
Een geïntegreerde Gentse visie 
op onthaal van 

gezinnen, kinderen, jongeren, 
opvoedingsverantwoordelijken 

& professionals 
die deel uitmaken van hun leefomgeving



Het voorliggend document is een eerste aanzet om tot een geïntegreerde Gentse visie en aanpak te komen van de onthaalfunctie voor gezinnen, kinderen, 

jongeren, opvoedingsverantwoordelijken en professionals die deel uitmaken van hun leefomgeving. 

Geïntegreerd

Deze tekst is uitgewerkt vanuit verschillende netwerken die kwalitatief gedeeld onthaal willen garanderen voor Gentse gezinnen:

• Stadskantoor Gent – Zone Onderwijs/ Opvoeding/ Jeugd: de centrale geïntegreerde onthaalplek voor alle vragen rond onderwijs, opvoeding, jeugd

• Huis van het Kind Gent – Denktank Onthaal: decentrale onthaalplekken voor gezinnen, kinderen & jongeren

• Samen1Plan Gent – Brede Instap: rechtstreekse toegang tot jeugdhulp

De Gentse partners die momenteel actief betrokken zijn in bovenstaande samenwerkingen: TOPUNT, DIKO, JEUGDDIENST, De STAP, OPVOEDINGSWINKEL, 

OCMW, CAW, WGC’s, JONG VZW, K&G, INLOOPTEAMS, BRUGFIGUREN (ONDERWIJSCENTRUM GENT)

In het realiseren van dit onthaal voor gezinnen, kinderen, jongeren, opvoedingsverantwoordelijken en professionals wordt ook afgestemd met de GBO-functie in 

Gent, wat dus samenwerking met OCMW Gent, CAW en Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten inhoudt. 

Gentse diversiteit

• Heel wat organisaties onthalen gezinnen, kinderen, jongeren, opvoedingsverantwoordelijken en professionals uit hun leefomgeving 

• We zijn er allemaal voor een welomschreven (brede of smallere) doelgroep maar delen een sociaal engagement. Een engagement waarbij we er naar streven 

dat niemand uit de boot valt en iedereen wel ergens welkom kan worden geheten. 

• Om dit goed te doen moeten we (i.e. de diverse organisaties die Gent rijk is) ons steeds opnieuw voor een stuk terugplooien op onze eigen organisatie, zodat 

we ervoor kunnen zorgen dat we sterk zijn in wat we doen voor wie we het doen. Tegelijkertijd dient onze blik naar buiten gericht te zijn zodat we kunnen 

bouwen aan een netwerk waarin we samen zorgen (ieder met zijn eigen puzzelstukje) voor een universeel toegankelijk welkom en onthaal van gezinnen, 

kinderen, jongeren, opvoedingsverantwoordelijken en professionals uit hun leefomgeving. 

Winst

Voor organisaties:

• Vlotter toegang hebben tot elkaars expertise: transparantie intern en ook extern, voor organisaties die niet tot het interne netwerk behoren

• Mogelijkheid tot gezamenlijke vorming en / of intervisie, verdere professionalisering

• Je eigen positionering tav onthaal helder maken tav partners

• Op Gents niveau meer transparant krijgen hoe vragen worden onthaald en wie welke rol daarin opneemt (tav partners onderling, tav ‘buitenstaanders’)

Voor gezinnen:

• Betere herkenbaarheid

• Via één deur vlotter toegang krijgen tot andere deuren: dubbel onthaal vermijden

Voor een lokaal bestuur:

• Nog een sterkere samenwerking met middenveld

INTRO



LEESWIJZER 

Trapdiagram
In de schematische voorstelling die hierna volgt, wordt een trapdiagram weergegeven die de Gentse onthaalfunctie voor
gezinnen, kinderen, jongeren, opvoedingsverantwoordelijken en professionals die deel uitmaken van hun leefomgeving
onderverdeeld in 3 verschillende types.
Aan elk type verbinden we verder de betreffende kernprocessen in de dienstverlening, en bedenken we welke
communicatiestrategie doeltreffend kan zijn.

