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Wouter Beke
Voorzitter CD&V

Het initiatief  voor de verlen-
ging van het ouderschapsverlof  
kwam trouwens van de Europese 
sociale partners. Zij maakten in 
2009 een nieuw kaderakkoord 
dat in de loop van 2010 door het 
Europees Parlement en de lidsta-
ten in Europese wetgeving werd 
omgezet. 
Niet alle werkgevers zijn opgeto-
gen over deze maatregel. Noch-
tans hebben zij er ook alle belang 
bij dat hun personeel werk en 
gezin beter op elkaar kan afstem-
men. Een gezinsvriendelijke 
bedrijfscultuur wordt zonder 
twijfel één van de sterkste fac-
toren waarmee talenten op de 
arbeidsmarkt in de toekomst zul-
len rekening houden. Bedrijven 
kunnen daar maar beter vroeg 
dan laat op inspelen. We leven in 
de 21ste eeuw; de sociale context 

is vandaag anders. Ruimte voor 
je gezin en inzet voor je job en je 
bedrijf  hoeven niet met elkaar in 
tegenspraak te zijn, integendeel.
Investeren in een kwaliteitsvol 
gezinsleven is maatschappelijk 
van extreem groot belang. Het 
zijn dit soort slimme en sociale 
investeringen die we vandaag 
meer dan ooit nodig hebben. 
Voor jonge ouders is het om 
allerlei praktische en financiële 
redenen vaak moeilijk om hun 
gezinsdroom te verwezenlijken. 
Daarom ijveren wij als christen-
democraten voor een modern 
gezinsbeleid dat inspeelt op de 
noden die uit de combinatie van 
werk, gezin en zorg voortvloeien. 

Ivo Belet
Europarlementslid en 

gemeenteraadslid in Hasselt 

Europa geeft extra zuurstof aan gezinnen

De federale regering heeft onlangs het recht op ouder-
schapsverlof uitgebreid van 3 naar 4 maanden. Voor kin-
deren die na 8 maart 2012 geboren zijn, krijgen ouders 
voor deze vierde maand bovendien een overheidspremie 
van bijna 700 euro. Dit is uiteraard goed nieuws voor 
onze gezinnen, zeker in een periode van noodgedwon-
gen besparingen. 

{iedereen
 inbegrepen}

{iedereen inbegrepen}, zo luidt 
de slogan waarmee CD&V in 
oktober naar de lokale verkie-
zingen trekt. Deze slogan is de 
Vlaamse christendemocraten op 
het lijf  geschreven. Wij kiezen 
immers klaar en duidelijk voor 
een samenleving die iedereen 
kansen geeft en tegelijk elk van 
ons voor zijn verantwoorde-
lijkheid plaatst en vraagt zijn 
of  haar steentje bij te dragen. 
Mensen die vooruit willen in het 
leven, moedigen we graag aan. 
Mensen die achterop dreigen te 
raken, willen we meetrekken en 
nieuwe vooruitzichten bieden. 

Dat is de christendemocratische 
methode. Een voorbeeld? 
{iedereen taalvaardig} betekent 
voor CD&V méér dan werken 
aan de Limburgse taalvaardig-
heid. Dit ook goed voor de band 
tussen ouder en kind én een 
stimulans om deel te nemen aan 
de samenleving, kortom opdat 
we er allemaal beter van worden, 
iedereen inbegrepen.

De samenleving is van iedereen: 
van jong en oud, van vrou-
wen en mannen, van arbeiders, 
bedienden of  ondernemers, van 
eigenaars en huurders, van ge-
zinnen in alle mogelijke vormen, 
met of  zonder kinderen, van 
rijken en armen… Wanneer we 
{iedereen inbegrepen} zeggen, 
dan bedoelen we ook écht {ie-
dereen inbegrepen}.
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De provincie verspreidt een aantal goede 
praktijken. Eén daarvan is Boekbaby’s: 
een project van Stichting Lezen i.s.m. 

Kind & Gezin dat ouders met hun jonge 
kinderen wil laten genieten van boeken. 
Dat is goed voor de (taal)ontwikkeling 

van kinderen, de band tussen ouder en 
kind én de leescultuur in het gezin. Het 
project loopt nu al in vijf  Limburgse 
gemeenten met de financiële steun van 
Stichting Lezen. De provincie wenst het 
project uit te breiden en financieel en 
inhoudelijk te ondersteunen opdat elke 
gemeente in Limburg hieraan deelneemt. 
Zo wil de provincie de voorschoolse taal-
ontwikkeling stimuleren en de samenwer-
king tussen de betrokken lokale diensten 
verstevigen.
De Provincie financiert het babypakket 
voor gemeenten die bereid zijn om voor 
de financiering van het peuterpakket in te 
staan. Daarnaast neemt de provincie de 
vorming en netwerking van alle betrokke-
nen op zich, van bibliotheekmedewerkers 
tot en met de vrijwilligers van de consul-
tatiebureaus van Kind & Gezin.

