Aparte bijlage:
Cijfergegevens per gemeente
Inhoudstafel:
Baarle Hertog

p3

Brecht

p5

Hoogstraten

p9

Malle

p 12

Merksplas

p 14

Rijkevorsel

p 16

Schilde

p 18

Wijnegem

p 20

Zandhoven

p 22

Zoersel

p 24

1

2

Opvoedingspunt gemeente Baarle Hertog

Actieplan 2020 (opgesteld voor 3 maanden van oktober t.e.m. december)
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van de Opvoedingswinkel
in Baarle-Hertog: 12u/jaar.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Individuele oudergesprekken/vraag
12u
professionals
Bekendmaking/promo/netwerking (facebook, website, interview)
logistieke ondersteuning vormingsavond +
mail/tel
overleg Gitte
TOTAAL
12u

Gerealiseerde uren
2u25
5u30
3u30
0u30
11u55

Individuele gesprekken:
2020 was een bijzonder jaar waarin Corona de scepter zwaaide. De opstartperiode van het
nieuwe opvoedingspunt in Baarle-Hertog viel midden in deze pandemie. Terwijl Corona
bliksemsnel toesloeg, kende het opvoedingspunt in Baarle eerder een trage opstart. Of deze
twee oorzakelijk met elkaar verbonden zijn, blijft momenteel wat giswerk. Er werd in deze
opstartfase slechts 1 oudergesprek geregistreerd.
Bekendmaking/promo:
De cijfers laten zien dat, ondanks de zeer beperkte vraag naar individuele pedagogische
adviesverlening (slechts 1aanmelding door ouders en 1 vraag door een professional)), de
aangevraagde uren door de medewerker van het opvoedingspunt toch kwalitatief ingevuld
werden.
Er werd voornamelijk ingezet op bekendmaking via digitale kanalen als face-book en de
gemeentelijke website. Hiernaast werd ook een interview gegeven door de medewerker
van het opvoedingspunt op de plaatselijke lokale radio-zender.
Tot slot werd ook ingezet op netwerking en legde de medewerker van het opvoedingspunt
contacten met de twee plaatselijke lokale scholen waarin rond de tafel werd gezeten met
de directie en zorgcoördinator. Vanuit deze hoek werd zeker de nood aan pedagogische
ondersteuning in de gemeente erkend. Zij juichen het nieuwe initiatief van het
opvoedingspunt enthousiast toe.
De zeer korte periode van drie maanden, in volle corona-pandemie, is ongetwijfeld niet
voldoende representatief om de echte pedagogische nood bij ouders/professionals in de
gemeente Baarle-Hertog voldoende in te schatten. We hopen dat in 2021 het
opvoedingspunt in Baarle-Hertog een grotere rol van betekenis zal kunnen spelen .
Vormingsavonden:
14/10/2020: Thema: faalangst en perfectionisme
Inschrijvingen: 14
Aanwezigen: 13
Er waren 6 contacten in het Opvoedingspunt van Baarle-Hertog.
Hieronder vindt u alle gegevens:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT
zonder afspraak
1

Pedagogisch
advies
2

Face to face
1

Telefoon
1
Onthaal en
basisinformatie
4

CONTACT MET…

Mail
3

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
Onbekend
1

professional
1

School/CLB/opvang
2
(Plus)
ouder(s)…

Via ons
2

4

Opvoedingspunt gemeente Brecht
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van Opvoedingswinkel
Zoersel in 2020: 150u/jaar.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Individuele gesprekken met ouders en andere
50u
opvoedingsverantwoordelijken van de
gemeente Brecht
Overleg met consulent welzijn
10u
Promotie (facebook, verspreiden flyer, artikel
10u
gemeenteblad/nieuwsbrief)
Administratie (mails, gesprekken en uren
10u
registreren, actieplan opstellen, evalueren,…)
Speelbabbel (kennismaken ouders,
30u
afstemmen, ev intervisie vrijwilligers, opvolging
speelbabbel Overbroek, …)
Scholenoverleg
5u
Weggeefkast
5u
Andere (oa stuurgroep sociale functie
30u
kinderopvang)
TOTAAL
150u

