
Proportioneel universalisme in theorie en praktijk

De Huizen van het Kind
Hoe ze er kunnen zijn voor 

iedereen



• Aanleiding

• Wat is proportioneel universalisme

• Waarom als onderliggend principe

• Proportioneel universalisme in de praktijk

Opbouw



• Decreet organisatie preventieve gezinsondersteuning 
schuift principe van proportioneel universalisme naar 
voor.

• Vraag wat dit betekent in de opbouw van de Huizen van 
het Kind

Aanleiding



• Reflectietekst rond proportioneel universalisme voor 
netwerken Huizen van het Kind.

• Niet de ambitie om volledig te zijn.

• Presentatie op congres Expoo december 2017.

WORK IN PROGRESS

Doel



• Discussie praktijk – wetenschap – beleid

• 4 praktijkplekken

• Michel Vandenbroeck, Sarah Willems

• Stad Gent, Kind en Gezin, Expoo

• Verdere discussie op verschillende fora

• Vandaag

• Reflectiegroep Expoo

• Inspiratiedag Huizen van Kind

• …..

Aanpak



• Universeel : voor iedereen

• Proportioneel : variëren in schaal en intensiteit in 
functie van sociale ongelijkheid

• Doel : sociale (gezondheids)ongelijkheid aanpakken

• Sociale ongelijkheid : sociale gradiënt

• Basisprincipe voor beleid en netwerk

Wat is proportioneel universalisme



Iedereen is er welkom, en tegelijk is er specifieke aandacht 
voor vragen en wensen van specifieke groepen, zonderdat
vooraf bepaald wordt welke noden welke groepen (mogen) 
hebben. Er is dus geen voorstructurering naar ‘doelgroepen’.

‘Progressive universalism – a universal service that is 
systematically planned and delivered to give a continuum of 
support according to need at neighbourhood and individual 
level in order to achieve greater equity of outcomes for all 
children’ (NHS)

Wat is proportioneel universalisme



• Recht doen aan verschil

• Gelijke kansen voor elkeen

• Stigmatisering voorkomen

• Uitsluiting vermijden

• Kosteneffectiviteit

• Welzijnswinst voor iedereen

• Maatschappelijk draagvlak

Waarom proportioneel universalisme



Proportioneel universalisme in de praktijk.

Functies

Praktijken

P
erson

eel

Basisprincipes

Aanbod



• Continuüm creëren van -9 maand tot +/- 25 jaar:

Voorbeelden:

– Prenatale werkgroep en project rond het jonge kind 
(kinderopvang, gezondheidzorg, maatschappelijke 
dienstverlening)

– Babybazaar, Speelbazaar, Opgroeibabbels, inloopmomenten 
K&G (materiële/immateriële, opvoedingsondersteuning, 
gezondheidzorg, kinderopvang, vrije tijd)

– De Schatkamer (opvoedingsondersteuning, 
gezinsondersteuning, vrije tijd, gezondheidzorg)

– Project schoolse uitval (onderwijs, opleiding, tewerkstelling, 
maatschappelijke dienstverlening)

Het verhaal van Eeklo



• Universeel toegankelijk

• Universeel uitvoerbaar van doelstellingen

• Holistische benadering

• Verbindend en bruggend werken

• Kiezen voor sociale rechtvaardigheid

• Gedeeld doelstellingenkader

Visie



Het verhaal van Eeklo

• Een divers en complementair 
netwerk

– Universeel:

• K&G

• K&P

• CLB’s, …

– Proportionele aanpak:

• Wijkcentrum De Kring

• Jeugddienst

toeststeen, toeleiding, schakelen



• “Hoe het bereik van de Huizen van het Kind zich verhoudt 
tot de wijken waarin het Huis van het Kind zich bevindt”. 

• Sommige groepen lijken een eigen of specifieke 
benadering te vragen. Die groepen verhouden zich wel 
met bepaalde problematieken.

• Intensiteit – specificiteit

• Aanbod open houden

Dienstverlening



• Niet te voorgestructureerd

• Op basis van analyse, studie, wetenschappelijke inzichten 
en inzichten vanuit de praktijk

• Omgaan met dillema’s – durven kiezen

• Leggen van linken en verbindingen tussen school, welzijn, 
wonen, werk, cultuur, vrije tijd…

Dienstverlening



• Toepassing van de 5 B’s

• Individueel, groeps-, wijk- en community gericht werken

• Signaleren en structureel werken

• Fysieke organisatie :

• Waar

• Wanneer

• Hoe

• Wat breng je samen

Dienstverlening



• Leggen van verbindingen, bouwen van 
bruggen, schakelen naar aanbod en 
dienstverlening:

– Algemeen principe 
vb. Sociale kruidenier – aanbod HvhK

– Schakelfiguur

– Brugfiguur

– Ankerfiguur

• Fysiek:

– Een huis met 2 grote toegangsdeuren en vele groeisleutels

– Organisatie van aanbod op diverse plaatsen (bvb. 
Opvoeden en zo op 2 locaties, op andere tijdstippen en met 
verschillende vormen van bekendmaking

Het verhaal van Eeklo



• Kennis van hefbomen voor individueel, groeps-, wijk- en 
community gericht werken.

• Verantwoordelijkheid delen in plaats van verdelen.

Personeel



• Belang van professionalisering van het netwerk

– Traject binnen project Ketenzorg met Pronet

• Vertegenwoordiging van diverse disciplines en domeinen 
in het netwerk:

– Zowel 1ste-lijnsmedewerkers als beleidsmedewerkers

– Zowel vrije tijd (Jeugddienst), gezondheidszorg (artsen 
CLB), opvoedingsondersteuning (K&G), groepswerkers 
(Wijkcentrum De Kring), coördinatoren (LSB, …) 

Het verhaal van Eeklo



• Ruimte voor en recht op initiatief

Leiderschap



• Eeklo 2020: een participatietraject voor de lopende 
beleidsperiode

– Burgerpanel

– Specifieke doelgroepen: MIA’s, jeugd, senioren

– Bevoorrechte getuigen uit onderwijs, veiligheid, vrije tijd, 
tewerkstelling, welzijn, wonen, …

• Ouders voor ouders: werkgroep bestaande uit kwetsbare 
ouders die beleidsaanbevelingen geven

Het verhaal van Eeklo



• Het zit soms in kleine dingen. Een woord, een logo,….

Communicatie en informatie



• Speelbazaar: logo’s van partners werden verwijderd en 
er werd gekozen om enkel het logo van het HvhK Eeklo 
te vermelden
Gevolg: geen associatie meer met Wijkcentrum De Kring 
en een veel groter bereik

• Nieuwbrief Huis van het Kind Eeklo: 1 logo

DUIDELIJKE KEUZE DIE RENDEERT!!!

Het verhaal van Eeklo



• Financiën en tijd

En…



• Stad en OCMW investeren mee …

– OCMW: € 34.550 (excl. reguliere werking)

– Stad: 84.000 (excl. preventiemedewerker en reguliere 
middelen jeugddienst)

• Besteding middelen:

– Aanbod en toeleiding

– Coördinatie

– Promo en netwerking

Het verhaal van Eeklo


