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1. Voorwoord
In juni 2018 is Domo Schilde-Zandhoven-Zoersel opgestart. Dit gebeurde op initiatief van Huis van het
Kind Voorkempen. Deze wilde graag een lokaal Domo-initiatief opstarten en bevroeg de vijf betrokken
gemeenten (Schilde, Zandhoven, Zoersel, Wijnegem en Brecht) of ze hierin mee wilden stappen. Dit
betekende dat elke gemeente 5000€ voorziet op jaarbasis en op die manier zouden 5 gezinnen in die
gemeente begeleiding van een vrijwilliger kunnen krijgen. Schilde, Zandhoven en Zoersel hebben
hiervoor budgetten voorzien. Wijnegem en Brecht besloten om nog even af te wachten en te bekijken
wat de resultaten zouden zijn. In januari 2019 zijn Brecht en Wijnegem mee ingestapt dankzij de
financiering van het project van persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede,
vanuit het kabinet van minister Homans. Deze middelen werden toegekend in 2018. Domo Schilde –
Zandhoven- Zoersel werd vanaf 1 januari Domo Voorkempen.
Het doel van Domo Voorkempen is om tegen december 2021, 10 gezinnen te begeleiden in Schilde,
Zandhoven en Zoersel en 5 in Wijnegem en Brecht, samen goed voor 40 gezinnen die begeleiding
gekregen hebben / krijgen. Dit is echter een streefdoel dat we wensen te behalen. We moeten dit in
de nabije toekomst verder scherpstellen op de stuurgroep hoe de verschillende partners dit doel juist
zien.
We willen de vrijwilligers nog eens extra bedanken voor het mooie werk dat zij leveren. Zonder hen
zou Domo Voorkempen niet zijn wat het nu is. Een toffe groep die mooi en zinvol werk leveren om
kinderen binnen kwetsbare gezinnen kansen te bieden. Onze dank gaat ook uit naar de
samenwerkingspartners en de verschillende gemeentes die Domo promoten en mee op de kaart
zetten.
Sinds april 2019 is er een uitbreiding van het aantal uren binnen Domo Voorkempen. De huidige
coördinator die aangesteld was voor 8u/week kreeg er een collega bij waardoor er nu 19u/week extra
gepresteerd kunnen worden.
In wat volgt geven we een stand van zaken op basis van resultaten die het afgelopen jaar geboekt zijn,
nl. van 1 juni 2018 tot en met 30 juni 2019. We kiezen ervoor om opnieuw een stand van zaken te
maken in januari 2020 op basis van de resultaten in het 3de en 4de kwartaal van 2019. Op deze manier
kunnen we vanaf dan steeds werken met een verslag per kalenderjaar.

Getekend,
Joyce & Marijke
Coördinatoren Domo Voorkempen
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2.Vrijwilligersbestand Domo Voorkempen
2.1 Vrijwilligers 1 juni 2018 – 30 juni 2019
2.1.1. Aantal vrijwilligers
Vrijwilligers
Totaal aantal vrijwilligers in de gehele organisatie:

1 Juni 2018- 30 juni 2019
25

jonger dan 25

4

25-40

3

40-60

14

60+

4

Totaal aantal vrijwilligers als ondersteunende factor

2

Totaal aantal vrijwilligers die een begeleiding uitvoeren

11

Totaal aantal vrijwilligers zonder begeleiding/taak

3

Totaal aantal gestopte vrijwilligers

9

* waarvan afgerond op eigen initiatief

5

* waarvan afgerond op initiatief gezin

4

* waarvan geen verder engagement bij Domo Voorkempen

9

* waarvan blijvend bij Domo Voorkempen

0

Domo Schilde-Zandhoven-Zoersel had wat starttijd nodig. De eerste maanden omvatten
voorbereidingen, huisbezoeken en gesprekken en contacten leggen. In oktober 2018 is de eerste
begeleiding opgestart in Zoersel. Vervolgens zijn er vrijwilligers blijven bijkomen. Bij het opmaken van
dit jaarverslag is de jongste vrijwilliger 21 jaar, de oudste vrijwilliger 76 jaar. Eén geïnteresseerde
vrijwilliger is niet aangenomen bij Domo Voorkempen omwille van het niet kunnen voorleggen van
een geldig attest van goed gedrag en zeden. Deze vrijwilliger hebben we doorverwezen naar VONAK
zodat er geschikt vrijwilligerswerk voor hem gevonden kon worden.
Naarmate het vrijwilligersaantal groeide, kwam er ook meer werk. Dit wordt opgevangen door
vrijwilligers die een ondersteunende taak uitvoeren zoals het helpen bij promo-acties.
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2.1.2. Aantal opgestarte vrijwilligers per maand
Maand

Aantal vrijwilligers opgestart

Aantal vrijwilligers gestopt

Juni 2018
Juli 2018
Augustus 2018
September 2018

2

Oktober 2018

5

November 2018

2

December 2018

1
1

Januari 2019

2

Februari 2019

1

Maart 2019

6

1

April 2019

4

2

Mei 2019

1

1

Juni 2019

2

3

Totaal
aantal
vrijwilligers gestart /
gestopt

25

9

In de periode juni 2018 – juni 2019 zien we 25 opgestarte vrijwilligers, tegenover 9 gestopte
vrijwilligers. De redenen waarom vrijwilligers stoppen in een gezin kunnen vanuit de vrijwilliger komen,
maar ook vanuit het gezin. Deze zijn dus zeer divers en komen verder aan bod in 3.1.5. Ook wanneer
we een opsplitsing maken tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers, zien we dat slechts
1/5de van onze vrijwilligers mannen zijn.

