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Structuur

• Leidende principes voor dit traject

• Doelstelling

• Opdracht van lokale netwerken

• Krachtlijnen

• Kritische contextfactoren
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Principes

Bouwblokken rond opdracht van lokale netwerken: 
doelstelling, krachtlijnen en kritische contextfactoren

Startpunt: synthese vanuit praktijkervaring en 
wetenschappelijke onderzoek

Consultatierondes met werkveld: organisaties, professionals 
& doelgroep

Geen nieuwe netwerken naast bestaande 
initiatieven/projecten/netwerken
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Doelstelling

“Alle gezinnen, kinderen en jongeren kunnen gebruik maken 
van een proportioneel universele, toegankelijke, proactieve 
en nabije ondersteuning en zorg.”
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Opdrachten

Toegankelijkheid realiseren met inbegrip van schakelen met 
specialistische zorg

Preventie door aandacht voor en versterken van 
beschermende factoren

Creëren van een positieve en rijke leefomgeving – een 
sterke basis (omgeving om te floreren)
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Opdracht 1: toegankelijkheid 

Onderbescherming = een situatie waarbij burgers hun
sociale grondrechten niet gerealiseerd zien
• Maximale definitie: sociale grondrechten

• Keuzevrijheid: mensen mogen bepalen hoe ze rechten willen ingevuld
zien
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Krachtlijnen  & succesfactoren

Krachtlijnen:
• Nabijheid
• Outreachend
• Proactief werken
• Generalistisch
• Informaliteit: plekken van verbinding en ontmoeting
• Politiserend werken

Kritische succesfactoren:
• Basishouding van de professional: krachtgericht en op maat
• Continuïteit door trajectondersteuning
• Exit en voice
• Impactgedreven handelen
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Opdracht 2:  Preventie vanuit versterken van 
beschermende factoren

Beschermende factoren: informele en formele netwerken, 
vaardigheden, competenties, positieve erkenning

• Vanuit perspectief van burger, gezin, jongeren & 
kinderen

• Op tempo en maat van burger, gezin, jongeren & 
kinderen
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Krachtlijnen

Nabijheid door te werken vanuit voorzieningen die voor elk 
gezin toegankelijk zijn

Scholen

Kraamhulp/kraamzorg

Kinderopvang

Thuiszorg en gezinszorg

Preventieve gezinszorg

Verbinding op diverse niveaus 

Informele netwerk gezin/ouders/familie/sociale 
netwerk/buurt/buren

Formele netwerk van voorzieningen
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Krachtlijnen

Inzetten op generalistische begeleiding combineren met 
specialistische zorg

Outreachend: actief aanwezig zijn in de leefomgeving

Inzetten op complementariteit tussen informele en 
professionele zorg

Wegwerken van capaciteitstekort (wachtlijsten, dossiers, 
werklast)

Werken aan toegankelijkheid 7B’s
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Opdracht 3: brede basis & positieve 
leefomgeving

Positieve leefomgeving: een omgeving die de 
mogelijkheden biedt voor ouders om hun ambities als ouder 
waar te maken en biedt voor kinderen en jongeren de 
mogelijkheden om optimaal te ontwikkelen en op te 
groeien, zowel in het hier en nu als met het oog op de 
toekomst.  

Zowel informele als formele omgeving

Werken aan verbinding

Werken aan vrije tijd

Werken aan participatie om zelf betekenis en 
invulling te geven aan leefomgeving
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Kritische context
Governance: besluitvaardig en inclusief
Vanuit kinderen, jongeren & gezinnen

In samenwerking met alle actoren die nodig zijn om sociale 
grondrechten te realiseren: welzijn, zorg, huisvesting, 
onderwijs. Aandacht gaat ook naar actoren die in verbinding 
staan met alle gezinnen (onderwijs, kinderopvang, thuiszorg, 
familehulp)

Trajectondersteuning met focus op continuïteit volgens 
krachtlijnen: schakelen in het lokale netwerk en naar 
bovenlokale/specialistische zorg

Praktijkontwikkeling volgens krachtlijnen

Maar: aandacht voor lokale context
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Hoe?

Governance op basis van een coördinerende 
netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordiging van 
(een deel) van het volledige netwerk

Op diverse niveaus: eerstelijnszones, gemeente/stad & 
buurt

Nood aan taakverdeling en afstemming tussen de niveaus

Governance op niveau van eerstelijnszone
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Participatie

Co-creatie van praktijken lokaal netwerkbeleid met 
gezinnen, kinderen & jongeren

Aandacht voor tijd, tempo en maatzorg

Focus op doorvertaling van krachtlijnen op lokaal niveau 
met inbegrip van lokale praktijkkennis
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En verder...

Dialoog met SC financiering & erkenning: belang van 
financiering in het teken van krachtlijnen

Dialoog met SC bovenlokale netwerken: plek van 
specialistische zorg in lokale netwerken, 
trajectondersteuning & verhouding tot krachtlijnen

Dialoog met SC kinderopvang: plek van kinderopvang in 
lokale netwerk
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