
JAARVERSLAG DE SLOEP 2015

2015 was opnieuw een vol jaar in De SLOEP vzw!

De groeiende groep gezinnen en vooral de 

groeiende diversiteit aan gezinnen leert ons dat wie 

hier binnenkomt zich thuis voelt, gehoord en gezien 

weet. Het betekent helaas ook dat de kwetsbaarheid 

van de Gentse gezinnen een immense en groeiende 

uitdaging is. Met 1 op 5 kinderen die in een gezin 

in armoede worden geboren en meer dan 1 kind 

op 2  in de ons omliggende wijken is de toestand 

ronduit alarmerend.

De SLOEP zet dan ook in op een het versterken 

van de krachten van de gezinnen in de 

verschillende groepswerkingen, de spel- en 

ontmoetingsinitiatieven in de verschillende wijken 

en de gezondheidswerking Santé. Samen inzetten 

op positief ouderschap, leren door uitwisseling, 

versterken door kennis te delen, samen kansen 

durven zien, maken en vergroten.

In ons dagelijks onthaal en de trajecten 

gezinsondersteuning zetten we in dialoog met de 

gezinnen in op een integrale dienstverlening over 

alle levensdomeinen heen en streven we naar het 

uitputten en vergroten van hun rechtenpositie. 

Nieuwe en onbeantwoorde noden zetten ons 

aan tot innoveren en het uitwerken van nieuwe 

projecten, steeds in samenwerking met de juiste 

partners, op maat en ingebed in de wijken en levens 

van de gezinnen.

Partnerschap, netwerking en samenwerking 

vormen samen met een gedreven ploeg van 

medewerkers en vrijwilligers dé bouwstenen van 

een open huis, waar een open geest en open deur 

je verwelkomen… 

Op deze manier kon De SLOEP in 2015 1000 

gezinnen bereiken en samen met hen stappen 

vooruit zetten.

Ook in 2016 is De SLOEP er zoals altijd klaar voor… 

u bent er van harte welkom!



BOUWEN AAN De SLOEP
Diversiteit en kansen creëren loopt als een rode draad doorheen de werking van De SLOEP, dus ook 

in onze medewerkersploeg passen we dit principe toe. Medewerkers volgen regelmatig vorming, 

we bouwen mee aan opleidingstrajecten, bieden stageplekken aan en blijven bouwen aan een 

stevige samenwerking met onze belangrijkste professionele partners de regioverpleegkundigen 

en gezinsondersteuners van Kind & Gezin. Tot slot blijft een onmisbare radar in de motor van 

De SLOEP de groep vrijwilligers. Een groep die elk jaar uitbreidt en diverser wordt, onder meer 

dankzij de impuls van de projectsubsidie ‘A Bridge To Bond’ van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Hier past dan ook een expliciet woord van dank voor die mensen, die De SLOEP maken tot wat 

het is: een warm huis!

De SLOEP profi leert zich als open huis, een plaats waar ouders met jonge kinderen 

met hun vragen, zorgen of hun verhaal terecht kunnen, en dit op elke dag van de 

week. Hieronder scheppen we een beeld van De SLOEP in cijfers. De legende 

geeft je meer uitleg over de vermelde symbolen.

FACTS AND FIGURES

Santé: Onder de noemer Santé hebben we in De SLOEP bijzondere aandacht voor het 

thema gezondheid. Met het ondertekenen van de convenant met de Gezondheidsdienst 

van Stad Gent, gaat De SLOEP immers het engagement aan om op verschillende niveau’s 

in te zetten op de realisatie van een gezonde start voor elk kind in Gent. Het thema 

gezondheid vormt dan ook een rode draad doorheen onze verschillende groepen en 

projecten. Gezondheid bekijken we heel ruim: gezonde voeding, een gezond gewicht, 

bewegen, tandzorg, … We hebben ook bijzondere aandacht voor de psychische 

gezondheid van gezinnen.

In samenwerking met …: Het vele werk van De SLOEP is eveneens de verdienste van 

de vele samenwerkingsverbanden met alle partners van De SLOEP. Door de zoektocht 

naar samenwerking met meerwaarde, door gezamenlijke uitdagingen 

aan te gaan, kunnen wij met onze kleine ploeg dit breed palet aan 

projecten en activiteiten realiseren op een kwaliteitsvolle manier.