opsplitsing man/vrouw

20%
man
vrouw
80%
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Tussen de aanmelding van een geïnteresseerde vrijwilliger en de effectieve opstart zit nog een heel
proces. Het afgelopen jaar waren er dan ook 4 vrijwilligers waarmee een eerste gesprek geweest is. 1
vrijwilliger heeft na het kennismakingsgesprek met een coördinator al aangegeven toch niet verder te
willen gaan met Domo. De overige 3 vrijwilligers hadden wel een gezin toegewezen gekregen. 2 van
hen beslisten na de kennismaking met het gezin om niet verder te gaan, een derde vrijwilliger is niet
komen opdagen op de afspraak met het gezin en heeft later ook niets meer van zich laten horen. De
reden om toch niet als vrijwilliger bij Domo aan de slag te gaan zijn bij al deze vrijwilligers hetzelfde.
Ze denken dat dit vrijwilligerswerk toch niet iets voor hen is: te moeilijk om alleen naar een gezin te
gaan, zichzelf niet sociaal genoeg vinden, ect.

2.2 Aanwezigheid op interne ondersteuningsmomenten / vorming voor
vrijwilligers
Supervisies/vormingen

Aanwezigheden

Aantal vrijwilligers in de
organisatie op dat moment

3

8

Februari geen supervisie wegens ziekte

/

/

15/03/2019

3

8

5

11

3

13

6

16

2

16

3/01/2019
Gezinsbespreking

Uiteenzetting OCMW Zoersel
12/04/2019
Uiteenzetting VZW Lucia + Gezinsbespreking
24/05/2019
Gezinsbespreking
13/06/2019
Vorming kansenarmoede + Gezinsbespreking
20/06/2019
Vorming Domo Antwerpen: Vlaggensysteem &
Grensoverschrijdend gedrag
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In 2018 werden geen supervisies gepland daar in oktober de eerste vrijwilligers pas zijn opgestart.
Het was op dat moment nog een erg drukke periode: veel huisbezoeken bij nieuw aangemelde
gezinnen, gesprekken met nieuwe vrijwilligers, kennismakingsgesprekken tussen vrijwilligers en hun
gezin, bekendmaking in gemeentes, ect. In december 2018 was de eerste supervisie gepland.
Wegens persoonlijke omstandigheden is deze supervisie niet kunnen doorgaan. In januari 2019 vond
de eerste supervisie plaats.
We merken dat er steeds slechts een klein aantal vrijwilligers aanwezig is op de supervisies. Vaak zijn
dit ook dezelfde vrijwilligers. Sinds de komst van een extra coördinator trachten we dit vanaf het
najaar op te vangen door supervisies op verschillende momenten aan te bieden: verschillende dagen,
maar ook verschillende dagdelen. Hierdoor hopen we op een maandelijks contactmoment voor elke
vrijwilliger met de coördinatoren en de andere vrijwilligers. Tevens kans ook het wisselend contact
met de verschillende coördinatoren zinvol zijn. Toch moeten we ook realistisch zijn. We plannen
daarom individuele supervisies voor vrijwilligers die 3x na elkaar – concreet dus 3 maanden – geen
persoonlijk contact hebben gehad met de coördinatoren. Uit een bevraging van de huidige
vrijwilligers rond de werking van Domo, blijkt dat vrijwilligers vinden dat Domo Voorkempen goed
loopt. Ze ervaren de coördinatoren als aangename, vlotte mensen en vinden de supervisies zeker
zinvol. Dit gegeven motiveert ons nog meer om elke vrijwilliger de kans te bieden om aanwezig te
zijn op supervisies.
Hetzelfde geldt voor vormingen, al zien we momenteel wel dat daarbij een iets grotere aanwezigheid
is. We willen in de toekomst ook meer inzetten op externe organisaties om vormingen te geven rond
thema’s zoals moeilijke gesprekken voeren of grenzen stellen. We trachten hierbij aan te voelen
waaraan onze vrijwilligers nood hebben, maar bevragen tijdens supervisies zeker ook wat er bij hun
speelt en waar zij tegenaan lopen. De planning van de voorziene vormingen, alsook die van de
voorziene supervisies, krijgen de vrijwilligers per mail in de loop van augustus 2019. Om vrijwilligers
tijdig te informeren, plannen de coördinator in de loop van oktober reeds een overleg om data vast
te leggen voor 2020.
Naar nieuwe vrijwilligers toe plannen we een startvorming in samenwerking met Domo Brasschaat
die gegeven zal worden op een moment dat in overleg bepaald wordt wanneer er een 3 à 4-tal
nieuwe vrijwilligers opstarten. Deze vorming bestaat uit een luik over de waarden en visie van Domo,
maar gaat ook concreet in op situaties die zich kunnen voordoen in gezinnen. Daarnaast schenken we
ook aandacht aan het proces van matching. We streven ernaar om elke startende vrijwilliger deze
‘opleiding’ te geven binnen de 3 maanden na het starten van het engagement bij Domo
Voorkempen / Domo Brasschaat. Dit is niet noodzakelijk ook binnen 3 maanden na opstart in een
gezin. Deze vorming wordt in de zomer van 2019 opgesteld en zal in het najaar getest en eventueel
bijgestuurd worden. Ook Domo Antwerpen nodigen we hierbij uit om de testversie bij te wonen.
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3.Gezinsbestand
3.1 Aanvragen voor gezinsondersteuningen.
Gemeente/maand

