FUNCTIEFICHE
Verantwoordelijke Jonge Gezinnen
Activiteiten naar Jonge Gezinnen
TAAKOMSCHRIJVING
Je afdeling kan op vele manieren jonge gezinnen bereiken: door een verzorgd onthaal,
een goed uitgebouwde kinderoppasdienst, een tweedehandsbeurs die floreert, ‘n boeiend
avondje ‘bijtanken’ voor jonge ouders, een natuurwandeling voor het ganse gezin,
kinderactiviteiten waar ouders achteraf blijven plakken, ...
Aandacht hebben voor jonge gezinnen is belangrijk voor de Gezinsbond waar we een
constante instroom kennen van gezinnen met een geboorte. Jonge gezinnen
samenbrengen in de afdeling is een uitdaging. Ze zitten in de ratrace van het leven, het
is druk in een jong gezin en toch is er die wens om gelijk-gezin-den te ontmoeten. Het
voordeel is dat je heel wat inrijpoorten hebt om dat te realiseren. Je kan hen boeien door
mooie initiatieven voor gezinnen met jonge kinderen op poten zetten.
Takenpakket van de verantwoordelijke:
 Oog hebben voor de leefwereld van jonge gezinnen. Bij de planning van
activiteiten in je afdeling rekening houden met hun eigenheid (bv. tijdstip van
activiteit, mogelijkheden om kinderen te laten spelen, hoekje om baby’s en
peuters te verversen, etc.)


Inspelen op belangrijke momenten op de gezinskalender: Sinterklaas, Pasen,
Halloween, Moederdag, Vaderdag, … misschien kan je een leuke activiteit
verzinnen om jonge gezinnen op dat moment samen te brengen of te verrassen.
Of juist niet…



Bepaalde thema’s (natuur, verkeersveiligheid, opvoeding, cultuur, …) liggen jonge
gezinnen nauw aan het hart. Speur naar boeiende activiteiten die hier bij
aansluiten en maak ze bespreekbaar in jouw bestuursploeg.



Neem in je aanbod ook iets op naar gezinnen met piepjonge kinderen (< 3 jaar).
Het is een belangrijke periode om hen de Gezinsbond te leren kennen. In bijlage
vind je enkele goede voorbeelden beschreven.



Coördineer de activiteiten die jij (samen met anderen) opzet: contacten met
begeleiders (vooraf en de avond zelf), onthaal van sprekers en leden,
ondersteunend materiaal voorzien (beamer, speelgoed voor de kinderen, ...).



Overleg met de verantwoordelijke ‘administratie SCW’ zodat administratie die bij
jouw activiteit hoort tijdig kan ingediend worden.



Promoot de Gezinsbond en het aanbod naar jonge ouders, kinderen en jonge
gezinnen actief. Als gezinnen niet makkelijk naar jullie toe komen kan je ook zelf
de stap zetten door op een locatie waar jonge gezinnen aanwezig zijn (bv. kermis
in het dorp) een promotiestand te verzorgen.

ACTIES NAAR JONGE GEZINNEN
Zoals in de inleiding vermeld, kan je vanuit de Gezinsbond op vele terreinen werk maken
van acties jonge gezinnen. Sommige afdelingen kiezen ervoor ‘doelgroepgericht’ te
werken, op andere plaatsen nemen vrijwilligers een taak op die eerder ‘thematisch’
gericht is. Onderstaande functies vertonen een link met de werking naar jonge gezinnen.
Misschien kunnen jullie nu en dan samen aan de slag gaan om datzelfde doel te
bereiken?

LINKEN en SAMENWERKEN MET…


Onthaal Gratis leden met een geboorte, nieuwe leden en verhuizers ‘welkom
heten’ in de afdeling is een niet te missen stap in het contact met leden. De
grootste groep leden die onthaald worden, zijn jonge gezinnen.



Kinderoppasdienst De Gezinsbond heeft een jarenlange traditie om
‘kinderoppas’ te verzorgen voor gezinnen met jonge kinderen. Deze kinderoppas
bieden we aan een gezinsvriendelijk tarief aan en met een degelijke verzekering
voor de kinderoppasser en voor het gezin.



Tweedehandsverkopen Organisatie van een tweedehandsbeurs van particulier
aan particulier: kinderkleding, speelgoed, boeken, babymateriaal, kinderfietsen,
...



Kinderactiviteiten
Het kan gaan over éénmalige activiteiten, maar ook over meerdere activiteiten of
een heuse reeks. Sommige afdelingen hebben een kinderclubwerking,
aangesloten bij crefi.