Als onderdeel van een organisatie
De schematische voorstelling die hierna volgt, toont slechts een deelverzameling (en soms zelfs maar een fractie) van wat je
als organisatie betekent in Gent.
Deze tekst focust puur op de onthaalfunctie, en laat dus alle andere functies buiten beschouwing.

Getrapt aan de slag
Het trapdiagram is geen hiërarchisch te lezen schema.
Het is wel zo dat de bovenste blokken voortbouwen op het fundament dat de onderste blokken legt.

Eén of meerdere onthaaltypes in 1 organisatie
Eén organisatie kan 1, 2 of 3 blokken tegelijkertijd opnemen.
Eén organisatie kan dus instaan voor meerdere onthaaltypes.

Onthaalfunctie differentiëren
Wat een organisatie verstaat onder de term ‘onthaal’ kan zeer sterk verschillen. We proberen echter weg te blijven van
semantische discussies en doen met dit schema een poging om een aantal onthaalfuncties te differentiëren van elkaar
waardoor organisaties zich kunnen positioneren ten opzichte van elkaar (beperkt tot de ‘onthaal’-functie) en we het
geïntegreerd Gents onthaal duidelijker kunnen krijgen.

Kiezen om te positioneren
Er is bewust geen pijl getekend tussen de eerste en de derde blok. Indien je je als organisatie positioneert binnen de eerste
blok en je hebt toch de nood om rechtstreeks naar de derde blok te kunnen linken, dan kan je je afvragen of je niet eerder
een functie opneemt die zich binnen de middelste blok bevindt



Hier, ten slotte, want je leest dit diagram van onder naar boven,  vind je de 

organisaties met thematische experten. Het zijn mensen die veel (willen) weten over 

een specifiek domein, zoals kinderopvang, vrije tijd,  opvoeding, onderwijsloopbaan, 

jeugdhulp (brede instap). Zij zorgen ervoor dat de onthaalexperten de nodige 

algemene info hebben, zijn beschikbaar voor consult, en kunnen ook zelf aan de slag 

gaan met een vraag van een kind, jongere, opvoedingsverantwoordelijke, professional, 

indien de vraag van dien aard is dat een meer diepgaande verkenning/traject nodig is. 

De organisaties die thematische expertise in huis hebben, beslissen - indien mogelijk 

samen met zusterorganisaties met dezelfde expertise - hoe ze deze expertise 

stadsbreed toegankelijk kunnen maken (5B’s). 

Een deelverzameling van onderstaande organisaties heeft de zin en de mogelijkheid om doelgroepspecifieke

onthaalexperten aan te stellen en/of een info en adviespunt te zijn. Bij deze collega’s en/of op deze plekken, in het 

beste geval mooi verspreid over Gent, kan je (afhankelijk van de plek) als kind, jongere, ouder, 

opvoedingsverantwoordelijke, actor/ professional uit hun leefomgeving met een vraag rond opvoeden en/ of 

opgroeien binnenwandelen (of bellen/ mailen). 

In de info en adviespunten werken er een of meerdere onthaalexperten. Onthaalexperten zijn expert omdat ze 

goesting hebben om die rol op te nemen. Ze krijgen daarvoor mandaat van hun organisatie en worden daarin 

ondersteund via tools, intervisie en vorming die stadsbreed en organisatieoverschrijdend worden voorzien vanuit het 

Huis van het Kind. Ze kunnen gezinnen ook zelf gericht toeleiden, afhankelijk van de vraag. 

Er zijn ontzettend veel organisaties in Gent die gezinnen, kinderen, jongeren welkom heten. 

Organisaties die actief werken aan een tof, warm, ondersteunend, verrijkend opgroei- en opvoedklimaat in Gent.

Al dan niet expliciet krijgen deze organisaties vragen van gezinnen, kinderen, jongeren, ouders, opvoedingsverantwoordelijken of worden ze al dan niet 

expliciet geconfronteerd met vragen, bezorgdheden of hulpvragen. Dan kan er nood zijn aan iemand die de vraag of behoefte verder verkent en kan één van 

twee bovenstaande types onthaalfunctie worden ingeroepen (al dan niet binnen eenzelfde persoon aanwezig, al dan niet in een zelfde organisatie aanwezig).

