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Vraag om uitleg van Juan Benjumea-Moreno aan Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter verantwoordelijk voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, over de de 

drempels tot gezinsondersteuning 

Uit een bevraging van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool 

blijkt dat ruim de helft van de ouders de weg naar gezinsondersteuning niet vindt. Dit terwijl 

de grote meerderheid van de bevraagde ouders willen extra ondersteuning over de opvoeding 

(85 %), de ontwikkeling (91 %) of opvang (92 %) van kinderen. Volgens Sigrid Arents, Huis 

der Gezinnen-coördinator, is dit te wijten aan het veelvoud aan drempels: "Mensen verliezen 

zich in de wirwar van het Nederlandstalig en Franstalig aanbod, of raken geïsoleerd in de 

grootstad. Ze zijn vaak al blij dat ze 'ergens' geholpen worden." In een stad waar meer dan 

40% van de kinderen worden geboren in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens 

is gezinsondersteuning van levensbelang. 

In De Morgen konden we lezen dat het Kenniscentrum financiële steun krijgt van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie om pilootprojecten op te starten in drie Molenbeekse wijken. 

Onderzoeker Simonne Vandewaerde legt hierbij de link met de Huizen van het Kind. 

Ik heb de volgende vragen: 

1. Hoe werkt de VGC samen met de COCOF en GGC om in de "wirwar van 

hetNederlandstalig en Franstalig aanbod" meer leesbaarheid te brengen? 

2. Welke criteria werden gehanteerd bij de selectie van de pilootprojecten? Wat is de focus 

van de pilootprojecten? Zullen de drie pilootprojecten dezelfde focus hebben? 

3. Gaat het om een uitbreiding van bestaande initiatieven of worden er ook nieuwe 

innovatieve methodes gehanteerd? 

4. Welke duurtijd hebben de pilootprojecten? Is er duurzame financiering voorzien na afloop 

van de pilootprojecten? 

Alvast bedankt voor uw antwoord. 


