Startdag Gentse Huizen van het Kind
Met het nieuwe decreet over de preventieve gezinsondersteuning, wil Vlaanderen een nieuwe
impuls geven aan het gezinsbeleid in de vele steden en gemeentes. De voorbije maanden hebben we
in de Stad Gent en het OCMW Gent, in nauw overleg met de directe sleutelpartners, bekeken wat dit
voor Gent zou kunnen betekenen.
Met de (re-)organisatie van de preventieve gezinsondersteuning in Gent willen we namelijk de
toegankelijkheid van de dienstverlening voor ouders en gezinnen inzake gezinsondersteuning
merkelijk verhogen. Dit willen we doen door het aanbod van de organisaties via centrale
toegangspunten (Huizen van het Kind) dichter bij de gezinnen te brengen en beter op elkaar te laten
aansluiten. De samenwerking tussen de organisaties in Gent is hierbij de motor.
Graag nodig ik u uit op de startdag van de Gentse Huizen van het Kind op dinsdag 5 november 2013
van 9 u tot 12 u in het Stadhuis van Gent (gemeenteraadszaal).
U kunt zich hier inschrijven.
Op de startdag willen we een eerste aanzet geven voor de samenwerking tussen de vele organisaties
die betrokken zijn op de preventieve gezinsondersteuning in Gent. We willen u een startnota
presenteren die inspirerend kan zijn voor de realisatie van de Gentse Huizen van het Kind. In de nota
leggen we ook een aantal uitdagingen en mogelijk beleidsopties voor vanuit diverse sectoren, als
opstap naar een ruimer debat over het preventieve gezinsbeleid in Gent.
Het programma
9u
9.30 u
9.40 u
9.50 u
10.30 u
11 u

Onthaal
Opening schepen Tapmaz
Stand van zaken in Gent - waar staan we ? (Willem Gobeyn - Stad Gent )
Krijtlijnen voor de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning in Gent –
presentatie startnota met mogelijkheid tot vraagstelling (Willem Gobeyn – Stad Gent)
Koffie
Panelgesprek over de uitbouw van de huizen van het kind in Gent en de creatie van een
toegankelijk en integraal/geïntegreerd aanbod
Moderator : Kind en Gezin Vlaanderen
Panelleden :



Gentse Gezondheidsraad (Preventieve gezondheidszorg)
VBJK (Psycho-sociale ondersteuning - ontmoeting en netwerkvorming)





12 u

EXPOO (Socio-pedagogische ondersteuning - opvoedingsondersteuning)
Kraamkaravaan (Perinatale ondersteuning)
Kind en Gezin Vlaanderen ( Preventieve geïntegreerde gezinsondersteuning
voor kwetsbare gezinnen)

Afsluit (schepen Tapmaz) -receptie

