
 

 
 

MISSIE 

Het Huis van het Kind Izegem is een neutraal samenwerkingsverband van lokale en regionale 
partners dat werkt rond drie thema’s: gezinsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en 
ontmoeting.  
Het Huis van het Kind Izegem wil het welbevinden van ieder kind, jongere, (aanstaande) ouder(s) en 
alle opvoedingsverantwoordelijken bevorderen door een breed en laagdrempelig aanbod rond deze 
thema’s binnen hun bereik te brengen.  
Het Huis van het Kind Izegem is een sterk en open netwerk waar relaties tussen gebruikers en 
partners en partners onderling respectvol en duurzaam zijn.  

VISIE EN KERNWAARDEN 

BEGRIJPBAAR 
Het aanbod is transparant. De communicatie is duidelijk en herkenbaar door de eenvormigheid van 
huisstijl en het gebruik van het logo.  
Naast de toegankelijke fysieke loketten, biedt de website snelle en heldere informatie.  

BESCHIKBAAR:  
Het Huis bouwt aan een sterk ontwikkeld netwerk van lokale en regionale partners zodat zij tot een 
optimaal en afgestemd aanbod komen waar alle kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en 
opvoedingsverantwoordelijken terecht kunnen met al hun vragen en noden. Nabijheid en 
ontmoeting staan centraal en worden gerealiseerd op laagdrempelige locaties waar iedereen kan 
binnenlopen. 

BEKEND  
De partners kennen elkaar en elkaars aanbod, en zorgen voor een warme en gerichte doorverwijzing 
naar elkaar. 
De partners maken gebruik van het logo huis van het kind bij bekendmaking van acties en 
activiteiten. Alle partners helpen de positieve boodschap van Huis van het kind uitdragen als 
ambassadeur. 

BETROUWBAAR 
Elke partner maakt tijd en ruimte en is het aanspreekpunt voor ouders, kinderen en jongeren in een 
sfeer van vertrouwen. 

BRUIKBAAR 
Het Huis van het Kind biedt een breed aanbod op alle levensdomeinen over 
opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg. Het Huis van het Kind geeft kinderen, 
jongeren en ouders een stem en speelt vraaggericht in op hun noden en behoeften. 

BETAALBAAR 
Het Huis van het Kind organiseert activiteiten en mogelijkheden tot ontmoeting aan die toegankelijk 
en betaalbaar zijn voor iedereen. De kostprijs mag geen drempel zijn voor de gebruiker.  

BEREIKBAAR 
Het Huis van het Kind helpt mee met kinderen, jongeren en ouders om bereikbare doelen te stellen. 

Huis van het Kind Izegem is lokaal verankerd en heeft oog voor de lokale eigenheid. 

Huis van het Kind is voor iedereen vlot toegankelijk en dichtbij. 

  



 
 
 
 
ENGAGEMENTSVERKLARING 
Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband dat werd opgericht met oog op de realisatie van 
het decreet rond de organisatie van preventieve gezinsondersteuning op Izegem. Het Huis van het 
Kind wil zich ontwikkelen tot een netwerk van partners die lokale informatie- en 
ontmoetingsplaatsen moeten worden voor alle kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en 
opvoedingsverantwoordelijken.  

De engagementsverklaring is een instrument dat de contouren weergeeft van de samenwerking om 
de doelstellingen van het Huis van het Kind te realiseren. In functie hiervan kan het engagement van 
de partners worden bijgestuurd. Dit wordt opgenomen door de stuurgroep en ter goedkeuring 
voorgelegd aan al de partners. Elke partner heeft het recht om voorstellen in kader van het 
engagement in te dienen en bespreekbaar te maken. De stuurgroep houdt er zich aan om hier 
iedereen over te informeren en transparant te communiceren.  
Er is steeds ruimte om als nieuwe partner in het samenwerkingsverband te stappen. Er zal steeds 
melding gemaakt worden van mogelijke nieuwe partners in elke interne en externe communicatie. 

DOELSTELLINGEN 

Het Huis van het Kind Izegem is een netwerk van professionele partners die zich vooral wil inzetten 

op: 

- het naar voor komen als een sterk partnerschap om een breed en laagdrempelig aanbod 
mogelijk te maken voor kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en 
opvoedingsverantwoordelijken; 

- het samenwerken en afstemmen van de partners op elkaars activiteiten en taken, om zo een 
sterk en kwalitatief aanbod mogelijk te maken. 

ENGAGEMENT 

De professionele partners ondertekenen het engagement waarmee men verklaart dat: 

- men op de hoogte is van het decreet met betrekking tot de organisatie van preventieve 
gezinsondersteuning; 

- men minimaal hun eigen aanbod inzake opvoedingsondersteuning en preventieve 
gezondheidszorg kenbaar maakt en afstemt met de verschillende partners; 

- men minimaal hun eigen kennis, expertise en ervaring deelt met de verschillende partners; 
- men deelneemt aan het forum van  Huis van het Kind (2 x per jaar) om oa. aanspraak te 

maken op de toegekende subsidies; 
- men zich, indien mogelijk, engageert een informatiepunt te zijn rond opvoeding, gezondheid 

en ontmoeting; 
- men zich engageert tot een warme en gerichte doorverwijzing naar elkaar; 
- men zich engageert gebruik te maken van het logo huis van het kind en logo stad Izegem bij 

bekendmaking van acties en activiteiten voor de doelgroep. 

Voor akkoord:  
Ik, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vertegenwoordiger van ………………………………………………………………………………………………… 
 
Onderschrijf deze engagementsverklaring als partner van het Huis van het Kind Izegem.  
 
 
(handtekening)  Datum  