Gerealiseerde uren
74u00

2u25
1u30
6u30
11u30

1u25
1u30
2u25
101u10

Individuele gesprekken:
In het opvoedingspunt van Brecht bereikten we 29 gezinnen. In totaal waren er 78 contacten
of gemiddeld bijna 3 gesprekken per gezin.
Daarnaast vonden nog eens 33 gezinnen van Brecht hun weg naar andere
opvoedingspunten en de opvoedingswinkel in Zoersel. Dat resulteerde in totaal in 123
contacten met mensen die in Brecht woonachtig zijn.
Tijdens de coronalockdown in het voorjaar hebben we 2 gezinnen heel intensief telefonisch
begeleid op zoek naar een passende uitweg uit een gezinscrisis. Daarnaast zijn er heel wat
telefonische (soms coronagerelateerde) vragen gekomen. Ook hebben er heel wat live
gesprekken plaats gevonden, zowel in de welzijnscampus als in de Opvoedingswinkel zelf (dit
was soms makkelijker te regelen door de opgelegde maatregelen).
Overleg consulent welzijn:
We ervaren algemeen een fijne samenwerking tussen de gemeente en OLO vzw. Er is nog
steeds een snelle en goede afstemming met de consulent welzijn. Jammer genoeg
beperkten de coronamaatregelen ons heel erg in de verdere uitbouw van projecten,
speelbabbels en het opvoedingspunt.
Promotie:
Door de coronamaatregelen is bekendmaking bij de welzijnspartners en doorverwijzers wat in
het water gevallen. Er konden ook geen flyers gelegd worden.
In 2021 zetten we in de mate van het mogelijke opnieuw in op het zichtbaar maken van het
opvoedingspunt binnen de gemeente.
Speelbabbel:
Eind 2019 openden we de speelbabbel van Overbroek. Jammer genoeg gooide voor de
verdere uitbouw ook hier Corona roet in het eten. De speelbabbels zijn voorlopig gesloten.
Op de speelbabbels kunnen ouders/grootouders op een laagdrempelige manier
kennismaken met het opvoedingspunt. Als de speelbabbels weer open gaan, zullen we ze
weer op regelmatige basis bezoeken om zo ook het opvoedingspunt in de kijker te zetten.
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We hebben een activiteitenaanbod uitgewerkt om de speelbabbel in Overbroek wat meer
zichtbaarheid te geven, maar de uitvoering werd helaas grotendeels geannuleerd. Van
zodra het weer kan, zetten we het opnieuw op de agenda.
Scholenoverleg:
Vermits scholen belangrijke toeleiders (kunnen) zijn, vinden we het nog steeds belangrijk om
af te toe aan te sluiten bij het scholenoverleg. Dit gebeurde éénmalig in 2020.
Andere:
De workshop ‘toeleiders’ rond het thema ‘kinderopvang voor iedereen’ werd voorbereid,
maar eveneens geannuleerd. Ook dit wordt later opgenomen.
Weggeefkast:
Dit jaar werd er overlegd over de weggeefkast in de bib. Ook werden de weggeefkasten op
scholen vanuit HVHK gepromoot en een project in samenwerking met de kringwinkel
hieromtrent werd bekeken. Deze projecten werden voorlopig even vooruit geschoven tot
betere tijden.
Vormingsavonden:
27/05/2020
Thema: Kinderen en opruimen
Wegens de geldende coronamaatregelen is de vorming afgelast en verzet
naar het najaar.
06/11/2020

Thema: Kinderen en opruimen, online
Inschrijvingen: 35
Aanwezigen: 20

Hieronder vindt u alle gegevens:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT
Face to face
12