Frank Smeets 
gedeputeerde voor onderwijs

Als het over gezinsondersteuning gaat, 
denkt iedereen aan de consultatiebureaus 
van Kind en Gezin. Limburg telt zo’n 
45 bureaus waar baby’s o.a. gemeten en 
gewogen worden. Kind en Gezin rekent 

daarbij op organiserende besturen die 
veel vrijwilligers mobiliseren. Maar er zijn 
nog meer organisaties die jonge gezin-
nen bijstaan met raad en daad. Denk 
maar aan de opvoedingswinkels, waar 

ouders via praktische hulp, een gesprek 
of advies geholpen worden. En kijk naar 
onze sterke verenigingen die opkomen 
voor de belangen van gezinnen. Verder 
zijn er ook de INLOOPteams die de 
meest kwetsbare gezinnen ondersteunen. 
En tot slot zijn er vanuit het provinciebe-
stuur en verscheidene gemeenten tal van 
initiatieven om jonge ouders te helpen. 
Het aanbod is groot, maar door een 
betere samenwerking bereiken we nog 
meer. Daarom wil ik als minister van 
Gezin deze initiatieven bundelen onder 
de ‘Huizen van het Kind’. Een toeganke-
lijk initiatief  dat de lokale informatie- en 
ondersteuningsplaats is voor ouders en 
waar ze met vragen over preventieve 
gezondheidszorg, opvoeding en psycho-
sociale noden terechtkunnen. 

Jo Vandeurzen
Vlaams minister van welzijn, 

volksgezondheid en gezin
Meer informatie:

www.huizenvanhetkind.be

{boekbaby’s inbegrepen}

“Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden” 

De provincie Limburg wil dat alle Limburgers in staat zijn én 
zich uitgenodigd voelen om deel te nemen aan de samenle-
ving. Kunnen communiceren is daarbij van cruciaal belang. 
Met het initiatief ‘Taal is van iedereen!’ roept de provincie 
alle Limburgers en alle Limburgse bedrijven, instellingen en 
gemeentes op om werk te maken van taalvaardigheid . 

Opvoeden doe je niet alleen. Als minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin werk ik daarom aan een beleid dat alle gezin-
nen waardeert en ondersteunt. De ‘Huizen van het Kind’ worden 
het aanspreekpunt voor preventieve gezinsondersteuning.
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Alle goede intenties, stedenbouw-
kundige inlichtingen en informatie-
verstrekking ten spijt, gebeurt het 
meer dan eens dat een woning maar 

gedeeltelijk vergund is of  anders 
gebouwd is.
Vlaams parlementslid Lode Ceys-
sens pleit al sinds het begin van 

deze bestuursperiode (2009-2014) 
voor meer rechtszekerheid van de 
kopers van een woning: “Je kunt in 
Vlaanderen geen tweedehandswagen 
kopen, zonder Carpass die de koper 
alle nodige informatie verstrekt over 
de wagen. Zo komt de koper ach-
teraf  niet voor onaangename ver-
rassingen te staan. Voor een woning 
bestaat zo’n attest niet, terwijl dit 
de belangrijkste aankoop is die een 
gezin ooit doet!”
Ceyssens dringt aan bij bevoegd 
minister Muyters om zo’n attest in 
het leven te roepen dat de nodige 
informatie verschaft aan de kopers. 
Is de woning gebouwd zoals ze 
werd vergund? Is ze ingeplant zoals 
op de vergunning staat? Klopt het 
volume van de woning? Werd er aan 
de woning bijgebouwd of  verbouwd 
zonder vergunning? Enz.
Lode Ceyssens: “Zo’n attest zorgt 
dat als een jong gezin een woning 
koopt, ze niet alleen de zekerheid 
hebben dat ze minstens 20 jaar le-
ning afbetalen, maar dat ze ook ze-
kerheid hebben over wat ze kopen!”

Droom van jong gezin mag geen nachtmerrie worden! 

De grootste en belangrijkste aankoop van een (jong) ge-
zin is ongetwijfeld een eigen woning. Na een lange zoek-
tocht, nadat alle centjes geteld zijn en nadat men zich via 
een hypothecaire lening geëngageerd heeft om vele jaren 
lang kapitaal en intrest terug te betalen, wordt de droom 
eindelijk werkelijkheid! Of… wordt het een nachtmerrie?