Juni
2018

Juli
2018

Augustus September Oktober November December
2018
2018
2018
2018
2018

Schilde

1

Zandhoven
Zoersel

2

Gemeente/maand Januari Februari
2019
2019
Schilde

1

Zandhoven

1

Maart
2019

April
2019

Mei
2019

2

2

1

1

2

1

Juni
2019

2

Totaal aantal
aanvragen
6

1

1

7

Zoersel

1

1

7

Wijnegem

1

1

2

Brecht

1

1

3

5

Vanuit Schilde kwam er 1 aanmelding die ook werd opgestart. Dit gezin rondde eind juni 2019 de
begeleiding af naar aanleiding van een verhuis naar Zoersel. Na een korte tijd op de wachtlijst,
voorzien we een nieuwe opstart voor dit gezin in augustus of september 2019.
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3.1.1. Overzicht van het aantal gezinnen dat op 30/06/2019 is aangemeld door een doorverwijzer,
maar die geen opstart wilden:

Gemeente

Aantal gezinnen

Schilde
Zandhoven
Zoersel

1

Wijnegem

1

Brecht

2

Het is mogelijk dat een doorverwijzer een gezin vertelt over Domo en het gezin aanvankelijk positief
staat tegenover een begeleiding. Wanneer ze dit dan hebben laten bezinken of besproken hebben met
hun partner, blijkt soms dat gezinnen geen begeleiding wensen. De ondersteuning van Domo moet
gedragen worden door het hele gezin, zo niet kan er geen opstart plaatsvinden. Gezinnen die geen
begeleiding willen opstarten, zijn uiteraard wel opnieuw welkom in de toekomst.
3.1.2. Overzicht van het aantal gezinnen dat op 30/06/2019 op de wachtlijst staan:

Gemeente

Aantal wachtende gezinnen

Schilde

3

Zandhoven

3

Zoersel

1

Wijnegem

1

Brecht

2

Het aantal gezinnen op de wachtlijst is het grootst in Schilde, Zandhoven en Zoersel. Dit is een logisch
gevolg van de eerdere opstart van deze 3 gemeentes. In Zandhoven is er 1 gezin waar reeds 2 maal
een vrijwilliger op kennismaking is geweest. Het gezin stelt echter hoge eisen aan de vrijwilliger,
waardoor het niet eenvoudig is om een goeie match te vinden voor dit gezin.
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3.1.3. Overzicht van het aantal gezinnen waarvoor op 30/06/2019 een opstart in de nabije
toekomst wordt gezien:

Gemeente

Schilde

Aantal mogelijks in de
Aantal mogelijks in de
nabije toekomst opgestarte nabije toekomst opgestarte
begeleidingen (07/2019)
begeleidingen (08-09/2019)
2

Zandhoven
Zoersel

2

Wijnegem
Brecht

2

Wanneer we spreken over een opstart in de nabije toekomst – zoals vermeld in de 2de kolom -, hebben
we het over een kennismakingsgesprek tussen gezin en vrijwilliger dat reeds gepland is. De tijd die
hierover kan gaan varieert van een paar dagen tot max. 4 weken. In dit geval gaat het dus over gezinnen
die een vrijwilliger zouden toegewezen krijgen tussen 01/07 en 30/07/2019.
In de derde kolom zijn de begeleidingen in kaart gebracht die voorzien zijn in augustus of september.
Een aantal nieuwe vrijwilligers lieten bij het aangaan van hun engagement in het voorjaar weten pas
in het najaar te willen / kunnen starten om verschillende redenen: vakantie, eerst werk vinden, …
Hoewel deze vrijwilligers pas in de toekomst van start zullen gaan, houden we voor hen toch al een
gezin in ons hoofd. De cijfers die hier vermeld worden, zijn de zekerheden van het moment bij opmaak
van het jaarverslag. Het is echter mogelijk dat er in de loop van augustus nog nieuwe matchen ontstaan
die nog diezelfde maand of in september kunnen opstarten.
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3.1.4. Overzicht van het aantal gezinnen dat op 30/06/2019 begeleiding krijgt:

Gemeente

Aantal lopende begeleidingen

Schilde

3

Zandhoven

4

Zoersel

3

Wijnegem

0

Brecht

1

Net zoals bij het aantal gezinnen op de wachtlijst, zien we ook dat het aantal lopende begeleidingen
het grootst is in Schilde, Zandhoven en Zoersel. Enerzijds is dit opnieuw te verklaren door de eerdere
opstart van deze gemeenten, anderzijds dienen we er ook rekening mee te houden dat bijvoorbeeld
Wijnegem een minder gunstige centrale ligging heeft tegenover bijvoorbeeld Zoersel. Hierdoor kunnen
er minder vrijwilligers in deze gemeente ingezet worden. We focussen ons in het najaar van 2019 dan
ook extra op Wijnegem om ook hier Domo bekend te maken.

