ook haar veerkracht.
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Spreekuur voor ouders

Huis van het Kind Sint-Niklaas
We registreerden 168 gesprekken en bereikten 84 gezinnen.
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Spreekuur voor ouders

Ernst van de opvoedingsvraag
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Hoe kennen de ouders het spreekuur
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Spreekuur voor ouders

Opvoedingsvragen van de ouders
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Spreekuur voor ouders
Aanpak opvoeding/ouderschap/top 5

Opvallend gedrag/top 5
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Spreekuur voor ouders
Huis van het Kind Beveren
We registreerden 279 gesprekken, en bereikten 79 gezinnen.
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Spreekuur voor ouders
Ernst van de opvoedingsvraag
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Spreekuur voor ouders
Doorverwezen naar
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Opvoedingsvragen van de ouders

Pg. 22

Spreekuur voor ouders

Opvallend gedrag/top 5

Aanpak ouders/ouderschap/top 5
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Spreekuur voor ouders
Huis van het Kind Lokeren
We registreerden 99 gesprekken en bereikten 39 gezinnen.
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Spreekuur voor ouders
Ernst van de opvoedingsvraag
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Spreekuur voor ouders
Doorverwezen naar
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Opvoedingsvragen van de ouders over
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Spreekuur voor ouders
Aanpak opvoeding/ouderschap/top 5

Opvallend gedrag/ top 5
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Spreekuur voor ouders
Huis van het Kind Kruibeke
We registreerden 66 gesprekken en bereikten 13 gezinnen.
NOOT: gelet op de erkenning INLOOPTEAM voor deze gemeente, kunnen we nog meer
inzetten op ‘individuele ondersteuning’ van kwetsbare gezinnen.
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Spreekuur voor ouders
Ernst van de opvoedingsvraag
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Spreekuur voor ouders
Hoe kennen de ouders het spreekuur
1

1

Clb

School Kruibeke

Noot: de andere gezinnen namen contact omdat ze het Spreekuur al kenden, of waren
reeds in 2018 gestart.
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Spreekuur voor ouders
aanpak opvoeding/ouderschap/top 5

Opvallend gedrag/top 5
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Spreekuur voor ouders
Spreekuur voor ouders Temse-Stekene-Waasmunster en
Sint-Gillis-Waas
We registreerden 170 gesprekken en bereikten 65 gezinnen.
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Spreekuur voor ouders
Ernst van de opvoedingsvraag
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Spreekuur voor ouders

Doorverwezen naar
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Spreekuur voor ouders
Aanpak opvoeding/ouderschap/top 5

Opvallend gedrag/top 5
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Spreekuur voor ouders
Eind 2019 werd het plattelandsproject afgerond
Drie jaar geleden sloegen vzw De Keerkring, RWO Waasland, de gemeenten Kruibeke,
Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Temse en de stad Lokeren de handen in
elkaar. Met financiële ondersteuning van Europa, de provincie en de VLM.
In 3 jaar tijd hebben we met de 6 gemeenten een lokaal behoefte-onderzoek gevoerd. Via
volgende link kan je de resultaten bekijken:
http://www.keerkring.be/doc/rapport_behoefteonderzoek.pdf Heeft elke gemeente een
erkend en gesubsidieerd Huis van het Kind.
Zijn er binnen het Spreekuur voor Ouders 738 gesprekken gevoerd met 289 unieke
gezinnen.
De projectresultaten hebben lokale overheden overtuigd om verder structureel in
te zetten op opvoedingsondersteuningsaanbod. Het samenwerkingsverband heeft
gewerkt en zorgt er verder voor dat het aanbod nog sterker uitgebouwd wordt.
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Oudergroepen
Onthaal
Hoe bereik je de ouder die nood heeft aan opvoedingsondersteuning? Soms
zichtbaar, soms helemaal niet?
-

Door een onthaal te organiseren waar de ouder kan zijn wie hij is. Waar de ouder de
behoeften kan uitspreken die hij of zij heeft. Waar geluisterd wordt en slechts aan de
slag wordt gegaan wanneer de ouder het zelf wil en kan.

-

Door een onthaal te organiseren op een plaats waar de ouder al komt. Dit kan enkel
door een nauwe samenwerking en afstemming met andere organisaties uit de lokale
omgeving.

Kantoor vzw De Keerkring

van maandag tot vrijdag 8u30-12u

Huis van het Kind Sint-Niklaas

woensdag van 14u-17u

OCMW Kruibeke

laatste woensdag van de maand van 11u-12u

Sociaal Huis Beveren

woensdag van 9u-10u

Sociale Kruidenier De Springplank 2x/maand

Praten is belangrijk,
samen dingen doen
minstens zoveel...

Welzijnsschakels Tereken

1x/maand

Den Durpel Sint-Niklaas

tweewekelijks
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Oudergroepen
De Keerkring komt buiten
De groepsmomenten gaan door op plaatsen in de buurt van de deelnemers. Makkelijk
bereikbaar en herkenbaar. Waar mensen zich thuis kunnen voelen. Kortom, wij verplaatsen
ons om zo dicht mogelijk bij de gezinnen te kunnen zijn.
Met de groepen komen we buiten en doen eens iets anders dan luisteren naar en praten met
elkaar. Want ook DOEN zorgt voor verbinding.