Videobellen
1
Onthaal en
basisinformatie
29

Mail
22

Telefoon
43

Pedagogisch
advies
49

Ouder(s) +
profess.
1

CONTACT MET…

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
Andere
1

Student
1

OLO aanmeldingsteam
1

Professional
13
Grootouder(s)
1

HVHK
7
Via eigen
bekendmaking
14

Onbekend
2
(Plus) ouder(s)
61

Kind en Gezin
1
Hulpverlening
2

School/CLB/opvang
1
Gemeente/OCMW
1
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Opvoedingswinkel Hoogstraten
Naast 15 vaste begeleidingsuren worden er 2 extra uren per week aangevraagd om de
activiteiten van het Huis van het Kind mee te ondersteunen.
Binnen de 15 vaste uren per week werd het onthaal opgenomen en voerden we de
pedagogische adviesgesprekken. We werken in deze tijdspanne ook mee aan de acties
rond kansarmoede. Ook bekendmaking en andere acties maken hier deel van uit.
Binnen de extra uren werden volgende activiteiten geregistreerd:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Speelbabbel (werkgroep + ondersteuning)
23u
WG Pesten&Welbevinden
Week van de Opvoeding
Uitwerking aanbod oudergroep + oudergroep
geven
HVK 2.0
Armoedeoverleg
Overleg Stad ifv werking
TOTAAL

Gerealiseerde uren
16u30

4u
2u
35u

2u30
2u00
36u00

14u
2u
0u
80u

6u00
2u00
1u00
66u00

Heel het jaar 2020 werd uiteraard overschaduwd door Covid 19. We bleven echter wel
proberen om, zowel binnen het netwerk als naar de doelgroep toe, creatief te zijn en garant
te staan voor goede dienstverlening. Dit resulteert dan ook in de cijfers.
Speelbabbel:
De speelbabbel is omwille van Corona niet kunnen doorgaan vanaf half maart.
We hebben een filmpje gemaakt om de vrijwilligers + bezoekers van de speelbabbel een
hart onder de riem te steken. We blijven met de werkgroep wel verder nadenken en
regelmatig bekijken we samen de opties.
WG Pesten & welbevinden:
Afgelopen jaar heeft een persmoment plaatsgevonden om de schoolboxen bekend te
maken. Dit was een fijne netwerkervaring met de scholen en de diensten die met jongeren
werken in Hoogstraten.
Oudergroep:
De oudergroep “Verbindend Ouderschap” is online kunnen doorgaan. Het was een
aangename ervaring met een 8 tal ouders die deelgenomen hebben. Gedurende 4
avonden hebben we 2u samen met de ouders gewerkt rond het thema verbindend
opvoeden.
Doelgroep kansarmen:
Op 13/10 vond het jaarlijks Armoedeoverleg plaats. Dit was een verbindend netwerkmoment
waarop in kleine groepjes rond verschillende casussen gewerkt werd. Hieruit kwam naar voor
dat extra aandacht voor allochtone en /of financieel kwetsbare gezinnen in Hoogstraten
nodig is. Zeer belangrijk is dat alle partners regelmatig hun (vernieuwd) aanbod blijven
bekendmaken aan deze kwetsbare doelgroep.
Vormingsavonden:
25/03/2020/ Thema: Communicatie die doet groeien
Inschrijvingen: 113
Deze lezing werd geannuleerd wegens Corona
30/09/2020

Thema: Communicatie die doet groeien (herneming owv Corona)
Inschrijvingen: 24
Aanwezigen: 18
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Er waren 242 contacten in de Opvoedingswinkel van Hoogstraten. Dit zijn er 29 meer dan in
2019. We zien omwille van corona een nieuwe manier van ondersteuning, nl. via videobellen.
Ook telefonische consulten werden t.o.v. vorig jaar meer ingezet.
Hieronder vindt u alle gegevens:

10

TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT

RTH 10
Videobellen
8

pedagogisch advies
107
Onthaal en
basisinformatie
125

Ouder(s) +
profess.
3
Student
11
Professional
42

Jongere zelf
3

CONTACT MET…
Ouders +
grootouders
1
Andere
3

(Plus)ouder(s)
179

Face to face
59

Mail
89
Telefoon
86

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
Kind en Gezin
1
Ons / Eigen
initiatief
49

Onbekend
23

Vrienden/familie
11
School/CLB/opvang
12
Gemeente/OCMW
6
HVK
Hulpverlening 22
1
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Opvoedingspunt gemeente Malle
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van de Opvoedingswinkel
in Malle 2020: 60u/jaar.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Speelbabbel
15u
netwerking (stuurgroep, lokaal-overleg enz.)
Babbel en zo
Individuele oudergesprekken
promo (face-book, scholen, opmaak
promomateriaal
logistieke ondersteuning vormingsavond
(2x/jaar)
Allerlei (mails, administratie, telefoons…)
TOTAAL

Gerealiseerde uren
5u15

15u
5u
10u
6u

2u00
4u00
9u00
1u30

4u

0u00

5u
60u

13u00
34u45

Speelbabbel:
2020 was een bijzonder jaar. Corona schudde onverwacht een hele jaarplanning door
elkaar. Enkel in januari en februari kon de speelbabbel doorgaan. De andere maanden
bleef het ongemakkelijk stil in het Huis van het kind.
Netwerkmomenten:
Ook werden alle netwerkmomenten, zoals de stuurgroep en lokaal overleg, omwille van
Corona-overmacht geannuleerd. In september lukte het éénmalig om, tussen twee golven
door, de partners van het Huis van het kind eindelijk nog eens te ontmoeten tijdens een
lokaal overleg. Echte plannen konden helaas nog niet gesmeed worden, maar ruimte voor
uitwisseling over de Corona-impact op de dagdagelijkse werking bracht even een welkome
verbinding.
Babbel en zo:
Bij aanvang van 2020 werd het concept van de ‘Babbel-en zo’ na overleg met de ouders
herzien. Deze vroegere maandelijkse (aparte) bijeenkomsten zouden vanaf nu geïntegreerd
worden in de bestaande ‘speelbabbels’. Hiernaast zouden er dan 4x/jaar gesprekstafels
gepland worden die doorgaan tijdens de speelbabbel en toegankelijk zijn voor alle
(groot)ouders. Vrijwilligers zorgen tijdens deze gesprekstafel voor opvang van de kinderen
zodat ouders rustig kunnen deelnemen.
Vanaf september werd nogmaals een(naams)wijziging doorgevoerd en werden de
gesprekstafels omgevormd tot ‘thematafels’. Deze thematafels zullen voortaan op
donderdagnamiddag doorgaan en staan los van de speelbabbels. Op deze manier hoopt
het opvoedingspunt een breder publiek van (groot)ouders te bereiken rond allerhande
opvoedingsthema’s en een extra ontmoetingsmoment te creëren.
Vormingsavonden:
02/03/2020: Thema: “ blijven staan in de storm, over moeilijk hanteerbaar gedrag”
Inschrijvingen: 33
Aanwezigen: Geen (annulatie wegens ziekte spreker)
28/10/2020: Thema: “blijven staan in de storm, over moeilijk hanteerbaar gedrag”
Inschrijvingen: 30
Aanwezigen: geen (annulatie wegens quarantaine spreker)
Er waren in 2020 een 15 contacten in het opvoedingspunt van Malle
Hieronder vindt u alle gegevens:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT
zonder afspraak
5

Pedagogisch
advies
7

Face to face
1
Telefoon
2

Onthaal en
basisinformatie
8
Mail
7

CONTACT MET…
student
1
professional1
1

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
1 hulpverlening

1 kind en gezin

(Plus) ouder(s)
13

Via eigen
bekendmaking
6
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Opvoedingspunt gemeente Merksplas
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van Opvoedingswinkel
Hoogstraten in 2019: 60 u/jaar. Deze worden volledig mobiel ingezet, dus geen vaste
openingsuren meer.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Lokaal overleg
4u
Nieuwsbrief en facebook
4u
Week van de opvoeding
2u
Gesprekken
18u
Boomplantdag
2u
Babbels&Zo – autisme en alcohol&drugs
12u
Administratie
6u
Stuurgroep + overleg HVK
12u
TOTAAL
60u

