
De laagste drempel 
 

Oostende investeert in haar toekomst 



Kansen voor Kinderen - Oostende in cijfers 

•  Kinderarmoedeindex van Kind en Gezin 
•  27,4% 

•  Evolutie 2010- 2013 



Kansen voor Kinderen - Oostende in cijfers 

•  Kinderen in een gezin zonder  
 betaald werk 

•  19,6% van de gezinnen is werkloos 

•  39% hiervan is een eenoudergezin 
 
 



Conclusie 

•  Focus nodig op kinderen 

•  Kinderarmoede 

•  Kindvriendelijkheid 

•  Verhogen van kansen voor àlle kinderen 



Kansen voor Kinderen - politiek draagvlak  

•  Nota 2011 

•  Rapport 2012  
• Pilootproject Huis van het Kind 

 

•  Bestuursakkoord 2013 
• 200.000 euro extra (!) tot en met 2018 



Kansen voor Kinderen - structuur 

�
Stadsbreed netwerk 
 
 
 
 
 
Thema- werkgroepen 
rond concrete  
acties en projecten 



Drempels in vrije tijd… 

•  Financieel 

•  Cultureel  (leefwereld, perceptie,…) 

•  Sociaal (netwerking, stimulans door ouders, 
leerkrachten,.. peers) 

•  Lichamelijk/geestelijk 

•  Bereikbaarheid 
! mobiliteit 
!  taal 
!  administratief 



Toegankelijkheid verhogen  

•  = inzetten op zo veel mogelijk drempels 

•  = toegankelijk voor iedereen! 

•  = participatief uitwerken met doelgroep(en) zelf 

•  = stadsbreed, sectoroverschrijdend 

•  Complementair, coherent, holistisch, bottom-up 



Kansen voor Kinderen: continueren wat er is 

•  Kinderopvang 
!  Subsidie voor onthaalouders 

•  Huis van het Kind 
! Opvoedingsondersteuning en Ontmoeting 

! Het Verschil, Het Ontmoetingshuis, De Familiesalons 
!  Preventieve gezondheidszorg en peri-prenataal netwerk 

!  Samenwerking met gynaecologen in teken van de 
Babybeurs: info-beurs en  

startpakket voor elke zwangere in Oostende 

•  Vrijetijdsparticipatie 
!  Sportkans, Kunstkans, Jeugd en Sport –toelage, 

vakantiewerking wijkgericht werken, Duin en Zee: Lange 
Leo 



Vanuit Flankerend Onderwijsbeleid 

Centrale draaischijf = De Wegwijzer 
- Persoonlijke aanpak op maat 

- Totaal pakket 

- Pro-actieve aanpak 

- Out-reachende kenbaar maken 

- Privacy gegarandeerd 

- Doorverwijzen beperken 

- Ook Rap op Stap 
 

 
 
 



Flankerend Onderwijs – De Wegwijzer 
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Totaal Onderwijscheques 
•  2014: 4 506  
•  2015: 5 303  



Flankerend Onderwijs – Playing for Success 

 Samenwerking Basketbalclub Telenet 
Oostende  
 
 
 
 
 
Samenwerking Koninklijke Voetbalclub 
Oostende 
 

•  Deelnemers: 13 kinderen uit 6 
Oostendse basisscholen 

•  Deelnemers: 11 kinderen uit 4 
Oostendse basisscholen 



Flankerend Onderwijs 

 Move XL 
 
Wat? 
 
Bewegingssessies 

•  Deelnemers: 10 kinderen 
•  Waarvan: 9 meisjes en 1 jongen uit 6 

verschillende basisscholen 
  
 
Ouderbijeenkomsten rond (op)voeding en 
beweging 
 
•  Deelnemers: gemiddeld 5 ouderparen 
 
 
 



Flankerend Onderwijs – De Techniekacademie 

 

•  Traject: 12 weken 

•  Kennis technologie via de eigen leefwereld 

•  Deelnemers: 38 Oostendse 
schoolkinderen van 10 tot 12 jaar (5de  en 
6de leerjaar)  

•  Waarvan: 29 jongens en 9 meisjes 
 



Vrijetijdsparticipatie - Sport 

 Sportkans 
 
•  Tussenkomst lidgeld (max. 10,00 euro/

seizoen) 
•  Doelgroep: Kinderen uit kwetsbare 

gezinnen t.e.m. 19 jaar 
•  Toeleiding: via De Wegwijzer of Samen 

DiVers 
 



Vrijetijdsparticipatie - Sport 
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Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

Werking in 2014 

Duin & Zee 
 
•  Tijdens de paas- en zomervakantie 

•  kinderen van 2,5 tot 15 jaar (incl. kinderen met 
beperking) 