In de zomervakantie gaan de groepswerkers met hun groep op uitstap. Naar het
recreatiepark De Ster met de ouders en hun kleine kindjes. Of organiseren samen met de
ouders en hun tieners een barbecue op een locatie waar ook volksspelen beschikbaar zijn.
Deze activiteiten worden in groep besproken en voorbereid, telkens rekening houdend met
de wensen en mogelijkheden van elke deelnemer: Wat vinden we leuk? Wat vinden onze
kinderen leuk? Is het betaalbaar? Geraken we er? enz ….
Deze momenten grijpen we aan om nieuwe groepsleden te laten kennismaken met de groep.
Aan de reeds eerder gestarte leden vragen we de nieuwkomers warm te onthalen.
We vinden het belangrijk ouders toe te leiden tot de activiteiten die in eigen omgeving
georganiseerd worden. Door huidige groepsleden en nieuwe ouders (in aanwezigheid van de
groepswerker) samen deel te laten nemen aan deze activiteiten, verlagen we gevoelig de
drempel naar deelname aan de groep. Tegelijkertijd slaan we een brug naar initiatieven los
van onze groepsbijeenkomsten.
Sint-Niklaas: activiteiten georganiseerd door de stad, georganiseerd door de buurt, door de
opvoedingswinkel, steunpunt vakantieparticipatie, Den Durpel. Welzijnsschakels.
Kruibeke: activiteiten georganiseerd door OCMW Kruibeke en welzijnsschakels. (O.a. PuffIn)
Beveren: i.s.m. Tarara en het Sociaal Huis Beveren.

Groepsleden blijven naast de groepsmomenten verbonden met
elkaar.
Ze zorgen voor elkaar, ook na de groep.
Diversiteit in de groep draagt bij tot meer inzicht in en meer
verdraagzaamheid naar onze multiculturele samenleving.
Wederzijdse vooroordelen verdwijnen door het delen van lief en leed.
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Oudergroepen
Speelhuis Huppel
Speelhuis Huppel is een spel- en ontmoetingsplek voor de allerkleinsten (0-4) die vergezeld

154 unieke
gezinnen
bereikt.

worden door een ouder, grootouder of andere opvoedingsverantwoordelijke.
In Speelhuis Huppel kan je als ouder, grootouder of opvoedingsverantwoordelijke met
andere ouders (uit de buurt) of met de begeleiders een praatje maken en tot rust komen bij
een kop koffie of thee.

69
groepsmomenten

waaraan 55
gezinnen
deelnamen

Je kind kan hier spelen, ontdekken en leuke contacten leggen met andere kinderen in de
nabijheid van mama, papa of een andere opvoedingsverantwoordelijke.
Speelhuis Huppel is een plaats waar we als ouders samen kunnen nadenken over wat we
belangrijk vinden voor onze kinderen.

Voor 65
gezinnen was
er meer nodig
en tellen we
382 acties
binnen de
individuele
ondersteuning

Tijdens de openingsuren kom je langs en blijf je zolang je er zin in hebt.
Wanneer?
Iedere dinsdag van 13u30 tot 16u30, ook tijdens schoolvakanties.
Iedereen is welkom en reserveren is niet nodig.
Deelname is gratis.
Iedereen is welkom en reserveren is niet nodig.
Deelname is gratis.
Regelmatig opent Speelhuis Huppel ook de deuren op donderdag.
Voor meer informatie https://www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be/aanbod/spel-enontmoetingsplek-speelhuis-huppel
Waar?
Huis van het Kind
Kazernestraat 35
9100 Sint-Niklaas
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Oudergroepen

Ouderfeest december 2019: We dromen…
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Vorming

Vorming
Onze expertise rond opvoedingsondersteuning (naar alle lagen van de bevolking!) willen we
doorgeven aan andere organisaties in Vlaanderen.
Elke vorm van informatie, opleiding of in-servicetraining rond opvoedingsondersteuning
gebeurt op vraag en op maat van een bepaalde organisatie. Dit betekent dat we vertrekken
vanuit de bestaande behoeften die leven bij die organisatie, de specifieke doelgroep en de
omgeving.
Het gedachtegoed van vzw De keerkring is gebaseerd op een systemisch-ecologischgezinspedagogisch denkmodel.

Werking 2019


Begeleiding reflectiemomenten studenten opleiding Bachelor leraar lager onderwijs:
‘Studieondersteuning aan Huis’, Odisee Campus Waas (loopt verder in 2020)



Medewerking Webinar #Generation Stronger initiatief van de Gezinsbond ism Awel



Voorstelling werking Keerkring/Opvoedingslijn ODISEE (Gezinswetenschappen)
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Organisatiegegevens 31 december 2019
vzw De Keerkring
Plezantstraat 165 bus 1
9100 Sint-Niklaas
Tel 03/755.00.71
info@keerkring.be
www.keerkring.be
Ondernemingsnummer BE0464.894.670

Raad van Bestuur
Voorzitter a.i.:
Secretaris:

Alex CLAUS
Marleen DE RYCKE
Overige leden: Hilde DE WEIRDT, Koen THIELMAN,
Karel BALLIAUW

De Algemene Vergadering bestaat uit dezelfde leden als de Raad van Bestuur met
toevoeging van Paul ONGENAERT, Kristien NYS, Katleen MOORTGAT, Dries DE WILDE
en Guy TINDEMANS

Medewerkers
Ilse DE BLOCK, directeur
0473/50.03.87
Jeannine HEYNDRICKX, directiemedewerker
Rita JOOS, logistiek-administratie-onthaal
Frans ROOSENS, boekhouding (vrijwillige medewerker)
Opvoedingslijn.be

Oudergroepen

Vrijwillige medewerkers
Hedwig VAN ELSEN
Mieke BALCAEN (freelance)

Vrijwillige medewerkers
Erika ROMBAUT
Bernadette SCHELFHOUT
Sonja PEETERS

Spreekuur voor Ouders

Vorming-onderzoek

Erika ROMBAUT
Bernadette SCHELFHOUT
Sonja PEETERS
Hedwig VAN ELSEN
Virginie REUSE

Ilse DE BLOCK

Verbindingsmedewerker 1 gezin-1 plan
Klaartje VAN CAUWENBERGHE