Gerealiseerde uren
0u00
2u00
0u00
24u00
0u00
0u00
5u00
9u00
40u00

Lokaal overleg:
Omwille van corona is het lokaal overleg dit jaar niet doorgegaan. Hierdoor viel dit
netwerkmoment weg, wat een gemis was voor het gevoel van verbinding met het netwerk.
Nieuwsbrief en facebook:
We hebben geprobeerd om hier een kleine inbreng in te voorzien. Aangezien de lezingen
geannuleerd werden zijn hier geen berichten rond opgesteld.
Gesprekken:
Ondanks Corona stellen we vast dat de mensen ons toch zijn blijven vinden. We hadden een
aanbod via telefoon en videobellen en hier werd ook gebruik van gemaakt. Er waren in
totaal 27 contacten. Daarnaast vonden nog eens 4 gezinnen van Merksplas hun weg naar
de Opvoedingswinkel van Hoogstraten.
Stuurgroep:
We hebben in dit moeilijke jaar wel de connectie met elkaar proberen te houden via
stuurgroepen die toch nog zijn doorgegaan.
Vormingsavonden:
In 2020is er geen lezing doorgegaan omwille van Corona.
De lezing “faalangst en stress” wordt in het voorjaar van 2021 online aangeboden.
Er waren 26 contacten in het Opvoedingspunt van Merksplas.
Hieronder vindt u alle gegevens:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT

Onthaal en
basisinformatie
13

Pedagogisch
advies
13

Mail
10

Face to face
13

Telefoon
3

CONTACT MET…

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
Onbekend
1

Professional
7
Gemeente/OCMW
5
(Plus) ouder(s)
19

Vrienden/familie
2

Eigen initiatief
3
School/CLB/opvang
2
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Opvoedingspunt gemeente Rijkevorsel
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van Opvoedingswinkel
Hoogstraten in 2020: 60 u/jaar.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Gesprekken
38u
Geboortebos
2u
Nieuwsbrieven
3u
Administratie
5u
Lokaal overleg
4u
Startmoment HVK
4u
Oudergroep gamen
5u
TOTAAL
60u

Gerealiseerde uren
40u00
0u00
1u00
7u00
2u00
0u00
0u00
50u00

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Omwille van Corona zijn vele plannen en
activiteiten niet kunnen doorgaan.
De mensen bleven hun weg wel vinden naar het opvoedingspunt. Er zijn zelfs meer
gesprekken geweest dan voorop was gesteld. Goed dat mensen ondanks Covid toch de
weg hebben gevonden naar ons. De gesprekken in real life waren minder, maar de
alternatieven via telefoon en videocall hebben dit mooi kunnen aanvullen.
Vormingsavonden:
11/02/2020
Thema: Gezin in zwaar weer
Inschrijvingen: 15
Aanwezigen: 8
26/11/20120

Thema: Kinderen zijn geen puppy’s
Geannuleerd wegens corona, wordt online aangeboden in januari 2021.

Er waren 38 contacten in het opvoedingspunt van Rijkevorsel.
Hieronder vindt u alle gegevens:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT

RTH 5

Onthaal en
basisinformatie
12

Mail
9

Face to face
16

pedagogisch advies
21
Telefoon
13

CONTACT MET…

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)

Professional
1

Eigen initiatief
3

(Plus) ouder(s)
37

Vrienden/familie
3

Onbekend
1
Gemeente/OCMW
3

School/CLB/opvang
2
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Opvoedingspunt gemeente Schilde
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van Opvoedingswinkel
Zoersel in 2020: 156 u/jaar.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Vast opvoedingspunt
96u
Speelbabbel (aanwezigheid, uitwerken
56u
infomomenten, intervisie vrijwilligers)
Diversen
4u
Videobellen Corona
TOTAAL

