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De uitdaging

• Om kinderen en jongeren 
kansrijk te laten opgroeien, 
om het verschil te maken voor 
gezinnen is lokaal geïntegreerd
en impactgericht werken
noodzakelijk
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Doelgroep

• Kinderen

• Gezinnen

• Buurt en buurtbewoners

-2021



Traject naar
Referentiekader

• Conferentie De Toekomst is Jong oktober 2016
https://www.kindengezin.be/detoekomstisjong/confe
rentie2016/

• Traject in 2017 met 10 pioniers buurtgerichte 
netwerken

• Referentiekader buurtgerichte netwerken 
bottom-up ontwikkeld

• Geïnspireerd door INTESYS-project 
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-
childhood/intesys

-2021

https://www.kindengezin.be/detoekomstisjong/conferentie2016/
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys




Buurtgericht 
netwerk 
voor 
kinderen en 
gezinnen

Wat?

Creëert binnen een buurt samen 
met partners en gezinnen een rijke 
omgeving voor alle kinderen en 
gezinnen

Verenigt en integreert in een 
coherent geheel allerlei
essentiële functies die voor 
kinderen en gezinnen belangrijk zijn

Een basisvoorziening die een 
betekenisvolle rol speelt voor alle 
kinderen en gezinnen vanuit een 
rechtenbenadering



Essentiële 
functies 

Ontmoeting en versterken 
sociale cohesie

Kinderopvang en 
basisonderwijs

Spel en vrijetijdsbeleving, 
culturele, sportieve en 

artistieke ontplooiing voor 
kinderen en hun gezinnen

(Preventieve) 
gezinsondersteuning en 

(preventieve) 
gezondheidszorg

Plaats voor kinderen en 
gezinnen in  de publieke 

ruimte

Info en ondersteuning van de 
uitoefening van grondrechten 

(onderwijs, arbeid, huisvesting, 
gezondheid, bijstand, cultuur,…), 

onthaal en maatschappelijke 
dienstverlening

Belangenverdediging van 
kinderen en gezinnen en 

signaalfunctie naar andere 
organisaties en 

bestuursniveaus



Een netwerk als 
basisvoorziening

Verbinding tussen 
materiële en 

immateriële noden van 
gezinnen

Verbreding van de 
leefwereld van kinderen 

en gezinnen en 
verbinding met de buurt

Ontmoetingsplaats, een 
plaats waar elk gezin 

met kinderen met elke 
vraag of nood terecht 

kan

Sluit aan bij diverse 
noden en behoeften van 

alle kinderen en 
gezinnen in een buurt

Bouwt voort op 
dynamiek en 
gangmakers 

aanwezig in de buurt



6 Proeftuinen 

Zeebrugge (Brugge)
Vuurtorenwijk(Oostende)

Weverijbuurt 
(Geraardsbergen)

Gazometerwijk

(Sint-Niklaas)

Veeweide- Aurore en 
Kuregem (Anderlecht)

Beverlo (Beringen)





Kernprincipes

• Fundamenten van Buurtgericht
netwerk

• Alle partners onderschrijven alle 
kernprincipes

-2021



Kernprincipes

Cluster 
het kind en 
zijn gezin
centraal

• Sleutelervaringen voor kinderen

• Holistische kijk op kinderen en 
gezinnen

• Het kind en zijn gezin staan centraal
in netwerk

-2021



Kernprincipes

Cluster  
Democratisch
burgerschap

• Respect voor diversiteit

• Aanpakken sociale ongelijkheid

• Burgerschap

• Agency en participatie

-2021



Kernprincipes

Cluster 
Systemische
kwaliteit

• Kwalitatieve relaties

• Continu proces en feedback in 
functie van geïntegreerd, 
coherent verhaal

• Systemische benadering

• Continuïteit en duurzaamheid

-2021



Impactgericht
werken

Theory of 
Change

-2021



leidraad Buurtgerichte 
netwerken 

Over een tocht van mensen die 
een verschil willen maken voor 
kinderen, gezinnen, bewoners 

in een buurt

© Anne Van Meerbeeck

https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Buurtgerichte%20netwerken%20met%20impact%20-%20leidraad%2015072020_0.pdf


Praktijkvoorbeeld Zeebrugge



Alle Zeebrugse
kinderen 
kunnen leven 
in een buurt 
die hen de 
nodige kansen 
tot 
ontplooiing 
biedt

-2021

• Ouders hebben de ruimte en de 
mogelijkheden om hun ambitie 
als ouder waar te maken 

• Kinderen hebben de kansen om 
(in)formeel te leren.

• Alle Zeebrugse gezinnen leven 
in een buurt die hen de nodige 
kansen tot ontplooiing biedt.



Kinderen 
hebben de 
kansen om 
(in)formeel te 
leren.

-2021

• Geweldloze omgeving

• Verkeersveilige omgeving

• Gezonde omgeving

• Plekken waar ze graag spelen

• Keuzes op vlak van 
vrijetijdsbesteding



Keuzes op vlak 
van 
vrijetijdsbeste-
ding

-2021

• Voorzien van een zwemvijver 

• Pop-up activiteiten zoals cinema 
en indoorspeelplein

• Voorzien van een skatepark

• Sport en cultuuraanbod uitbreiden

• Opmaken van fietsroutes



Buurtgerichte netwerken - Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van 
de Vlaamse overheid (expoo.be)

Opgroeien

https://expoo.be/buurtgerichte-netwerken
https://www.opgroeien.be/