Sportactiviteiten
Gezinnen of specifieke doelgroepen (bv. kleuters) samenbrengen om recreatief te
sporten. Sommige afdelingen zetten een jaarwerking op rond een bepaalde
sporttak, bv. watergewenning, kleuterdans, yoga, zumba, …



Cultuur
Kinderen in gezinsverband in contact te brengen met cultuur kan een meerwaarde
zijn voor je werking. Vanuit het centrum worden initiatieven op de rails gezet. Je
kan ook zelf cultuur onder de aandacht brengen, door in groepsverband deel te
nemen of samenwerkingsverbanden te zoeken (bv. bibliotheek, cultuurcentrum,
etc.).



Reizen en uitstappen Heeft jouw afdeling de traditie om (dag-)uitstappen te
organiseren? Deze worden bij voorkeur ‘gezinsvriendelijk’ ingekleurd. Het kan
gaan over een bezoek aan een bedrijf, museum, (pret-)park, natuurgebied, … en
waarom geen meerdaagse?



Opvoedingsondersteuning
Kinderen een goede opvoeding geven, dat willen alle jonge ouders. Ouders hierin
ondersteunen is belangrijk, we zien dit graag weerspiegeld in de afdelingswerking.
Je kan terugvallen op het aanbod “educatieve programma’s”, voor de
verschillende thema’s werden sprekers opgeleid. Eigen inspiratie kan natuurlijk
ook.

Sociale Actie Gezinspolitiek werk kan ook op afdelingsniveau. De
gemeenteraadsverkiezingen bieden kansen, maar ook thema’s als verkeersveiligheid en
duurzaamheid kan je centraal stellen.

AANTREKKEN VAN (JONGE) VRIJWILLIGERS…

… is een permanente bezorgdheid van elke afdeling. Activiteiten naar jonge gezinnen
bieden kansen om nieuwe vrijwilligers te betrekken bij de afdelingswerking. Van
eenmalig komt misschien permanente medewerking. Zo draag je mee zorg voor de
permanente instroom van (jonge) vrijwilligers.
Enkele voorbeelden:
 je organiseert koken met kinderen, maar hebt onvoldoende bestuursleden om een
handje toe te steken; een paar ouders kunnen voor één dagje mee komen koken


je plant een gezinsactiviteit rond ‘Halloween’ en kan maar niet aan voldoende
spoken geraken om de controleposten te bemannen; volwassenen die graag nog
eens een avondje actief griezelen, vind je misschien onder de leden



de tweedehandsbeurs vergt wel wat van jullie bestuursploeg, enkele extra
helpende handen komen wellicht van pas (ook sommige 50+ers doen dit graag)



voor de volksspelen vind je onvoldoende begeleiders, misschien kan je eens
polsen of enkele grootouders dit niet willen opnemen?

Leden die zich voor korte tijd inzetten voor de Gezinsbond kan je ook een verzekering
aanbieden via het systeem van ‘losse medewerkers’. Bespreek dit met de voorzitter en/of
de secretaris van je afdeling.

CONTACTINFORMATIE

Met al je vragen en opmerkingen kan je steeds terecht bij je educatieve medewerker.
Heel wat informatie kan je ook terugvinden op de website voor bestuursleden:
www.gezinsbond.be/bestuurslid.
BraVo!, het infoblad voor vrijwilligers, verschijnt zes keer per jaar. Hierin vind je tal van
nuttige informatie en nieuwigheden, ook in het werken naar jonge gezinnen.

ACHTERGRONDINFORMATIE
Goede voorbeelden ‘activiteiten voor jonge gezinnen’ Inventaris van ‘goede
voorbeelden’ naar gezinnen, ouders of kinderen.


Koken met Kinderen, succesvolle kinderactiviteit in heel wat afdelingen In de
basismap lees je hoe je dit organisatorisch kan aanpakken. In de themamapjes
vind je inspiratie om met kinderen te kokkerellen en even stil te staan bij een
thema: vergeten najaarsgroenten, lentefris koken (kruiden en ei/kip), grenzeloos,
duurzaam, menuwandeling en ‘natuur op je bordje’.



Informatiefolder ‘bijtanken over opvoeding @ home’ Een initiatief waarbij
een lesgever van de Gezinsbond aan huis komt bij ouders om over een
opvoedkundig thema te praten. Je kan deze activiteit bekend maken bij je leden,
maar ook als afdeling zelf zo’n avond organiseren om jonge gezinnen te bereiken.



Welkombrochure ‘jouw gezin hoort erbij’ Hierin lees met alle info over de
Gezinsbond naar gezinnen met kinderen tot 6 jaar. Alle gezinnen met een
geboorte krijgen deze samen met het geboortegeschenk. Je kan ze ook gebruiken
op infostanden waar jonge gezinnen langskomen: op de tweedehandsbeurs, de
cultuurmarkt in de gemeente, etc