0u
156u

Gerealiseerde uren
60u30
19u00
2u30
3u00
85

Vast opvoedingspunt:
Ook dit jaar werd er door Schilde gekozen voor een vast opvoedingspunt, elke
maandagavond van 18-20 uur. Wegens de corona-crisis mocht het opvoedingspunt een tijd
lang niet openen. Zo komt het dat maar ongeveer 2/3 van de gevraagde uren werd
gepresteerd. Er werden een paar gesprekken gevoerd via telefoon en videobellen.
We merken dat iedereen die naar het opvoedingspunt kwam hiervoor een afspraak maakte,
we hadden geen spontane binnenlopers. Er waren 5 cliënten uit Schilde die op afspraak
kwamen, 7 cliënten kwamen uit andere gemeentes. In de Opvoedingswinkel van Zoersel
kwamen 8 cliënten die in Schilde wonen op gesprek.
We merken dat ondanks de grote bereikbaarheid van het opvoedingspunt, er weinig
mensen uit Schilde gebruik van maken. Deels ligt dit aan het feit dat er geen uren worden
voorzien om te werken aan bekendmaking, wat toch een blijvende opdracht is, merken we.
Dit gegeven nemen we mee voor het actieplan van 2021.
Speelbabbel:
Er werd geopteerd om een vast moment, namelijk de eerste speelbabbel van de maand,
aanwezig te zijn op de Speelbabbel. Dit verliep goed, tot corona roet in het eten gooide. De
Speelbabbel kon een hele tijd niet doorgaan. De geplande info-momenten werden ook
geannuleerd. Dit was zeer jammer want we merken toch een nood aan dit
ontmoetingsmoment bij jonge ouders uit de buurt.
Vormingsavonden:
19/02/2020: Hoe jongeren begeleiden naar volwassenheid in onze huidige samenleving,
Nicole Cornelis
Aantal inschrijvingen: 61
aantal aanwezigen: 55
26/05/2020: Kinderen rouwen ook, Lies Scaut
Deze lezing moest worden geannuleerd wegens de corona-crisis. Ze wordt
opnieuw gepland in het voorjaar van 2021.
Er waren 33 contacten in het Opvoedingspunt van Schilde.
Hieronder vindt u alle gegevens:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT
videobellen
4

RTH
3
Onthaal en
basisinformatie
16
Pedagogisch
advies
14

Mail
8
Telefoon
9

CONTACT MET…
Professional
6

Face to face
12

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
K&G
1

Student
1

HVHK
8
(Plus) ouder(s)
26

Vrienden/familie
2
Eigen initiatief
2
Gemeente/OCMW
2
Onbekend
1

19

Opvoedingspunt gemeente Wijnegem
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van Opvoedingswinkel
Zoersel in 2020: 40 u/jaar.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Opstart STOS-Project
40u
TOTAAL
40u

Gerealiseerde uren
20u30
20u30

De gemeente Wijnegem besliste om in het jaar 2020 aan de slag te gaan met het project
‘samen tegen onbetaalde schoolfacturen (STOS)’. De opleiding van de medewerkster voor
het STOS-project werd gevolgd tijdens uren die door OLO vzw werden bekostigd. Enkel de
uren die echt voor de deelnemende school, GBS De Notelaar, worden gepresteerd binnen
het STOS-project worden aangerekend.
Het project kende een moeilijke opstart. Mede door de drukte die in de school ontstond door
de corona-crisis was het voor de gemeenteschool geen evidentie om in het project in te
stappen. Uiteindelijk werd in oktober besloten om toch de nodige werkgroep samen te
stellen en van start te gaan. We proberen het tempo van de school te respecteren in deze
drukke tijden. Dit maakt dat veel uren nog niet benut zijn.
Anderzijds merken we dat de vraag naar pedagogische adviesgesprekken sterk gestegen is
bij bewoners van de gemeente Wijnegem. We helpen deze mensen verder in de
Opvoedingswinkel van Zoersel, maar vaak komen ze ook naar het opvoedingspunt van
Schilde. De cliënten geven aan het jammer te vinden om niet meer in hun eigen gemeente
te kunnen worden geholpen.
Vormingsavonden:
04/02/2020
Thema: In de bres bij examenstress
Inschrijvingen: 17
Aanwezigen: 15
27/10/20120

