
KANSENVERKENNER
Subsidieoproep vernieuwende projecten

Contactpersonen:  

Sarah Vanden Herrewegen en Natasja Van 
Kwikenborne



We willen gezinnen ondersteunen in het opnemen 
van hun rechten door een gezinsvriendelijk beleid en 

een unieke verbinding tussen lokale partners die 
ervoor zorgt dat elk gezin op maat de passende 

begeleiding krijgt. 



▪ Een gezinsvriendelijk beleid creëren in onze stad. 

▪ Gezinnen kunnen volop gebruik maken van hun kansen en mogelijkheden

▪ Diensten werken samen (holistisch) in functie van een toegankelijk aanbod voor 
gezinnen 



Kansenverkenner 

Diensten
gezinnen

Beleid

Keywoorden van het project: 

- Samenwerken 

- Gezinnen staan voorop

- Drempels en blinde vlekken 

wegwerken



- Het bundelen van de rechten en kansen binnen Geraardsbergen zodat ook diensten deze 
gemakkelijk kunnen raadplegen (bijvoorbeeld voordelenboekje)

- Signalenbundel uitwerken – Momenteel veel signalen van verschillende diensten en op 
verschillende overlegmomenten, maar wordt niet systematisch gebundeld of rond 
gewerkt

- Terugkoppeling van de signalen die wij doorheen dit project verzamelen

- Gezinnen pro-actief informeren over hun rechten en kansen 

- Overkoepelend informatie verspreiden over nieuwe mogelijkheden

- Oog hebben voor de signalen binnen een meerjarenplanning

- …



▪ Ik doe beroep op de kansenverkenner wanneer ik :

Als hulpverlener: 

- Een check-up 

wil dat het gezin 

al hun rechten 

opneemt

- Een consult wil 

om na te gaan of 

ik zelf geen 

rechten over het 

hoofd zie

Informatie zoek 

over rechten 

Als burger: 

- Hulp nodig heb bij 

het opnemen van 

een recht

- Voel dat ik 

bepaalde rechten 

niet kan opnemen 

of niet op een 

correcte manier 

geholpen kan 

worden



Het gezin is nieuw

Stap 1:

je meld het gezin aan bij Huis 

van het kind 

(kansenverkenning)

Stap 2:

Sarah of Natasja nemen contact 

op met het gezin en stellen een 

“rechtenplan” op 

Binnen dit rechtenplan 

bespreken we samen met het 

gezin wie wat opneemt, welke 

dienst we misschien nog 

moeten betrekken… 

Stap 3

Het gezin gaat aan de slag met 

het vooropgestelde plan

Stap 4

Na 3 maand nemen Sarah of 

Natasja nog eens contact op 

met het gezin of alles gelukt is, 

of er nog vragen zijn. 

het gezin heeft al een 

vertrouwenspersoon/hulpverlener

Stap 1:

De hulpverlener toetst samen met 

de kansenverkenner af of het 

waardevol is dat we als nieuw 

gezicht nog extra bij het gezin gaan. 

Ja?                Nee? 

We bespreken het gezin met de 

hulpverlener en bekijken zijn 

vragen

En stellen samen een plan van 

aanpak op, zodat de hulpverlener 

verder kan. 







▪ Natasja Van Kwikenborne 
▪ Natasja.vankwikenborne@geraardsbergen.be

▪ 054/43.30.21

▪ Focus op de leeftijd 3 jaar tot 25 jaar

▪ Sarah Vanden Herrewegen
▪ Sarah.vandenherrewegen@geraardsbergen.be

▪ 054/43.02.51

▪ Focus op de leeftijd -9 maand tot 3 jaar

▪ Vrij inloop moment op maandagnamiddag tussen 13u30 en 16u30 op het 4de verdiep-sociaal huis gesprekslokaal 1  
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