3.1.5. Overzicht van het aantal gezinnen waarvan op 30/06/2019 de begeleiding is afgerond:

Gemeente

Aantal gezinnen waarvan begeleiding is
afgerond

Schilde

3

Zandhoven

1

Zoersel

1

Wijnegem
Brecht
De redenen van afgeronde begeleidingen zijn zeer uiteenlopend. In Schilde was er eenmaal een
afronding op vraag van de vrijwilliger, dit omwille van persoonlijke omstandigheden. Het
desbetreffende gezin staat opnieuw op de wachtlijst, de vrijwilliger heeft het engagement bij Domo
Voorkempen afgerond. In de andere 2 gezinnen was er een beëindiging van de vrijwilliger aan huis op
vraag van het gezin. Reden hiervoor was het ontbreken van de ‘klik’ met de vrijwilliger en de te jonge
leeftijd van de vrijwilliger. Ook deze 2 gezinnen staan opnieuw op de wachtlijst.
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Het gezin in Zandhoven waar reeds een begeleiding is afgerond heeft al 2 keer een vrijwilliger
aangeboden gekregen. De eerste keer is de begeleiding alsnog afgerond op vraag van het gezin. Door
een misverstand tussen vrijwilliger en het gezin was er een gebrek aan vertrouwen. Bij een 2 de
vrijwilliger is de samenwerking afgesprongen op vraag van de vrijwilliger. Deze heeft het engagement
bij Domo dan ook stopgezet. Het gezin staat opnieuw op de wachtlijst. We merken bij dit gezin echter
dat er hoge eisen gesteld worden aan een mogelijke vrijwilliger. Dit maakt het vinden van een geschikte
vrijwilliger niet eenvoudig.
In Zoersel is de begeleiding afgerond op vraag van het gezin wegens geen ondersteuningsvraag meer,
deze staat dus verder niet op de wachtlijst.
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3.2 Bereikte kinderen
Leeftijd

Aantal

Aantal betrokken kinderen 0-2,5 jaar met lopende begeleiding

5

aantal betrokken kinderen 2,5 - 6 jaar met lopende begeleiding

3

aantal betrokken kinderen 6 - 12 jaar met lopende begeleiding

18

Aantal betrokken kinderen 12+ met lopende begeleiding

11

TOTAAL AANTAL BETROKKEN KINDEREN MET LOPENDE BEGELEIDING

37

Leeftijd

Aantal

aantal betrokken kinderen 0-2,5 jaar op wachtlijst

3

aantal betrokken kinderen 2,5 - 6 jaar op wachtlijst

4

aantal betrokken kinderen 6 - 12 jaar op wachtlijst

16

aantal betrokken kinderen 12+ op wachtlijst

2

TOTAAL AANTAL BETROKKEN KINDEREN OP WACHTLIJST

27

TOTAAL AANTAL BETROKKEN KINDEREN BINNEN DE DOELGROEP

49

TOTAAL AANTAL BETROKKEN KINDEREN

62

Het aantal vermelde kinderen die opgenomen zijn in deze cijfers zijn enkel die kinderen die op de
wachtlijst stonden of een begeleiding hadden in hun gezin op 30/06/2019.
Hoewel Domo Voorkempen zich focust op de doelgroep 0-12 jaar, merken we dat we toch ook veel +
12 jarigen bereiken: 11 kinderen waarbij reeds een begeleiding loopt, 2 kinderen die op de wachtlijst
staan. Deze maken deel uit van het gezin waarin oorspronkelijk gefocust wordt op jongere kinderen.
De grootste groep kinderen heeft een leeftijd tussen de 6 en de 12 jaar. Dit komt mede doordat vele
aanvragen ook huiswerkbegeleiding omvatten. Het aantal baby’s en kleuters ligt aanzienlijk lager.
Domo Voorkempen bereikt kinderen uit elke leeftijdscategorie.
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Aantal kinderen bij lopende
begeleidingen

0 - 2,5 jaar

2,5 - 6 jaar

6 - 12 jaar

> 12 jaar

Aantal kinderen op de wachtlijst

0 - 2,5 jaar

2,5 - 6 jaar

6 - 12 jaar

> 12 jaar

3.3 Gezinstype
Indeling ondersteunende + wachtende
gezinnen per gezinstype op 30/06/2019

Aantal

Gescheiden, enkel moeder betrokken

7

Gescheiden, enkel vader betrokken

1

Gescheiden, zowel moeder als vader betrokken

2

Tweeoudergezin

11

Gezinsvervangend tehuis / begeleid wonen

1

We merken dat we veel gezinnen bereiken waar beide ouders nog samen zijn. Armoede is zeker niet
enkel voor mensen die er alleen voor staan en daardoor niet rondkomen. Armoede kan bij iedereen
voorkomen en dus ook bij deze gezinnen. Vaak gaat het hier om gezinnen die geen Belgische afkomst
hebben en een vluchteling verleden hebben. Daarnaast zijn dit ook heel wat gezinnen waarvan één
of beide ouders niet kunnen werken omwille van fysieke redenen. Vervolgens merken we dat we ook
heel wat gescheiden gezinnen begeleiden. Bij de grootste groep is enkel de moeder nog betrokken in
het gezin. Bij slecht één van de gezinnen is enkel de vader betrokken. In slechts 2 van de gezinnen is
zowel moeder als vader nog betrokken. Hieruit kunnen we afleiden dat het voor gescheiden koppels
moeilijk is om samen de opvoeding verder op te nemen. Bij de 2 gescheiden gezinnen die we
begeleiden, merken we dat contacten tussen vader en moeder ook moeilijk lopen. Hier zit dan ook
de kracht van de vrijwilliger, zorgen voor een gezonde brug tussen mama en papa.