Thema: Blij met mij, Ann Daenekindt
Geannuleerd wegens corona.

Er waren 49 contacten met mensen uit de gemeente Wijnegem. Hiervan kwamen er 11 in het
opvoedingspunt van Schilde binnen en 38 in de Opvoedingswinkel van Zoersel. Omwille van
de Corona-crisis werkten we een tijdje niet met rechtstreeks contact. We zien een sterke
toename in de telefoongesprekken en het videobellen.
Hieronder vindt u alle gegevens:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT

RTH 6
videobellen
10

pedagogisch advies
20

Onthaal en
basisinformatie
23

CONTACT MET…

Mail
9

Face to face
9

Telefoon
21

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
onbekend
1

Professional
6

Eigen initiatief
8
(Plus) ouder(s)
43

hulpverlening
1 K&G
1

Vrienden/familie
1
School/CLB/opvang
4
Gemeente/OCMW
2

HVK
5
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Opvoedingspunt gemeente Zandhoven
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van Opvoedingswinkel
Zoersel in 2020: 60 +16 u/jaar.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Individuele gesprekken met ouders en andere
42u
opvoedingsverantwoordelijken van de
gemeente Zandhoven
Promotie (artikel
5u
gemeenteblad/nieuwsbrief,…)
Administratie (jaarverslag, gesprekken en uren
5u
registreren, actieplan opstellen, evaluatie
schrijven,…)
Speelbabbel
10u
Activiteiten Speelbabbel
6u
Overige
5u
Lokaal Overleg Kinderopvang (2x/jaar)
3u
TOTAAL
76u

Gerealiseerde uren
36u15

2u30
1u30

5u15
3u30
1u00
2u00
52u00

Pedagogische adviesgesprekken:
Ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken weten de weg naar het opvoedingspunt
goed te vinden in Zandhoven.
Bekendmaking:
We merken dat onze jarenlange investering om het opvoedingspunt op de kaart te zetten
loont. Het opvoedingspunt is goed gekend in Zandhoven. Dit mede door een goede
samenwerking met allerlei diensten, bvb OCMW, bekendmaking vanuit de gemeente (o.a.
via het gemeenteblad) en kwalitatieve dienstverlening (mond aan mond reclame). Zelfs in
bijzondere tijden vinden inwoners de weg naar opvoedingsondersteuning.
Een fijne samenwerking met de gemeente zorgt ervoor dat praktische zaken
(lokaalreservaties enz.) vlot blijven verlopen.
Speelbabbel:
Door de coronamaatregelen zijn er heel wat speelbabbels geannuleerd. Dat is jammer, want
het zijn fijne momenten om op een laagdrempelige manier kennis te maken met ouders en
grootouders. Zo snel als mogelijk worden de maandelijkse bezoekjes hervat zodat
(groot)ouders ook op deze manier in het opvoedingspunt terecht kunnen met hun vragen.
Vormingsavonden:
11/03/2020
Thema: De perikelen van het nieuw samengestelde gezin
Inschrijvingen: 23
Aanwezigen: 15
21/11/2019

Thema: Het construct van de wildernis. Over ADHD en ADD.
Inschrijvingen: 37
Aanwezigen: 28 (deze werden beperkt door
coronamaatregelen))