“Nog belangrijker is dat Limburg 
slaagde om een nieuw economisch 
DNA uit te bouwen. De Europese 
subsidies werkten als economische 
hefboom en hebben een sterke 
ontwikkelingsdynamiek gecreëerd,” 
aldus gedeputeerde Marc Vandeput, 
sinds 2000 bevoegd voor de uitvoe-
ring van de Europese programma’s 
in Limburg. 
Een media-campagne informeert 
de Limburger over dit positief  

bilan. De slogan ‘Limburg verzilvert 
Europa’ symboliseert het jubileum. 
Centraal in de mediacampagne staat 
de website www.limburgverzilver-
teuropa.be
Via Google Maps situeren we de 
meer dan 1700 projecten op de 
Limburgse kaart en van elk project 
wordt basisinformatie gegeven. Op 
27 april organiseerde de provincie 
Limburg, voor de vertegenwoor-
digers van de diverse overheden, 

Dit jaar viert Limburg een bijzonder jubileum. Al meer dan 
25 jaar kan Limburg een beroep doen op Europese subsi-
dies. Uit een inventaris van het project blijken overweldi-
gende resultaten. Meer dan 1700 projectrealisaties en meer 
dan 500 miljoen euro Europese subsidies sieren het zilve-
ren jubileum van de Europese programma’s in Limburg. 
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Limburg verzilvert Europa
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In Limburg bestaat een goede traditie 
van afstemming van hulpverlening, bv. 
door het lokaal cliëntoverleg. Zowel de 
hulpverleners als het gezin zelf  nemen 
deel aan een lokaal cliëntoverleg. Het 
gaat niet alleen over de afstemming 
van de professionele hulp – het gaat 
vooral over wat het gezin zelf  belang-
rijk vindt. Zo’n lokaal cliëntoverleg is 
voor Thuiscompagnie een belangrijke 
toegangspoort. Het inschakelen van 
een verzorgende van ‘Thuiscompagnie’ 
is er bijna een reflex geworden. Mieke 
Ramaekers: “En verder is er een door-
stroming vanuit het lokaal cliëntoverleg 
naar het OCMW, waardoor deze gezin-
nen in armoede nog meer ondersteu-

ning en begeleiding krijgen.” 
Hoe werkt Thuiscompagnie? Mieke 
Ramaekers: “Thuiscompagnie moti-
veert, vormt en stimuleert organisaties 
om mensen in armoede te ondersteu-
nen vanuit een versterkend en verbin-
dend kader. We gaan heel praktisch aan 
de slag. Dagelijkse en concrete proble-
men pakken we samen aan. Het blijft 
niet bij gesprekken en woorden. Al 

Thuiscompagnie versterkt gezinnen in armoede

Mensen in armoede willen net als iedereen een thuis waar 
het fijn is om te wonen, waar hun kinderen gelukkig zijn en 
een mooie toekomst krijgen. Maar soms wordt het leven 
zo moeilijk, dat het hun krachten te boven gaat. Gedepu-
teerde Mieke Ramaekers: “Dan moeten we zorgen dat de 
samenleving mensen positief ondersteunt. De ‘Thuiscom-
pagnie’ helpt hen daarbij.” Het project Thuiscompagnie 
wordt gefinancierd met Limburg Sterk Merk-middelen. Het 
loopt nu ruim een jaar en bereikte 78 gezinnen met 194 
minderjarige kinderen.

socio-economische organisaties en 
promotoren, een feestelijke happe-
ning in de Tiendschuur van de abdij 
van Herkenrode te Hasselt. Er was 
ook een scholenactie met een aange-
past lessenpakket.
Gedeputeerde Marc Vandeput: “Met 
de ‘clubs van 25’, die aansluiting vin-
den bij de drie thema’s van de Euro-
pese groeistrategie, wordt dan weer 
vooruitgeblikt naar de toekomst. Er 
is een slimme, een duurzame en een 
inclusieve club en een club voor de 
burger. Samen met vertegenwoordi-
gers van overheden, kennisinstellin-
gen én het bedrijfsleven verzamelen 
we innovatieve en toekomstgerichte 
suggesties.” 

doende en met kleine stappen krijgen 
deze gezinnen zelf  meer grip op het 
leven. Hiervoor werken we samen met 
thuiszorgdiensten. De verzorgenden 
vragen aan de gezinnen om samen het 
huishouden te runnen.” 
Er werken ondertussen een 90-tal 
verzorgenden voor Thuiscompag-
nie. Mieke Ramaekers: “Voor hen 
is het vaak een hele omschakeling. 
De verzorgenden zijn gewoon om 
het werk grotendeels over te nemen. 
Maar bij Thuiscompagnie gaan ze de 
mensen stimuleren om dingen zelf  te 

doen. Ze worden huishoudcoach en 
vertrouwenspersoon. We willen in de 
toekomst ook rond klusjes werken en 
er gaan ook vrijwilligers meewerken.”. 
Doordat ze positief  worden benaderd 
en concreet geholpen zijn, raken de 
gezinnen stilletjesaan overeind. Mieke 
Ramaekers: “Thuiscompagnie doet 
iets met mensen, er komt beweging. 
We merken dat de gezinnen weer zin 
krijgen om zelf  initiatief  te nemen.”

www.limburg.be/thuiscompagnie


