
Ons verhaal



Elke dag schrijven we samen
verder aan ons verhaal



Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk 
kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zo 
veel mogelijk kansen creëren.



Visie als richting: 
Wij samen en naar buiten



Onze 4 waarden, onderdeel van onze gewenste 
cultuur  



Organisatiemodel vÓÓr 2019



Structuur van 

organisatie botst met uitdagingen :

op naar een open 
netwerkorganisatie met 
zelforganiserende teams

Kwaliteitsvol werken in een wendbare organisatie

2015….



Bouwstenen voor de uitdagingen 
van vandaag en morgen



Kind en Gezin klaar voor de toekomst…



Onze veranderaanpak voor en door mensen



Met externe ondersteuning: 

• Ondersteuning netwerk Flanders Synergy

• Wetenschappelijke ondersteuning Antwerpen 
Managementschool

Kind en Gezin klaar voor de toekomst…



• Complexiteit omhoog → meer hoofden, ogen, oren, 
handen en voeten inzetten

Zelforganisatie en gedeeld leiderschap



Organisatiecultuur: 
Cultuurkompas



Het antwoord: de kern van het nieuwe organisatiemodel

• Versterken van de lokale werking van Kind en Gezin: 56 
lokale multidisciplinaire teams

• Versterking van de organisatiebrede werking van Kind en 
Gezin: 17 ‘Vlaamse’ (cluster)teams

• Werking in drie stromen: 

1. Geïntegreerde gezinstrajecten

2. Faciliteren en ondersteunen van een positieve, brede 
leefomgeving

3. Faciliteren van het recht op ‘materiële’ ondersteuning aan 
gezinnen, o.a. groeipakket incl. kinderopvangtoeslag, IKT, 
automatische rechtentoekenning, …

Kind en Gezin kiest voor een nieuw 
organisatiemodel
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LOKALE TEAMS KIND EN GEZIN

• Multidisciplinair samengesteld: zorgen voor 
samenhang tussen het medische, psychosociale, 
pedagogische en het groeipakket. 

Verpleegkundige, gezinsondersteuner, psycho-
pedagogisch medewerker, sociaal begeleider, 
intersectoraal medewerker, relatiebeheerder en 
administratief medewerker.

• Zelforganisatie zorgt voor flexibiliteit, dashboards 
‘sturen aan’

• Nieuwe indeling regio’s van de lokale teams: 
gebaseerd op eerstelijnszones

Hoe ziet Kind en Gezin er nu uit? 



VLAAMSE TEAMS KIND EN GEZIN

• Provinciaal niveau verdwijnt

– afstand tussen Vlaams en lokaal zo klein mogelijk houden

– Ondersteunende expertise wordt zoveel mogelijk naar lokaal 
team gebracht

• Geen aparte beleidsafdelingen (KO, PGO, ...) meer. 
Wel organisatiebrede teams

• Samenwerking tussen teams als open netwerk en 
zelforganisatie binnen het inhoudelijke kader en 
doelstellingen van de organisatie K&G 

Hoe ziet Kind en Gezin er nu uit? 



Gedeeld leiderschap : rollen 



SAMENWERKEN IN EEN OPEN NETWERK ORGANISATIE

• Kern van het nieuwe organisatiemodel: samenwerking 
met collega’s (niet de indeling in teams/clusters)

• Samenwerking Vlaams-lokaal en Vlaams-Vlaams is de 
boodschap

• Reguliere opdrachten én Projectmatig werken

• Maar ook samenwerking in projectgroepen, leer- en 
ontwikkelcirkels, …

• En met gezinnen, partners en externen, … samen werken

Hoe ziet Kind en Gezin er nu uit? 



MANAGEMENT

➢ Administrateur-generaal en Algemeen Directeur

➢ Themagerichte aansturing in duo:

– Cluster Strategisch en kwaliteitsmanagement

– Cluster Voorzieningen-, risico- en crisismanagement 

– Cluster HR-management en marketing- en 
communicatiemanagement

– Cluster Financieel management, IT en facility

➢ Transitiemanagement

➢ Strategische transitieprojecten

Hoe zal Kind en Gezin eruit zien? 



• Maart – september 2018: piloot met 9 lokale teams 

• Oktober 2018 – februari 2019: startdagen alle teams

• Vanaf januari 2019: ondersteuning door 
procesbegeleiders en transitiebegeleiders (tijdelijk)

Groeipad



• Context helpt om een wendbare organisatie te zijn.

• Sterk geloof en basiskeuzes gemaakt door het 
directieteam.

• Betrokkenheid en mee schrijven aan het K&G 
verhaal door de medewerkers.

• Leidinggevenden ondersteunen om ‘switch’ te 
maken.

• Veranderaanpak installeert al een nieuwe manier 
van werken.  

• Veranderen vraagt tijd met een duidelijke deadline: 
2015 – 2019 , bouwen op voortschrijdend inzicht.

• Externe ondersteuning om spiegel voor te houden, 
oude patronen, systemen zichtbaar te maken.

Kritische succesfactoren:



• Versterken lokale teams

• Gedeeld leiderschap

• Zelforganisatie

• Participatie in gans het proces

• Talenten

• Cultuurkompas: klant centraal

Medewerkers in hun kracht zetten



• Effectieve ‘start’ sinds 1.1.2019

• Vanaf 1 januari 2019: ook het groeipakket en CB-
artsen rechtstreekse link met K&G in plaats van 
organiserende besturen

• De toekomst wordt nu gebouwd: wat we nog niet 
weten, dat pakken we pragmatisch en op maat aan

Stand van zaken



• Fusie met Jongerenwelzijn tot agentschap 
Opgroeien!
Nieuwe uitdagingen en opportuniteiten! 

 Juridische basis en voorbereiding doorheen 2019

 Streven: fusie ook operationeel vanaf 2020

En verder? 



We zijn er nog niet…



Elke dag schrijven we samen
verder aan ons verhaal