Er waren 48 contacten in het opvoedingspunt van Zandhoven. Daarnaast zijn er nog 11
contacten geweest met inwoners van Zandhoven in de Opvoedingswinkel van Zoersel of
een ander opvoedingspunt. Zelfs in deze bijzondere tijden vinden meer gezinnen (24) de weg
naar opvoedingsondersteuning dan in 2019 (21). Gemiddeld waren er 2 contacten per gezin.
Hieronder vindt u alle gegevens:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT

Videobellen
1

RTH
1

Mail
9

Face to face
16

Onthaal en
basisinformatie
24

Pedagogisch
advies
23

Telefoon
22

CONTACT MET…

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)

Student
3

HVHK
4

Professional
8

Jongere zelf
4

(Plus) ouder(s)
33

Hulpverlening
1
Gemeente/OCMW
7

Onbekend
1

Eigen initiatieven
10

School/CLB/opvang
1
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Opvoedingspunt gemeente Zoersel
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van Opvoedingswinkel
Zoersel in 2020: 15u/week.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Onthaal
15u
TOTAAL
15u

Gerealiseerde uren
15u00
15u00

Algemeen:
De samenwerking met de welzijnsconsulent loopt nog steeds heel goed. We ervaren
wederzijds vertrouwen.
De Opvoedingswinkel wordt steeds meer bekend. Zelfs in een bijzonder jaar als 2020, kregen
we meer vragen dan voorheen. We zien een toename in telefoons, mails en videobellen en
een afname in face to face gesprekken, maar dit lijkt ons corona gerelateerd. Het onthaal is
ook enige tijd fysiek gesloten geweest door de opgelegde maatregelen.
Jarenlange samenwerkingen en bekendmakingsacties werpen hier duidelijk vruchten af.
Omdat 2020 door de coronamaatregelen een jaar was van weinig fysiek overleg, weinig
bekendmaking ook, willen we er graag in 2021 terug op inzetten zodra het weer kan.
Onthaal:
Tijdens het onthaal ontvingen we ook dit jaar weer heel wat (groot)ouders en professionelen.
In de grafieken hieronder, kan je bekijken in welke verhoudingen. Tijdens de lockdown werd
het onthaal telefonisch en per mail voorzien.
Huiswerkbegeleiding:
Het huiswerkproject draait, mede door corona, op een heel laag pitje. We hebben contact
opgenomen met de scholen om te evalueren en te bekijken hoe we er nieuw leven in
kunnen blazen.
Netwerken:
In 2020 was het fysiek iets moeilijker om te netwerken, maar in 2021 zetten we opnieuw in op
samenwerking en netwerking.
Outreach:
De speelpleinwerking vroeg opnieuw onze ondersteuning n.a.v. enkele moeilijke situaties. We
verwelkomden de hoofdmonitoren vooraf en gingen in gesprek over verschillende thema’s
en gedrag van kinderen.
Consultatiebureau Kind enGezin:
De samenwerking met het consultatiebureau verloopt zeer vlot. We verwijzen door in 2
richtingen en stemmen af waar nodig.
Vormingsavonden:
10/6/2020: Je kind op een speelse manier helpen met zijn ontwikkeling
Afgelast wegens coronamaatregelen
25/11/2020: Je kind op een speelse manier helpen met zijn ontwikkeling
Afgelast wegens coronamaatregelen
Er waren 449 gesprekken in de Opvoedingswinkel van Zoersel.
Hieronder vindt u alle gegevens:
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TYPE BEGELEIDING

Videobellen
13

RTH
28

SOORT CONTACT
Face to face
152

Mail
94
Onthaal en
basisinformatie
300

Pedagogisch
advies
121

Telefoon
190

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)

CONTACT MET…
Student
15

K&G
24

Andere
33

Vrienden/familie
20

HVHK
35

Professional
51

Grootouder(s)
9

Andere
3

(Plus)ouder(s)
341

OLOaanmeldteam
4

Via eigen bekendmaking
143

Onbekend
30
Hulpverlening
22
(Huis-)arts
1

Gemeente/OCMW
7

School/CLB/opvang
11
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