Pagina | 13

3.4 Doorverwijzers
Doorverwijzer

Aantal doorverwijzingen

SCHILDE
-

OCMW

1

-

Basisschool Wonderwijzer

1

-

CKG Het Open Poortje

1

-

Kind & Gezin

2

-

Zichzelf aangemeld

1

ZANDHOVEN
-

OCMW

5

-

GBS ’t Kroontje

1

-

Kind & Gezin

1

ZOERSEL
-

Basisschool Klim-op

1

-

OCMW

5

-

Kennis van het gezin

1

BRECHT
-

Leonardusschool

3

-

OC Clara Fey

1

-

Kind & Gezin

1

WIJNEGEM
-

OCMW

1

-

1Gezin1Plan

1
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15 van de 29 aangemelde gezinnen werden tot op heden doorverwezen door het OCMW of door Kind
& Gezin. Daarmee vormen deze 2 doorverwijzers momenteel onze belangrijkste partners. In de
toekomst willen we echter blijven inzetten op een zo breed mogelijke bekendmaking van Domo
Voorkempen zodat huidige partners, maar ook nieuwe partners, de weg vinden naar onze werking.
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4. Domo Voorkempen in de regio
We trachten Domo Voorkempen in elk van onze 5 deelnemende gemeentes zo goed mogelijk bekend
te maken, dit zowel bij doorverwijzers, gezinnen als mogelijke vrijwilligers. We hebben al heel wat
acties ondernomen en zullen de acties die succesvol bleken te zijn in de toekomst zeker herhalen. Zo
hebben we onderstaande acties in het verleden al uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infomomenten in Wijnegem, Zandhoven en Brecht
Standje op opendeurdag van Het Open Poortje
Kennismakingen met directies en zorgleerkrachten, sociale huisvestigingsmaatschappij, Huis
van het Kind, …
Facebookacties
Wervingsacties door mond aan mond reclame van huidige vrijwilligers
Bedrijven aanspreken
Vermelding in de (lokale) pers, lichtkranten en website van de gemeenten
Het zoeken van een bekende meter/peter voor Domo Voorkempen
Flyeractie via scholen en kinderopvang
Vrijwilligersvacatures op verschillende vrijwilligerswebsites
Werven van financiële meters en peters
Publicaties via de Gezinsbond
Aanwezigheid beurst RTJ
…

Door acties voor een breed publiek op te zetten, ogen we ook op vrijwilligers die niet in één van de 5
gemeenten wonen.
Naast deze effectieve acties waren er ook een aantal ideeën die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd zoals
bijvoorbeeld de broodzakkencampagne. De voornaamste reden hiervoor was het financiële aspect.
De wervingsactie naar financiële meters en peters werd opgestart op Facebook, maar bleef zonder
resultaat. Op de infomomenten in Brecht en Wijnegem was er jammer genoeg geen opkomst, er zijn
echter wel 2 personen gekomen naar het infomoment in Zandhoven. Beide personen zijn later ook
opgestart als vrijwilliger bij Domo Voorkempen.
We hebben gemerkt dat een aantal campagnes heel effectief zijn geweest en hun vruchten hebben
afgeworpen. Zo leverde het standje op de opendeurdag van Het Open Poortje 2 nieuwe vrijwilligers
op, zorgde de flyeractie via scholen en kinderopvang ook voor 2 nieuwe vrijwilligers en bracht 1
huidige vrijwilliger ook nog een nieuwe vrijwilliger aan. Het grootste succes boeken we door
facebookacties en -advertenties. Dit leverde ons al zeker 10 geïnteresseerden op waarmee
momenteel kennismakingen gepland worden of die al opgestart zijn. Sociale media is dus iets waar
we in de toekomst zeker nog verder op willen inzetten.
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Het vinden van een meter voor Domo Voorkempen is iets waar we erg trots op zijn. Niemand minder
dan Erika Van Tielen, bekend van o.a. Familie en A-TV, zet mee haar schouders onder Domo
Voorkempen. Erika heeft een groot hart voor sociale projecten, woont in 1 van
onze 5 gemeentes en heeft zelf 2 kinderen die naar school gaan in onze regio.
Zij heeft geholpen met het aanschrijven van scholen, waarop meer reactie is
gekomen dan wanneer dit vanuit de coördinatoren werd gedaan. Daarnaast
heeft zij ook haar sociale media ingeschakeld om Domo Voorkempen extra
naamsbekendheid te geven. We bekijken in de toekomst verder hoe we haar
kunnen inzetten om Domo verder uit te bouwen. Naast meter van Domo Voorkempen
vertegenwoordigt Erika ook Sportpret. Ook dat is een piste die we verder willen onderzoeken om een
samenwerking mee uit te bouwen.
Een aantal voorbeelden van ondernomen acties:
•
•
•
•