•  Prijs: 4 euro per dag (incl warme maaltijd, 
busvervoer van alle wijken naar het centrum en 
activiteiten) 

 
 
Wijkspeelpleinwerking 
 
•  Enkel tot 6 jaar 
•  Geen warme maaltijd 
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Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

Werking in 2014 

 
Hulpverleningskaarten Duin & Zee 
 
•  Doorverwijzen via hulpverlener: bv. Sociaal 

Huis, CBJ, CAW,… 

•  Prijs: kosten betaald door de doorverwijzer 

•  Opvolging door hulpverlener gedetacheerd van 
CAW naar de dienst Jeugd 
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Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

Daarnaast Grabbelpas anno 2014 
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Grabbelpas 
 
•  Alle schoolvakanties (uitgezonderd 

de kerstvakantie) 

•  Activiteiten voor kinderen van 7 
jaar tot 15 jaar 

•  4 leeftijdscategorieën 
 
Grabbelkans 
 
•  Doorverwijzing via 

hulpverleningssector 

•  10% van de plaatsen 
(ong. 5 plaatsen) 

•  Kostprijs: 1,00 euro per activiteit 
(vooraf) 



Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

Troeven 
•  SPW:  

Laagdrempelig (prijs, maaltijd), 
hulpverlener aanwezig, zonnetjeswerking, 
locatie Duin en Zee, voor- en naopvang, 
uitgebreide leeftijdsgroepen, geen vooraf 
inschrijving nodig, samenwerking met BKO 

Grabbelpas: 

Groot vertrouwen, halve dagen mogelijk, 
programma op voorhand gekend, 
Grabbelkans zeer succesvol, kostprijs van 
werking zeer beperkt voor bestuur, voor- en 
naopvang, samenwerking met BKO 

Wijkspeelpleinwerking: 

Groot vertrouwen, laagdrempelig (prijs, 
gelegen in eigen wijk), halve dagen opvang 
mogelijk, gemengde doelgroep, voor- en 
naopvang, kleinschalig, geen vooraf 
inschrijving nodig. 

 
 
 

Knelpunten 

•  SPW:  

Negatief label, dure werking, grootschalig, 
percentage maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren 

 
Grabbelpas: 

Vooraf inschrijven noodzakelijk, vraag 
Grabbelkans overschrijdt aanbod, zeer 
intense voorbereiding, geen warme 
maaltijden 

 
Wijkspeelpleinwerking: 

Zeer intense opvolging en ondersteuning 
van werking en specifiek van monitoren 
(gezien werking op afstand), beperkt tot 
kleuterwerking, geen warme maaltijden 

SWOT analyse van beide werkingen 



Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

Laagdrempeligheid 

• Lage prijs 

• Maaltijden  

• Comfort en vertrouwen van eigen wijk 

• Niet vooraf moeten inschrijven  

Gemengde doelgroep  
 
Samenwerking BKO 
 
Zonnetjeswerking (voor kinderen met een beperking) 
 
Beroep kunnen doen op een hulpverlener & samenwerken 
met partnerdiensten en organisaties 
 
Gevarieerd vrijetijdsaanbod 

Reorganisatie: combinatie van troeven 



Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

Nieuwe werking 2015 

 

Paas- en zomerwerking: 

• 5 locaties 

• 2,5 tot 12 jaar (4 leeftijdsgroepen) 

• Vrijetijdsaanbod met onder meer een focus op 
bewegen (samenwerking dienst Sport) 

• Dagkaartensysteem (zonder vooraf inschrijven) 

• Halve dag opvang mogelijk 

• Maaltijd inbegrepen in prijs dagkaart 
 
 

 
 

 



Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

!  Paas- en zomerwerking: 

• Tienerwerking: 12+ 

• Uitvalsbasis locatie centrum 

• Trajectmatige werking met workshops 



Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

Krokus- en herfstvakantie: 
 
• Eén locatie  

• Busvervoer vanuit de locaties van de wijkwerking tijdens 
paas- en zomerwerking 

• 2,5 tot 12 jaar (4 leeftijdsgroepen) 

• Vrijetijdsaanbod met onder meer een focus op bewegen 
(samenwerking dienst Sport) 

• Dagkaartensysteem (zonder vooraf inschrijven) 

• Halve dag opvang mogelijk 

• Maaltijd inbegrepen in prijs dagkaart 
 

 



Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

Zonnetjeswerking (kinderen met een 
beperking) 
 
• 2 locaties (Duin en Zee en Heilig Hart) 

• Busvervoer naar Duin en Zee vanuit 4 locaties in Oostende 

• 8.30 uur tot 17.00 uur 

• 1 spelbegeleider 

• Warme maaltijd of lunchpakket 
 



Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

Zaterdagwerking (zomervakantie) 
 

