Cijfergegevens GBO ZOLim
Regio: Tongeren – Riemst

Hieronder wordt er een schematisch weergave gemaakt dat zich baseert op de meest accurate
cijfergegevens (2017) betreffende het aantal kwetsbare zwangeren / kwetsbare ouders op jaarbasis
binnen de regio Tongeren – Riemst. Deze cijfergegevens werden bekomen uit de databank van
limburg.incijfers.be, alsook de geregistreerde gegevens vanuit Huis van het Kind Tongeren (en Bilzen).
De kern- en samenwerkingsactoren van het GBO-verband ZOLim beogen samen de ambitieuze
doelstelling om een jaarlijkse stijging, in het bereik van deze gezinnen te bekomen door een
functionele samenwerking te realiseren met de andere kern- en samenwerkingsactoren.
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Voor de regio Tongeren - Riemst gaat het in 2017 specifiek over 60 geboortes in kansarmoede waarvan
er 51 in Tongeren en 9 in Riemst gesitueerd worden. Opmerkelijk is dat hoewel het totaal aantal
geboortes (t.o.v. 2013) zowel in Tongeren als Riemst een daling ondergaat, het aantal geboortes in
kansarmoede (t.o.v. 2013) een stijging in aantal kent. Zoals reeds benoemd werd in het gedetailleerd
actieplan GBO (bijlage 3) zijn er binnen de regio Tongeren-Riemst (en bijgevolg ZOLim) een aantal good
practises aanwezig in kader van outreachend en proactief werken. Hiervoor wordt er gekeken naar de
gegevens betreffende de samenwerkingsactor GBO, Huis van het Kind Tongeren waarbij er binnen de
periode van 01/2019 t.e.m. 09/2019 reeds 223 unieke gezinnen bereikt werden.
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Het grootste deel van deze gezinnen werd toegeleid vanuit samenwerkingsactor Kind en Gezin, hoewel
er toch ook een aantal gezinnen toegeleid werden vanuit doelgroeporganisaties zoals de
ervaringsdeskundige van doelgroeporganisaties De Schakelaar, die in dienstverband tewerk is gesteld
binnen Huis van het Kind Tongeren.
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Betreffende de soorten ondersteuning die geboden worden vanuit de gezinsondersteuners naar de
kwetsbare zwangeren en ouders, is er volgende opdeling zichtbaar. Hierbij is het belangrijk om te
weten dat één gezin verschillende soorten ondersteuning op hetzelfde momenten kunnen ontvangen.
De gezinsondersteuners ondersteunde heel wat gezinnen die in een moeilijke financiële situatie
verkeerde, in hun aanvraag voor een attest babyvoeding, waarbij er 75 gezinnen goedkeuring
ontvingen betreffende de aanvraag voor de financiering van deze babyvoeding. Daarnaast werd er
voor 52 gezinnen kinderopvang op basis van het verminderd sociaal tarief mogelijk gemaakt. 8
Gezinnen werd verder toegeleid vanuit de gezinsondersteuners naar integrale gezinszorg zoals
bijvoorbeeld thuiscompagnie. Tot slot werden er bij 190 gezinnen, die doorverwezen werden door
Kind en Gezin alsook doelgroeporganisaties naar de gezinsondersteuners in Huis van het Kind, een
toelage Kinderkansen toegekend.
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Cijfergegevens GBO ZOLim
Regio: Bilzen – Hoeselt

Hieronder wordt er een schematisch weergave gemaakt dat zich baseert op de meest accurate
cijfergegevens (2017) betreffende het aantal kwetsbare zwangeren / kwetsbare ouders op jaarbasis
binnen de regio Bilzen – Hoeselt. Deze cijfergegevens werden bekomen uit de databank van
limburg.incijfers.be, alsook de geregistreerde gegevens vanuit Huis van het Kind Bilzen (en Tongeren).
De kern- en samenwerkingsactoren van het GBO-verband ZOLim beogen samen de ambitieuze
doelstelling om een jaarlijkse stijging in het bereik van deze gezinnen te bekomen door een functionele
samenwerking te realiseren met de andere kern- en samenwerkingsactoren.
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De gezinsondersteuners bereikten in het jaar 2019 (1/2019 t.e.m. 10/2019) 15 unieke gezinnen waarbij
de gezinsondersteuners de klemtoon legde op netwerkverbreding en/of doorverwijzing indien nodig.
Los van deze 15 gezinnen werd er in de periode 8/2019 t.e.m. 10/2019 (3 maanden), bij 17 unieke
gezinnen het mini-grondrechtenonderzoek uitgevoerd waarbij er per gezin 2 huisbezoeken en een
telefonisch contact plaatsvond. De klemtoon wordt binnen dit gegeven op de rechtendetectie gelegd.
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Voor de regio Bilzen-Hoeselt gaat het in 2017 specifiek over 57 geboortes in kansarmoede waarvan er
52 in Bilzen en 5 in Hoeselt gesitueerd worden. Zoals al reeds benoemd werd in het gedetailleerd
actieplan GBO (bijlage 3) zijn er binnen de regio Bilzen-Hoeselt (en bijgevolg ZOLim) al een aantal good
practises aanwezig in kader van outreachend en proactief werken. Hiervoor wordt er gekeken naar de
gegevens betreffende de samenwerkingsactor GBO, Huis van het Kind Bilzen. Het grootste deel van
deze gezinnen werd toegeleid vanuit samenwerkingsactor Kind en Gezin, hoewel er toch ook een
aantal gezinnen toegeleid werden vanuit doelgroeporganisaties (brugfiguur).
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