Online plaatsen van vacature op sociale media
Verspreiding van Domo Voorkempen via sociale media van partners
Uitnodiging familiedag
Krantenartikel in de pers
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4.1. Voorbeelden uit de praktijk
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Vrijwilligers gezocht om kwetsbare
gezinnen te ondersteunen

Joyce Donckers - Foto: Mia Uydens
Kwetsbare gezinnen uit Schilde, Zoersel en Zandhoven, kunnen sinds kort ondersteuning krijgen
via DOMO SZZ. De ondersteuning gebeurt door vrijwilligers. “Het is de bedoeling zeker vijf
gezinnen in elke gemeente te helpen”, vertelt coördinator Joyce Donckers.
Joyce Donckers uit Sint-Lenaarts is pedagogisch medewerker en werkt in Het Wereldpoortje, dat
niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opvangt. Het Wereldpoortje is een aparte afdeling van vzw
Het Open Poortje dat actief is in Vlaanderen in de kinder- en gezinsondersteuning.
“De vraag kwam vanuit het Huis van het Kind-Voorkempen om in Schilde, Zandhoven en Zoersel een
DOMO-werking op te starten”, vertelt Joyce Donckers, die coördinator is bij de in juni opgerichte
nieuwe DOMO SZZ. “De betrokken gemeentebesturen steunen ons initiatief. Het opzet is om
geleidelijk aan vijf kwetsbare gezinnen in ieder van deze drie gemeenten te ondersteunen en, wie
weet, nog meer gezinnen.. Het kan gaan om nieuwkomers die hier terechtkomen zonder netwerk, of
alleenstaande ouders of gezinnen die het door omstandigheden moeilijk hebben, kortom kwetsbare
gezinnen.”
Bijzonder is dat de ondersteuning gebeurt door vrijwilligers, die zich zowel op de ouders als op de
kinderen richten. “We vragen van de vrijwilliger het engagement om minstens één of twee keer per
week langs het gezin te gaan. De activiteiten kunnen uiteenlopen maar hebben een pedagogische
insteek. Zo zijn er ouders die nood hebben dat een betrouwbaar iemand met hun kinderen eens naar
de speeltuin of bioscoop gaat, zodat ze zelf even tot rust kunnen komen. Andere ouders hebben
nood om bij de hand te worden genomen en de juiste weg te vinden naar gepaste activiteiten. Of
thuis gezelschapspelletjes spelen... Door DOMO, proberen we bruggen te bouwen naar de
samenleving.”
Joyce wijst erop dat de gezinnen zelf in de eerste plaats moeten openstaan voor het initiatief.
“DOMO kan hen niet opgelegd worden. Wij ontmoeten soms gezinnen die hun vertrouwen in de
klassieke hulpverlening wat zijn kwijtgeraakt. Dat ze deze begeleiding altijd zelf kunnen stilleggen,
maakt de drempel kleiner.”
Joyce is nu in de eerste plaats op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers en gezinnen. “De gezinnen
komen meestal naar ons via doorverwijzing langs OCMW, scholen of kinderdagverblijven. Ze kennen
soms het hulpverleningslandschap, maar niet noodzakelijk. In de eerste plaats moeten we zien dat er
een goeie ‘match’ tussen vrijwilliger en gezin wordt gemaakt.”
De werkingsmiddelen worden aangeleverd via de gemeentebesturen en via fondsenwerving. DOMO
is geen gratis babysit- of taxidienst, stelt Joyce Donckers. “Het gaat echt wel om gezinnen die door
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omstandigheden het niet breed hebben en waarvan de kinderen en hun ouders een helpende hand
kunnen gebruiken. In september willen we met ons eerste gezinnen starten. Wij zijn er zeker van dat
ook in relatief ‘rijkere’ gemeenten als Schilde, Zoersel en Zandhoven een doelgroep is.”
Info via joyce.domoszz@hetopenpoortje.be
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5.Financieel overzicht
In wat volgt, geven we een stand van zaken met betrekking tot de financiële toestand van Domo
Voorkempen. Een uitgebreide detailafrekening kan op vraag ter inzage verkregen worden bij de
coördinatoren.