Kinderopvang voorzien: In De SLOEP stellen we het voorop 

om kinderen ook een plek te geven. Een plek die kinderen 

stimuleert in ontwikkeling, waar ze zich veilig en geborgen 

voelen rekening houdend met de gevoelens, de gewoontes, 

de behoeften en de socio- culturele achtergrond van de 

kinderen en hun ouders.

LEGENDE

HET TEAM VAN DE SLOEP

Raad van Bestuur (10) Leden Algemene Vergadering (13) Coördinator (1) Teamleden (9)
Art. 60 Medewerkers (3) Brugjongere (1) Dokters (2)
Regioverpleegkundigen Kind & Gezin/Gezinsondersteuners (5)

Vrijwilligers in DeSLOEP (40)
Netwerkondersteuner (1)

Stagiaires (3)

gezondheid van gezinnen.

In samenwerking met …

de vele samenwerkingsverbanden met alle partners van De SLOEP. Door de zoektocht 

naar samenwerking met meerwaarde, door gezamenlijke uitdagingen 

aan te gaan, kunnen wij met onze kleine ploeg dit breed palet aan 

projecten en activiteiten realiseren op een kwaliteitsvolle manier.



ONTHAAL

Op weekdagen kunnen gezinnen in De SLOEP terecht met vragen, problemen of gewoon met hun verhaal. 

Aan de hand van vraag – en aanbodverheldering wordt nagegaan of ouders met hun hulpvraag in De SLOEP 

op de juiste plek zijn, of zij verdere ondersteuning willen vanuit het Inloopteam en/of willen gebruik maken 

van het ruimer aanbod van onze werking. Vaak wordt informatie gegeven aan de ouders, wordt doorverwezen 

naar andere diensten en zo nodig worden afspraken gemaakt rond opvolging.

Totaal aantal unieke gezinnen

Aantal verschillende gezinnen
(9 onthaalmomenten per week)

GLOBAAL BEELD

2014

1032

2014

634

2813

26

Totaal aantal contacten onthaal

Onthaal Dampoort

2981

95

2015

953 (anonieme contacten 
niet meegerekend)

2015

684 (anonieme contacten 
niet meegerekend)

INDIVIDUELE GEZINSONDERSTEUNING

In welbepaalde gevallen en steeds na overleg in het team, wordt een individueel traject met het gezin 

opgestart. Via gesprekken, regelmatige contacten en huisbezoeken, bieden we integrale ondersteuning. 

Aantal verschillende ouders

2014

55

2015

58



GROEPSWERKING

Groepswerking vormt het centrale onderdeel van onze werking. De inhoudelijke invulling 

verschilt van groep tot groep, afhankelijk van de samenstelling en de achtergrond van 

de groep. Opvoeding en gezondheid staan wel steeds centraal. We hanteren een 

integrale benadering en leggen verbanden tussen levensdomeinen om die twee thema’s 

bespreekbaar te maken. We geloven sterk in de kracht van het groepswerk. Het biedt 

mogelijkheden tot het overbrengen van inhouden zonder dat de deelnemer geviseerd 

wordt. Bovendien bewaken we ook het empowerende karakter van het groepswerk.

Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

2014

18

2014

8

2014

14

TURKSE MOEDERGROEP:

een groep met inhoudelijke en ontspannende sessies voor turkstalige moeders.

ARABISCHE MOEDERGROEP:

een groep met ontspannende activiteiten aangevuld
met inhoudelijke sessies voor Arabisch sprekende ouders.

BABYBABBEL:

Een groep gemengd met kersverse ouders en
toekomstige ouders over verschillende thema’s: verzorging
van de baby, administratie, babymassage.

185

95

131

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

126 (8,4)

101 (7,7)

122 (8,7)

2015

15

2015

13

2015

14



Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

2014

4

2014

8

2014

21

BABYBABBEL DAMPOORT:

De babybabbelgroep vindt ook plaats op de Dampoort.

PEUTERPRAAT:

Acht bijeenkomsten voor ouders met een kind tussen 12 en 
24 maanden rond thema’s zoals gezonde voeding, school, 
taalstimulering en opvoeding.

KLAAR VOOR SCHOOL:

Het belang van een vroegtijdige en regelmatige deelname aan het 
kleuteronderwijs komt aan bod in individuele contacten met ouders 
én in al onze oudergroepen.  

18

104

Aantal contacten ouders

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

10

78 (9,7)

158 (11)394

2015

1

2015

8

2015

14



Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

Aantal

2014

9

2014

34

2014

MIXTUUR:

Mixtuur: Het project MIXTuur is een samenwerkingsverband
waarbinnen kook -, knutsel – en fi etslessen werden georganiseerd.

