


Project Bijzondere Zorg
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Het Huis van het Kind is een Leuvense netwerk-
vzw met hierin heel wat organisaties die 
gezinnen ondersteunen.



Van 
kinderwens

…tot zwangerschap

…van baby tot schoolkind 

Tot tieners en 
jongvolwassenen…



…met bijzondere aandacht voor gezinnen die – om 
welke reden ook – kwetsbaar zijn of extra 
ondersteuning nodig hebben



Sinds 2019 zijn ook gezinnen van een kind met een 
specifieke zorgbehoefte als bijzondere doelgroep 
opgenomen. 



Onze ondersteuning situeert zich op drie 
sporen:
• noden/aanbod in kaart brengen
• netwerk uitbouwen
• communicatie



Noden van gezinnen - Aanbod 
voor gezinnen
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We zijn gestart met een onderzoek om de 
noden van gezinnen in kaart te brengen



Persoonlijke relaties en netwerk

Werk

Financieel en administratief

Welbevinden, ontwikkeling en opvoeding

Wonen

Vervoer

Opvang

Onderwijs

We brachten in kaart welke ondersteuning ze ervaren 
hadden in elk levensdomein en welke ondersteuning ze 

gemist hadden.



De bevraagde gezinnen ervaarden een 
ondersteuningstekort op alle levensdomeinen.
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Persoonlijk netwerk en relaties

Werk

Finanaciaal, administratief

Welbevinden, ontwikkeling  en…

Wonen

Vervoer

Vrije tijd (voor kind met…

Opvang

Onderwijs

Ondersteuningstekort steun nood



Uit de bevraging bleek dat het nodig was ons reguliere 
aanbod (vb. oudergroepen, speelplekken,..) 
toegankelijker te maken voor deze gezinnen.



En daarnaast te zorgen voor een apart 
aanbod waar nodig, waar dit een 

meerwaarde heeft.



Naast inzetten op communicatie en 
netwerkopbouw (zie later) kozen we een 

aantal prioritaire acties.



1. De noodzaak het vrije tijdsaanbod voor 
kinderen en jongeren met een beperking te 

bundelen en uit te breiden.



2. De nood aan lotgenotencontact voor 
gezinnen met een kind met een 

beperking.



3. De nood aan kwalitatieve opvang aan 
huis voor gezinnen met een kind met een 

beperking en/of wiens kind geen 
regelmatig gebruik maakt van 

kinderopvang.



4. Het onthaal van Huis van het Kind versterken zodat ook 
deze gezinnen er met elke vraag terecht kunnen! We 
informeren zowel over het inclusieve aanbod als het 

handicapspecifieke aanbod



Dat gaat dan over vragen over kinderopvang, 
vrije tijd, financiële tegemoetkomingen, 

mobiliteit,…



5. Onze snoezelruimte die gratis 
toegankelijk is voor jonge 

kleuters met een moeilijke start 
beter bekend maken



6. Onze spelotheek waar deze gezinnen 
speelgoed en educatief materiaal 

kunnen ontlenen, verder uitbouwen.  



Netwerk
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Als Huis van het Kind nemen we een 
knooppuntfunctie op over alle 
levensdomeinen heen.



Om deze acties te realiseren was een 
uitbreiding van ons netwerk nodig met 

netwerkpartners bijzondere zorg.



…Met deze netwerkpartners volgen de we thema’s op waar 
gezinnen met een kind met een beperking of 
netwerkpartners die hen omringen vragen over hebben of 
ondersteuning rond vragen.



…we detecteren leemtes en kijken 
wie hier een rol in kan spelen.



Communicatie
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We bundelen het ganse aanbod op onze 
website en maken gezinnen en 

netwerkpartners wegwijs.



We voegden een aantal themapagina’s 
toe rond BZ op onze website over 

kinderopvang, onderwijs, administratieve 
ondersteuning, vrije tijd,...



En posten geregeld zaken op 
onze social media kanalen.



We hebben een extra nieuwsbrief 
voor netwerkpartners die met de 

doelgroep in contact staan.



Meer info: 016 27 24 90
info@huisvanhetkindleuven.be 



Volg onze accounts op Facebook en Instagram 
‘Huis van het Kind Leuven’

… en je bent altijd mee!



Schrijf je in voor de nieuwsbrieven
www.huisvanhetkindleuven.be/nieuwsbrief