5.1 Rekening 2018 – 2019
5.1.1 Uitgaven 2018 - 2019
Uitgaven
1. Huur
2. Werkingskosten
3.
4.
5.
6.

Vorming
P.R.
Vrijwilligerswerking
Loonkosten

Totaal kosten

Rekening 2018 – 2de helft
0
372,29
22,08

Rekening 2019 – 1ste helft
0
2070,96
147,63

335,29
58,98
8319,62
9108,26

195,83
66,41
10245,05
12 725,88

Al sinds de opstart van Domo Voorkempen, toen nog Domo Schilde – Zandhoven – Zoersel,
kon Domo rekenen op de medewerking van CKG Het Open Poortje en de verschillende
partners. Hierdoor was er de mogelijkheid om een werking op te starten zonder een eigen
vast lokaal dat onderhouden of gehuurd moest worden. Er is momenteel dan ook geen
huurkost.
In de werkingskosten rekenen we allerlei diversen zoals verzekeringen en de aankoop van
een extra gsm. De grootste hap van dit budget gaat naar de aankoop van software computer
en de bijhorende kleine hardware nl. 1567,52 euro. Verder omvat het gehele bedrag ook nog
lidgelden, administratiekosten voor het sociaal secretariaat, erelonen en dienstverlening,
afschrijvingen op bureelmateriaal, (on)roerende voorheffing, patrimoniumtaks en
auteursrechten. Tot slot ook nog een verwaarloosbaar deel (minder dan 2 euro) dat
gespendeerd werd aan niet-geïnde ouderbijdragen en bankkosten.
Het onderdeel vorming bestaat tot op heden enkel uit vorming voor de coördinatoren. In de
toekomst willen we hierop extra inzitten om dit ook aan de vrijwilligers aan te bieden. De
vormingen die in het afgelopen jaar georganiseerd zijn, werden kosteloos door partners of
liefdadigheidsorganisaties gegeven zoals VZW Lucia en het OCMW. Een klein deeltje werd
gebruikt voor documentatie en tijdschriften.
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Naar P.R. toe zijn er bij de opstart heel wat kosten gemaakt. Dit was nodig om het project bij
opstart zoveel mogelijk in het straatbeeld te krijgen en een zo groot mogelijke
naamsbekendheid te geven. Dit hebben we gerealiseerd door flyers te maken om uit te
delen aan scholen, maar ook affiches en meer formele flyers om te bezorgen aan
doorverwijzers. Ook relatiegeschenken vallen onder deze actie. We voorzien in het najaar
van 2019 heel wat bijkomende acties waardoor P.R. ook dat een grote hap uit het budget zal
vormen.
Gezien het beperktere aantal vrijwilligers in de eerste periode, is er ook slechts een kleinere
kost inzake vrijwilligerswerking. We nemen in deze categorie de kilometervergoeding op
voor vrijwilligers, maar ook de aankoop van voeding (als extraatje bij supervisies en
vormingsmomenten) en de aankoop van speelgoed.
De loonkosten tussen de 2 periodes zijn duidelijk gestegen. Dit is te verklaren door de
aanwerving van een tweede coördinator voor 19u/week. In deze weergave is reeds rekening
gehouden met vakantiegeld, werkgeversbijdragen, verplaatsingsonkosten voor
coördinatoren, ect.

OVERZICHT UITGAVEN 2018
Werkingskosten

Vorming

P.R.

Vrijwilligerswerking

Loonkosten

0%
1%
4% 4%

91%
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OVERZICHT UITGAVEN 2019
Werkingskosten

Vorming

P.R.

Vrijwilligerswerking

Loonkosten

16%
1% 2%
1%

80%

5.1.2 Inkomsten 2018 - 2019
Inkomsten
1. Vormingsbudgetten
2. Ontvangen vergoedingen
Domo-project
3. Recuperatie algemene BHV
en bedrijfsvoorheffing
4. Lidgelden, schenkingen,
legaten en subsidies
5. Ontvangen bankintresten
Totaal kosten

Rekening 2018 – 2de helft
2,19
8750,10

Rekening 2019 – 1ste helft
3,29
17500,00

3,99

18,60

2,93

4,40

1,20
8760,41

1,80
17 528,08

We zien in de eerste helft van 2019 een grote toename van de ontvangen vergoedingen voor het
project. De verkregen 8750,10 euro is gebaseerd op 7/12de van 15 000 euro. Deze 15 000 euro is
afkomstig van de bijdragen van Schilde, Zandhoven en Zoersel voor de opstart van het project. De
breuk 7/12 is te wijten aan de opstart in juli, de 7de maand van 2018 dus.
Ook in de eerste helft van 2019 zien we een samengesteld budget. Enerzijds zit hier opnieuw de
bijdragen in van de gemeenten, deze keer ook met Wijnegem en Brecht bij. Dit bedrag wordt in deze
tabel gehalveerd door de halfjaarlijkse weergave. Verder is er ook de aanvulling door de subsidies
van minister Homans voor het project van persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen
in armoede. Deze subsidies zijn goed voor 10 000 euro, 5 000 euro dus voor een half jaar.
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5.1.3. Balans 2018 - 2019
Balans
Uitgaven
Inkomsten
Resultaat