DJUMA:

Elke vrijdagnamiddag openen we onze deuren voor alle ouders 
uit de buurt. Djuma is een open ruimte waar ouders elkaar kunnen 
ontmoeten, waar ze samen initiatieven kunnen nemen, waar ze met 
vrijwilligers een naaiatelier en computerlessen houden, koken, lezen, 
praten, conversatielessen organiseren… Centraal staan ontmoeting, 
ontspanning en kansen creëren.

DYNAMO:

Met het project Dynamo willen we moeders in beweging brengen.  
We brengen vrouwen samen die voor een gezonde levensstijl willen 
kiezen: samen sporten, gezond koken, ervaringen uitwisselen, 
ontspannen, zorgen voor jezelf,…  tegelijkertijd wordt voor de 
kinderen een gezonde en bewegende kinderopvang voorzien 
(Dynamo Junior).

126 (14)

1244

542 (15,5)

35

81 (2,3)

35

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

Aantal ouders
(gemiddeld/sessie)

Aantal bijeenkomsten

Dynamo Junior

Aantal kinderen
(gemiddeld/sessie)

62 (14)

1018 (30)

411 (12,5)

15

79 (5,3)

2015

11

2015

34

2015

33



 “Elke vraag kan hier gesteld 
worden. Ik heb lang twijfels ge-
had over de haalbaarheid van een 
dergelijke aanpak, maar nu ben ik 
er toch van overtuigd dat dit hét 
basisprincipe is.”
 
Coördinator

Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

2014

8

2014

VARIETAS:

De vaderwerking van De SLOEP brengt vaders met jonge kinderen 
van diverse afkomst samen.  In overleg met de deelnemende vaders 
wordt een programma samengesteld dat info- en debatavonden 
rond opvoeding combineert met ontspannende activiteiten voor 
vaders en hun kinderen

Op weg met de fi ets: De SLOEP organiseerde een fi etslessenreeks.

54Aantal contacten ouders

Aantal contacten ouders

60 (8,5)

71 (7,1)

2015

7

2015

10



Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

2014

2014

13

2014

BADOEkaDEe:

Tweewekelijks op vrijdagvoormiddag organiseert De SLOEP in 
samenwerking met SIVI vzw een ontmoetingsmoment in de lokalen 
van SIVI vzw (Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg) specifi ek 
gericht op ouders met niet-schoolgaande kinderen. (gestart najaar 
2015)

DJUMA JUNIOR:

Om ouders en kinderen de kans te geven samen te spelen, met nieuwe 
en uitdagende elementen, organiseren we tweemaal per maand een 
ontmoetingsmoment op vrijdagmiddag. Deze zijn specifi ek gericht 
op ontmoeting tussen ouder en kind. (gestopt voorjaar 2015)

BAMBINO:

Om ouders en kinderen de kans te geven samen te spelen, met 
nieuwe en uitdagende elementen, organiseren we vanaf nu wekelijks 
een ontmoetingsmoment op dinsdagvoormiddag van 10u tot 12u. 
(gestart najaar 2015)

102

103

Aantal ouders

Aantal kinderen

Aantal ouders

Aantal kinderen

Aantal ouders

Aantal kinderen

7

7

43

41

43

44

2015

3

2015

7

2015

9

ONTMOETING

De SLOEP kiest daarnaast ook voor een ontmoetingsplaats als specifi eke werkvorm: ontmoeting 

tussen ouder en kind, tussen ouder en ouder en tussen kinderen en kinderen staan centraal.  

Kinderen en ouders leren immers veel uit de sociale interactie met andere kinderen en ouders. 

Enerzijds is er de gedeelde ervaring, die versterkend werkt, onzekerheid wegneemt en de 

moed geeft om zelf beslissingen in handen te nemen. Anderzijds is er ook de confrontatie 

met andere opvoedingsstijlen. Daarenboven krijgen kinderen de kans om in een andere 

omgeving met ander speelgoed te spelen en wordt de ontwikkeling van de kinderen 

zo vanuit een andere hoek gestimuleerd.

De eerste jaarhelft van 2015 zetten we de projecten van 2014 verder met scherpere 

focus om bij de start van het nieuwe schooljaar in september 2015 tot 3 vernieuwde 

projecten te komen die een vaste waarde zijn geworden.



Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

2014

2014

11

2014

ONTMOETING IN BALOE:

De SLOEP organiseert ook een ontmoetingsmoment in speel-o-theek 
‘Baloe (Désiré Fiévéstraat 2, 9000 Gent) specifi ek gericht op ouders 
met een kindje tussen 0 en 6 jaar. (gestart najaar 2015)

SLOEP IN KIEKEBOE:

Elke twee weken organiseert De SLOEP een ontmoetingsmoment in 

speel-o-theek Kiekeboe. (gestopt voorjaar 2015)

TAFELS CB:

Tijdens de wachtzaal van het consultatiebureau wilden we de 
informele ontmoeting prikkelen door verschillende uitdagende 
stimulansen aan te bieden. (gestopt voorjaar 2015)

30

40

195

29

Aantal ouders

Aantal kinderen

Aantal ouders

Aantal kinderen

Aantal ouders

Aantal kinderen

110

77

48

54

195

195

2015

16

2015

11

2015

29

“ In één woord: familie. Het voelt 
hier aan als een familie. Je voelt 
je hier thuis. Het is niet zoals 
wanneer je ergens op bezoek 
gaat en moet opletten hoe je 
je gedraagt en wat je zegt. Hier 
voel je je echt thuis.” 

Ouder



MATERIËLE HULP

In De SLOEP kunnen gezinnen die door groepswerkers intensief begeleid worden, beroep 

doen op materiële hulpverlening: het sociaal verkooppunt Het Winkeltje, de kledij – en 

speelgoedbeurs, het pamperproject en het project eersteleeftijdsmelk. De eerste 

twee werkvormen trachten op laagdrempelige wijze tegemoet te komen aan een 

grote nood aan kleren en speelgoed. De laatste twee houden in dat gezinnen op 

regelmatige tijdstippen pampers (15 gezinnen) en melk (10 gezinnen) vervangen. 

Dit gaat natuurlijk steeds hand in hand met onthaal en gezinsondersteuning op 

maat omdat we erin geloven dat er naast het caritatieve karakter van het geven, 

ook een vorm van begeleiding nodig is om hulpverlening effectief, doortastend 

en duurzaam te maken.

VAKANTIEACTIVITEITEN

In de schoolvakanties neemt de reguliere werking even een adempauze. 

Naast een beperkt onthaal organiseerden we ook in 2015 een aantal leuke 

en toegankelijke zomeractiviteiten. Dit biedt onze gezinnen de mogelijkheid 

om te genieten van de vakantie, een moment van rust te scheppen, hen de 

kans te geven samen met hun kinderen te spelen en nieuwe dingen te laten 

ontdekken. 

Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

2014

2014

KLEDIJ- EN SPEELGOEDBEURS:

WINKELTJE:

Aantal ouders

Cijfers 2014: Aangezien de werking na evaluatie hervormd werd, geven 

we geen cijfers van 2014. Een vergelijking zou immers niet opgaan.

Aantal ouders

32

172

2015

1

2015

18

Aantal bijeenkomsten

2014

17

226 (13,3)

335

Aantal ouders
(gemiddeld/sessie)

Aantal kinderen

192 (19,2)

335

2015

10



PRENATAAL STEUNPUNT

Sinds februari 2012 vindt er in De SLOEP voor kwetsbare aanstaande ouders wekelijks een prenataal 

psychosociaal consult plaats. Kwetsbare aanstaande ouders zijn zwangeren en hun partner die met 

achterstelling of met uitsluiting bedreigd zijn. Ze hebben een bijkomende ondersteuning nodig wegens een 

verminderde draagkracht en/of wegens bijzonder belastende omstandigheden. Vaak ervaren deze zwangeren 

administratieve, persoonlijke of culturele drempels bij de toegang tot de gezondheidszorg.

Kwetsbare gezinnen met vragen rond anticonceptie kunnen ook terecht in het prenataal steunpunt en worden 

begeleid doorverwezen naar huisartsen, kraamklinieken, …

CONSULTATIEBUREAU

Het consultatiebureau van Kind & Gezin (CB) vormt het kloppend hart binnen de werking van 

De SLOEP. Ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen in het consultatiebureau terecht bij een arts en 

verpleegkundige van Kind & Gezin voor preventieve opvolging. Er wordt advies en ondersteuning gegeven 

rond de gezondheid, voeding, verzorging, opvoeding en veiligheid van jonge kinderen. De consultaties gaan 

door elke dinsdagvoormiddag en/of -avond en donderdagnamiddag en/of -avond.

