
 

Het Huis van het Kind Druivenstreek werd erkend en wordt vanaf 01/01/2015 

gesubsidieerd door Kind & Gezin. 

Missie 

 

Met het Huis van het Kind Druivenstreek willen we 
samen bouwen aan de  kansen voor optimale 
ontplooiing van elk kind en elke jongere tot 25 jaar. 
 

Samen want het gaat over ondersteunen van opvoeders in de breedste zin van het 

woord (niet alleen ouders, maar ook leerkrachten, speelpleinmonitoren, buren, …). 

Samen want het gaat over een samenwerkingsverband tussen verschillende besturen in 

de Druivenstreek. Samen want het is een netwerk waar verschillende actoren aansluiting 

op elkaar kunnen vinden en zo komen tot een gecoördineerd, complementair, niet 

overlappend en doelmatig aanbod. 

 

Bouwen want het gaat over een verband dat zal groeien en partners zal aantrekken, 

maar gebaseerd is op stevige fundamenten. Er wordt gebouwd aan het Huis van het Kind 

dat een fysieke vindplaats is die idealiter uitgroeit tot een ontmoetingsplaats. Er wordt 

samen gebouwd aan de opvoeding van kinderen. Er wordt op die manier ook mee 

gebouwd aan het lokaal gezinsbeleid. 

 

Kansen worden gecreëerd om het welbevinden van gezinnen en kinderen te bevorderen 

via een breed ondersteunend beleid en daaraan verbonden initiatieven. Krachten worden 

gebundeld  om versnippering tegen te gaan en leemtes in het aanbod te identificeren. 

 

Optimale ontplooiing door ondersteuning aan opvoeders, gezinnen en kinderen op vlak 

van opvoeding, gezondheid en het psychosociale welbevinden. Het Huis van het Kind 

werkt hiervoor rond 3 pijlers: preventieve gezondheidsondersteuning, 

opvoedingsondersteuning en sociale cohesie. 

 

Op maat van elk kind en elke jongere tot 25 jaar: (ongeboren) baby’s, peuters, 

kinderen uit de basisschool of studenten, kansarme gezinnen, kinderen met een 

beperking,.. We trachten elk gezin te bereiken en maximaal te ondersteunen. 



 

Basishouding 

 Laagdrempelig zijn 

 Werken op maat van elk kind 

 Samenwerken, coördineren en overlapping voorkomen 

 Netwerk vormen en versterken 

 

Kernopdrachten 

 Informatiefunctie: doelgroep en bestaande actoren efficiënt informeren  

Instroom en uitstroom van info over activiteiten voor (aanstaande) 

gezinnen/opvoeders/kinderen en jongeren tot 25 jaar 

 Barometerfunctie en beleidsondersteuning: hiaten en overlappingen aankaarten 

 Netwerkvorming: gezinnen en lokale actoren verbinden, samenwerking faciliteren 

 Aanbod creëren van ontmoetingsmomenten, voorzieningen en activiteiten voor 

(kwetsbare) gezinnen. 

 

 

De werking is intergemeentelijk: Hoeilaart - Overijse 

 

Partners van het samenwerkingsverband zijn: 

Gemeentebestuur Overijse   

OCMW Overijse 

Gemeentebestuur Hoeilaart 

OCMW Hoeilaart 

vzw Kind en Preventie en Kind & Gezin 

vzw Voedselhulp 

vzw Welzijnszorg en Onthaal 

GC de Bosuil  

 

 

 

 

Coördinatie van het samenwerkingsverband Huis van het Kind Druivenstreek: 

Marijke De Rudder    en   Martine Raes 

Gemeentebestuur Hoeilaart    OCMW Overijse 

02/658 28 42      02/686 31 37 

 

info@huisvanhetkinddruivenstreek.be  

 

mailto:info@huisvanhetkinddruivenstreek.be