Rekening 2018 – 2de helft
€ 9108,26
€ 8760,41
- € 347,85

Rekening 2019 – 1ste helft
€ 12 725,88
€ 17 528,08
€ 4802,20

We merken in deze balans op dat 2018 is afgesloten met een klein tekort. Dit is te wijten aan de
opstartkosten die gemaakt moesten worden om Domo Voorkempen onder de aandacht te brengen.
De eerste helft van 2019 kunnen we afsluiten met een ruime overschot.
Voor de tweede helft van 2019 zal er onder meer opnieuw 17 500 euro zijn die ontvangen wordt
door vergoedingen voor het project. Vanuit dit bedrag kunnen we op zoek gaan naar nieuwe
vormingen, promomateriaal, acties, wervingscampagnes, ect.
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6. Beleid
6.1 Strategische doelstellingen en specificatie 2018 - 2019
Strategische doelstelling 1
Er zijn meer betrokken vrijwilligers die kwetsbare Domo-gezinnen met jonge kinderen ondersteunen
door presentie in deze gezinnen. We werken naar 25 vrijwilligers tegen het einde van 2019 die
geregistreerd zijn.
Specificatie doelstelling 1
- Participatie op vrijwilligersbeurzen
- Bekendmaking Domo via partners (Femma, Ummagumma VZW, …)
- Kandidaturen via websites voor vrijwilligers up-to-date houden
- Participatie op sociale media
- Organisatie van een familiedag
- Domo Voorkempen promoten bij oudercomités
- Verloop vrijwilligers in kaart brengen en hier conclusies uit trekken
- Engagement van vrijwilligers verder opentrekken door hen in te zetten op promostandjes,
organisatie van een sinterklaasfeest, …
- Vrijwilligers actiever ondersteunen door vormingen / supervisies op verschillende momenten
aan te bieden
- Vorming organiseren voor startende vrijwilligers in samenwerking met andere Domoafdelingen
- Uitbouwen van een structurele samenwerking met lokale vzw’s en liefdadigheidsorganisaties
- Samenwerking met hogescholen voor vrijwilligers
- Vlotte samenwerking met gemeentes inzake moeilijk te matchen vrijwilligers/gezinnen
omwille van specifieke vragen/noden
- Contacten leggen met ouderenorganisaties

Strategische doelstelling 2
Er is een grotere betrokkenheid van vrijwilligers op contactmomenten.
Specificatie doelstelling 2
- Kwalitatieve uitbouw van maandelijkse ondersteuningsmomenten: verschillende momenten
aanbieden, meer externen betrekken om vormingen te geven, …
- Geplande data tijdig doorgeven aan vrijwilligers voor het komende half jaar
- Uitwerken van een basisvorming voor startende vrijwilligers
- Persoonlijke opvolging voor vrijwilligers die niet aanwezig kunnen zijn op supervisies en/of
vormingen
- Goede samenwerkingscontacten uitbouwen met diensten die ons kunnen ondersteunen
vanuit hun expertise (CKG, K&G, VK, …)
- Aanbieden van specifieke materialen die ingezet kunnen worden in de begeleidingen:
knutselzak, spelletjes uit de spelotheek, …
- Gevarieerd aanbod van contactmomenten organiseren, gepland op verschillende tijdstippen
en afgestemd op de verschillende interesses van de vrijwilligers
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Strategische doelstelling 3
Er is een structurele samenwerking met lokale vzw’s en liefdadigheidsorganisaties.
Specificatie doelstelling 3
- Deelname aan overlegmomenten in het Huis van het Kind
- Deelname aan werkgroep kinderarmoede
- Deelname aan netwerkversterkende momenten en initiatieven
- Samenwerking met VZW Kieteman (bijvoorbeeld rond sinterklaasfeest, knutselzakken,
spelotheek,…)
- Samenwerking met VZW Lucia, Sarah geeft, sportpret,…

Strategische doelstelling 4
Domo Voorkempen bouwt zich verder uit tot een kwaliteitsvolle organisatie die nauw samenwerkt
met Domo Vlaanderen en andere lokale Domo-afdelingen.
Specificatie doelstelling 4
- Actieve participatie binnen overleg en samenwerkingsverbanden met andere Domoafdelingen: coördinatorenoverleg, stuurgroepen, vormingen, …

-

Opname engagement werkgroep binnen Domo Vlaanderen

-

Opmaken van een correcte boekhouding
Startvorming samen met Domo Brasschaat en Domo Antwerpen
Deelname aan netwerkversterkende initiatieven
Blijven participeren in het huis van het kind

-

Blijven participeren in werkgroep kinderarmoede

Strategische doelstelling 5
We behalen een geleidelijk groei van het aantal gezinnen dat we begeleiden.
Specificatie doelstelling 5
- Regelmatig overleg met partners en coördinatoren
- Aanspreken van en overleggen met nieuwe doorverwijzers: psychologen, huisartsen,
parochiemedewerkers, leden van oudercomités, scholen,…
- Blijvend inzetten op PR en zichtbaarheid van Domo Voorkempen in het straatbeeld
- We besteden extra aandacht aan Wijnegem omwille van het minder grote succes in
vergelijking met de andere gemeenten
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Strategische doelstelling 6
Een grotere naambekendheid van Domo Voorkempen, zowel bij partners als bij de doelgroep zelf.
Specificatie doelstelling 6
- Actieve participatie aan netwerkoverleg op verschillende niveaus
- Inschakelen van sociale media en andere PR-kanalen
- Verspreiden van affiche / flyer via scholen, jeugdverenigingen, cultuur, …
- Mond aan mond-reclame van de vrijwilligers met hieraan een cadeau-actie gekoppeld
- Intensieve samenwerking uitbouwen met partners: scholen, welzijnsorganisaties,
cultuurorganisaties, wijkwerkingen, …
- Regelmatig overleg met contactpersonen in de gemeenten
- Deelname aan massa-events (braderijen, cultuurmarkten, foodtruckfestivals, …)
- Op zoek gaan naar een eigen vaste locatie met een centrale ligging waar supervisies en
gesprekken kunnen plaatsvinden, alsook de uitbouw van een spelotheek
- Uitbouwen van contacten met mogelijks nieuwe partners / gemeentes
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