• 1 locatie (‘t Bosjoenk) 

• 8.30 uur tot 17.00 uur 

• Open speelplein 

• 10tal animatoren van de wijkwerkingen 

• Lunchpakket 
 



Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 
Speelcompagnie 
 
•   2,5 tot 12 jaar op 5 locaties in Oostende 

Tienerwerking 
 
•  13 tot 15 jaar in ’t Bosjoenk (centrale locatie) 

Prijs 
 
•  4 euro (dagkaart: inclusief warme maaltijd, activiteiten, materiaal,

…) 
 
Activiteiten 
 
•  van 09.00-12.00 en 13.30 tot 16.30 

Opvang 
 
•  vanaf 08.30 en tot 17.00 
•  samenwerking met BKO voor opvang vanaf 06.30 en tot 19.00 

Maaltijden 
 
•  Warme maaltijd (mogelijk vegetarisch) of eigen lunchpakket 



Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

Entree-pas 
 
Gestart: 2014 
 
Doelgroep: alle Oostendse jongeren tussen 16 en 26 jaar 
 
Samenwerking: BiLL.be (= European Youth Card) 
 
Wat? gratis BILL voordelenbundel voor binnen en buiten Oostende 
 



Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

 
Entree-cheque 
 
Gestart: 2014 
 
Doelgroep: alle Oostendse jongeren tussen 16 en 
18 jaar 
 
Wat? 16 cheques ter waarde van één euro voor 
Oostends vrijetijdsaanbod  
 
Opm.:  
Vervangt de vroegere taxi- en cinema-cheques 
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Vrijetijdsparticipatie - Jeugd 

 
Tussenkomst lidgelden 
 
Wat?  
 
Financiële tegemoetkoming in het lidmaatschap bij een 
erkende Oostendse jeugdvereniging (max. 10,00 euro) 
 
Doelgroep 
 
Oostendse jongeren tot en met 18 jaar 
  
Aanvragen 2014: 182 



Vrijetijdsparticipatie - Cultuur 

Cultuurkans 
 
Omvorming naar UIT-pas 
 
Integratie van Entree pas vanaf jan 2015 



Kansen voor Kinderen – lokale kinderarmoedebestrijding 

•  ‘Lieten’: 85.668,78 euro 

•  Overleg met netwerk Kansen voor 
Kinderen 

•  Gekozen acties teruggekoppeld 
naar netwerk 

•  Keuze om in te zetten op 
toekomstige – jonge kwetsbare 
gezinnen 

Eersteleeftijdsmelk 

Doelgroepmedewerker Huis van het Kind  
kwetsbare (toekomstige) ouders 

Brugfiguur/zorgcoördinator 
Kinderopvang 

Extra ondersteuning 
Pamperbank 



Kansen voor Kinderen:  
geplande acties tot 2019 

 
Onderwijs 
 
Gelijke kansen op school : trajecten met basis en secundair onderwijs 

 in samenwerking met De Link vzw en Schulden op School 
 
Extra onderwijscheques + uitbreiding onderwijscheques voor 

 schoolmaaltijden 
 

Vrije tijd  
 
Binnenspeelplaats in centrum van de stad  

  
Team Buddy ‘zorgteam’ voor kwetsbare kinderen en jongeren die aan vrije 
tijd (willen) doen in Oostende. In samenwerking met Arktos vzw, Dyade vzw, 
Dienst Jeugd en Dienst Sport (project social coach). 
Werd niet weerhouden door Provincie voor subsidiëring. 



Kansen voor Kinderen: geplande acties tot 2019 

 
Peri- prenatale ondersteuning  

  
 Opstart Buddy bij de Wieg in samenwerking met Kind en Gezin en 
 de Katrol vzw 

 
 
Kindvriendelijk Oostende 

  
 Actieplan Kindvriendelijkheid 

 
 
 



Samengevat: accenten 

Sàmen met de doelgroep(en)! Vooral luisteren… 

Bundeling van projecten en diensten. 

Aansluiting met niet-vrijetijdsdiensten. 

Vereenvoudiging van procedures. Opgelet met digitalisering…! 

One stop shop, vb. Huis van het Kind. 

Méér dan enkel financiële drempels! 

Ook sensibilisering en versterken van begeleiding. 

Nog sterkere communicatie m.b.t. coherent verhaal nodig. 

 



Holistische aanpak 

Bourdieu… 

•  Economisch kapitaal 

•  Sociaal kapitaal 

•  Cultureel kapitaal 
 

Waarde van wetenschappelijke onderbouwde aanpak  

 én intuïtie en ervaring 