1. TYPES ONTHAALFUNCTIE



2. KERNACTIES VAN DE ONTHAALFUNCTIE

De onthaalfunctie voor Gentse gezinnen wordt toegepast via 13 opbouwende kernacties. 

Voor een uitgebreide omschrijving van de kernacties: cf. beslissingsboom centrale zone onderwijs, opvoeding, jeugd.

Deze onthaalfunctie garandeert de 13 kernacties:

11. Indicatiestelling 

12. Advisering

13. Trajectopvolging

Deze onthaalfunctie garandeert de 10 kernacties:

4. Actief netwerk rond het gezin bevragen

5. Behoefte verfijnen en identificeren

6. Erkenning en gevoelsreflectie toepassen

7. Succesfactoren bevragen

8. Terugkoppelen, samenvatten

9. Info verlenen of warm doorverwijzen

10. Feedback bevragen rond het geboden onthaal en gewenste opvolging 

Deze onthaalfunctie garandeert de eerste 3 kernacties: 

1. Contact maken, welkom heten 

2. Vraag verhelderen, aftoetsen, samenvatten

3. Ideeën bespreken, doorverwijzen naar onthaalexpert, feedback bevragen 



3. KWALITEITSBEVORDERING BIJ DE ONTHAALFUNCTIE

Opleiding/ vorming/ intervisie
Inspelend op de behoefte aan vorming & intervisie beschouwen we momenteel volgende acties als mogelijke start: 

• Trainingsaanbod rond onthaalhouding en gespreksvaardigheden (face to face, telefoon, mail): toepassing van 
kernacties, communiceren met ouders, werken met tolken, deontologie, krachtgericht en netwerkversterkend onthalen 
van vragen (cf. kick-offdagen en uitwerking van vorming voor Brede Instap medewerkers)…

• Trainingsaanbod rond productinfo en kennis: gebruik productfiches, HVK-bad, OCMW-bad, Jeugdhulp-bad, sociale 
kaart…

• Trainingsaanbod rond indeling van de ruimte
• Wijkgerichte & stadsbrede intervisies: netwerking, kennisdeling, uitwisseling

Elk aanbod staat open voor alle geïnteresseerden. 
Elke partner engageert zich op basis van eigen (financiële) mogelijkheden. 

Ondersteunende tools

• Sociale kaart stadsbreed eerstelijnszone

• Sociale kaart wijkgericht HVK

• Kaart transitiemomenten eerstelijnszone

• Beslissingsboom zoneteam OOJ

• Productfiches zoneteam OOJ: momenteel nog niet gerealiseerd maar we streven naar de raadpleegbaarheid van 

zowel basis- als expertfiches OOJ voor een breed publiek centraal en decentraal)

• Digitale communicatietools vb. consult via chat of andere digitale ruimtes

Multifunctioneel gebruik van wijkgerichte locaties

• Overzicht van gedeelde werkplekken: in functie van contact & rechtstreeks overleg te stimuleren
• Overzicht van neutrale plekken in Gent waar diverse professionals terecht kunnen voor de begeleiding van een 

gezin, vb. wijkgezondheidscentra, spelotheken, buurtcentra, bewonersinitiatieven vb. de Broederij, Gentse Spruiten, …



4. COMMUNICATIE OVER DE ONTHAALFUNCTIE

• We streven naar een gemeenschappelijk label dat de zichtbaarheid op verschillende plaatsen in Gent vergroot, 

in aanvulling op de branding van iedere organisatie: de verbondenheid bovenop de diversiteit. “Wij zijn allemaal 

anders als organisaties, en willen ook onze eigenheid behouden, maar je mag weten als gezin dat wij op onze 

eigen manier willen bijdragen aan een gemeenschappelijk positief Gents verhaal voor gezinnen, kinderen, 

jongeren.”

• Op de Gentse sociale kaart is het label met eventueel bijkomend accent  een extra (zoek)markering. De spreiding 

van de info en adviesplekken wordt hierdoor visueel overzichtelijk en toepasbaar bij zoekopdrachten. 


