Korte omschrijving GBO-project ZOLim
Doelgroep
Het samenwerkingsverband GBO ZOLim richt zich op kwetsbare zwangeren en kwetsbare ouders van
kinderen met een leeftijd van 0 tot en met 3 jaar. Een zwangerschap of het krijgen van een kind betreft
een belangrijk kantelmoment voor een gezin. Kwetsbare gezinnen kampen vaak met verschillende
problemen en moeilijkheden op tal van levensdomeinen (multi-problem), een beperkte kennis over
hun eigen rechten, negatieve ervaringen met verschillende dienst- en hulpverleners, ect. Omwille van
contextfactoren word aan deze kwetsbare ouders ook niet altijd op een gecoördineerde manier
ondersteuning aangeboden m.b.t. de verschillende levensdomeinen. In kader van het GBO trachten
de kernpartners in de regio, ieder vanuit hun eigen invalshoek, in te spelen op deze specifieke
cliëntcontext.
De parameter in kader van de definiëring van kwetsbaarheid betreft de kansarmoede index van Kind
en Gezin. Kind en Gezin heeft een heel groot bereik binnen onze regio en betreft bijgevolg partner bij
uitstek voor het samenwerkingsverband GBO. De verpleegsters van Kind en Gezin doen bijna bij elk
gezin een huisbezoek en screenen o.b.v. de kansarmoede index, die zich baseert op 6 indicatoren:







Maandinkomsten van het gezien
Opleiding van de ouders
Arbeidssituatie van de ouders
Stimulatieniveau binnen het gezin
Huisvestiging
Gezondheidssituatie

De gezinnen die o.b.v. deze screeningsmethode op 3 of meer criteria zwak scoren betreffend de
doelgroep voor het samenwerkingsverband GBO. Waar Kind en Gezin zich zal focussen op het
kwetsbaar kind, zullen de kernpartners GBO zich dan weer focussen op de noden van de ouders.

Werkingsgebied

Conform de databank van limburg.incijfers.be gaat voor de gemeente Tongeren in 2019 over 31.031
inwoners en voor de gemeente Riemst in 2019 over 16.757 inwoners. Het werkingsgebied betreft een
woongemeente en een kleine stad in Zuidoost-Limburg, bestaande uit wijken, dorpen en kernen met
een divers karakter.
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Het werkingsgebied voor deze projectaanvraag situeert zich specifiek bij de lokale kernpartners binnen
het deelgebied Tongeren-Riemst, en in navolging ruimer binnen de regio van de eerstelijnszone
Zuidoost-Limburg. In samenwerking met het deelgebied Bilzen-Hoeselt zijn de kernpartners over deze
regio’s samengebracht tot één stuurgroep en werkgroep voor het GBO.
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Wonen betreft hier nog relatief goedkoop, wat maakt dat de regio’s meer toegankelijk zijn voor
kwetsbare doelgroepen. Beide regio’s kennen eveneens een stijgend aantal geboortes in kansarme
gezinnen. In Tongeren betrof het aantal geboortes in kansarme gezinnen in 2013 slechts 7.6%, in
vergelijking met 2017 waar dit 18.5% bedraagt, dit is een stijging van 10.9%. Voor Riemst gaat het in
2013 over 3.5% geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. 5.3% in 2017, een stijging van 1.8%.
Gemeente

Tongeren

Totaal aantal
geboortes 2013

278

Geboortes
kansarmoede 2013

Totaal aantal
geboortes 2017

21

271

7.6%

Riemst

161

6

Geboortes
kansarmoede 2017

51
18.5%

121

3.5%

9
5.3%

Deelnemende partners
Er wordt in kader van het GBO een prioritaire afstemming nagestreefd tussen de 3 kernactoren
(CAW, DMW en OCMW) hieronder vernoemd. Waarbij er langs de 3 kernactoren ook reeds 2
samenwerkingsactoren (Huis van het Kind en Kind en Gezin) mee opgenomen werden in het
samenwerkingsverband. Dit betreffen geen statische gegevens waardoor verdere uitbereiding van de
samenwerkingsactoren op termijn ook tot de mogelijkheden behoort.

Gegevens kernactoren samenwerkingsverband
Sociale dienst(en) – OCMW

OCMW Tongeren
OCMW Riemst

Sociale dienst(en)
Riemst (dienst welzijn)
Gemeente
Centrum Algemeen
CAW Limburg
Welzijnswerk
Dienst(en) Maatschappelijk CM Limburg, De Voorzorg, LM Plus, Intermutualistisch Overleg
Werk Ziekenfonds(en) (Partena, Vlaams Neutraal ziekenfonds, Onafhankelijk ziekenfonds)

Gegevens samenwerkingsactoren samenwerkingsverband

Kind en Gezin Kind en Gezin Limburg regio Tongeren-Riemst
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Huis van het Kind Huis van het Kind Tongeren
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