
 

Missie  
 
Het Huis van het Kind Schoten heeft als doel alle gezinnen te informeren en adviseren op een laagdrempelige 
en toegankelijke manier. In een Huis van het Kind kan je terecht voor alles wat met opvoeden en opgroeien te 
maken heeft. We zetten daarvoor in op het samenbrengen van verschillende dienstverleningsvormen elk met 
hun eigen expertise. De partners van het Huis van het Kind werken rond kinderopvang, onderwijs, vrije tijd, 
jeugdhulp, … Ze bieden preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning aan voor alle (groot)ouders en hun 
(klein)kinderen. We streven naar een proportioneel universalisme waarbij elk kind, elke jongere en elk gezin 
ondersteund wordt.  
 
Naast informeren, adviseren en doorverwijzen wil het Huis van het Kind ouders samenbrengen om elkaar te 
ontmoeten op een van de vele vormingen, workshops, activiteiten en projecten. Op die manier kunnen ouders 
ervaringen uitwisselen, even tot rust komen, spelen met hun kinderen of informatie verzamelen.  
 

Visie 
 
Huizen van het Kind worden opgebouwd vanuit lokale noden en mogelijkheden en hebben elk hun eigen 
dynamiek. Het is belangrijk dat bij de verdere groei naar echte basisvoorzieningen we samen blijven vertrekken 
vanuit de lokale situatie. Dit betekent dat we blijvend moeten aansluiten op de prioriteiten die lokaal gelegd 
worden.  
 
Het huis van het Kind Schoten zet in op laagdrempelige dienstverlening met aandacht voor maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen. We geloven dat het vroegtijdig detecteren van signalen kan leiden tot preventieve 
gezinsondersteuning. Ook sensibilisering speelt hier een grote rol. 
 
Daarnaast vindt het Huis van het Kind Schoten het belangrijk om een ontmoetingsplaats te zijn op één van de 
vele projecten. We werken samen met vrijwilligers die medezeggenschap en volledig eigenaarschap hebben 
over hun eigen projecten.   
 
We hopen vanuit ons sterk ontwikkeld netwerk in de toekomst nog meer in te zetten op outreachend werk 
waar we als organisatie naar gezinnen en jongeren toegaan.  
 

Organisatievorm  
 
De organisatie van het Huis van het Kind Schoten ligt in handen van de dienst jeugd en gezin die de regierol 

opneemt en alle diensten en organisaties samenbrengt. Daarnaast is de dienst jeugd en gezin ook actor in het 

samenwerkingsverband en kunnen gezinnen terecht bij de dienst voor vragen over o.a. vrije tijd en 

kinderopvang.  

Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door 2 vaste partners (= stuurgroep) die steeds aansluiten op 

het Huisoverleg. Dit overleg vindt 3 à 4 keer per jaar plaats. Op basis van de lokale noden en thema’s kan de 

stuurgroep partners uitnodigen die inhoudelijk en praktisch willen meewerken om acties uit te schrijven. 

Tenslotte koppelt de stuurgroep ook terug naar het netwerk via het Lokaal Overleg Kinderopvang en 

Opvoedingsondersteuning. In deze adviesraad zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd inzake 

kinderopvang, onderwijs en gezinsondersteuning. Het is belangrijk dat deze partners mee aan de doelstellingen 

van het Huis van het Kind bouwen en dat ze input geven aan de stuurgroep. Het LOKO komt minstens 1 keer en 

maximum 4 keer per jaar samen.  