Aantal ouders

Aantal zittingen

2014

2014

2015

27

2015

129,5

27

137

50

1482

Aantal contacten

Aantal contacten

48

1424

De SLOEP IN EEN NOTENDOP
De SLOEP vzw (°1996) is een onafhankelijke en 

pluralistische organisatie. De SLOEP is een open huis waar 

ouders met jonge kinderen in al hun diversiteit terecht 

kunnen met hun verhaal, vragen en bezorgdheden. De 

SLOEP richt zich tot gezinnen uit Gent Noord-Oost.

Samen met ouders zoeken we een antwoord op velerlei 

vragen en zetten we stappen naar een sterkere positie als 

ouder, buur, Gentenaar en wereldburger.

In De SLOEP vind je een consultatiebureau en prenataal 

steunpunt. Samen met arts en verpleegkundige van 

Kind & Gezin, bieden we advies en ondersteuning inzake 

gezondheid, ontwikkeling, voeding, verzorging en 

veiligheid van het jonge kind, dit van bij de kinderwens 

tot aan de schoolpoort.

Het inloopteam van De SLOEP biedt laagdrempelige 

opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen. 

Opvoeden in De SLOEP is een natuurlijk en positief proces 

dat ouder, kind en gemeenschap samen aangaan.

In samenwerking met de Stad Gent ontwikkelt De SLOEP 

een projectwerking rond toegankelijke gezondheidszorg, 

opvoeding en emancipatie.

Mensenrechten, armoedebestrijding, emancipatie, 

diversiteit en interculturaliteit vormen een rode draad 

doorheen de dagelijkse praktijk van De SLOEP. Ze 

staan centraal bij netwerkvorming, overleg en de actieve 

signaalfunctie die De SLOEP opneemt.

De SLOEP is met zijn verschillende deelwerkingen en lage 

drempel, een warm huis van vertrouwen voor iedereen 

die door de deur stapt. Ouders ontmoeten er andere 

ouders, vrijwilligers en professionelen, en krijgen naast 

professionele ondersteuning ook informele en sociale 

steun, die zich richt op hun kansen en sterktes. Ouders 

en gezinnen worden zo deel van een versterkende 

gemeenschap in een grote stad.



PROJECTWERKING
INSTAPWONEN

Ook in 2015 bleef De SLOEP betrokken partner bij het project Instapwonen. Het project Instapwonen biedt twee 

gezinnen een onderkomen vanuit de idee ‘Housing First’. Gezinnen worden eerst een woning aangeboden 

om daarna in te stappen in intensieve begeleiding. Enkel op deze manier kan het hoofd geboden worden 

aan de problemen op verschillende levensdomeinen en kan er gestreefd worden naar een kwaliteitsvolle 

leefomgeving. Het project wordt getrokken door VOS vzw en krijgt de steun van Stad Gent.

GO BETWEEN & A-TIEM

Go Between

In samenwerking met verschillende partners (VDAB, 

Gent Stad in Werking vzw (GSIW) en Dienst Werk 

Stad Gent) bouwt de SLOEP mee aan de brug naar 

werk met dit werk-welzijnsproject. Ouders worden 

individueel met zorg toegeleid en opgevolgd in het 

traject naar werk. Dit project wordt mede mogelijk 

gemaakt door het ESF – tot september 2015. 

Go Between zet een vaste gezinsondersteuner van De 

SLOEP als vaste contactpersoon in voor het thema 

werk. Deze medewerker werkt in duo met een VDAB-

consulent. Go Between zorgt voor een integrale 

begeleiding naar werk voor onder meer nieuwe 

EU-burgers die bij De SLOEP gekend zijn. VDAB neemt 

de begeleiding naar werk op zich, terwijl De SLOEP 

de welzijnsondersteuning opvolgt in combinatie met 

een aanklampende coaching (opvolgen afspraken, 

ondersteuning mobiliteit, regeling kinderopvang,...). 

De SLOEP werkte ook actief mee aan het 

inspiratieboek voor de inzet van brugfiguren naar 

werk ‘Verbinden werkt’. Hierin staat het hele proces 

en werkwijze van dit werk-welzijnsproject maar ook 

het ankerfigurenproject van de Stad Gent beschreven. 

Beschikbaar via: https://gsiw.stad.gent/link-to-work 

Vanaf september 2015 kon GO-Between worden 

verdergezet door de ondersteuning vanuit GSIW vzw 

en dit binnen het project A-TIEM (Arbeidsteam Intra-

Europese Migratie), een samenwerkingsverband van 7 

partners met de steun van Stad Gent en cofinanciering 

van ESF.

Het A-TIEM bouwt verder op wat de pilootprojecten 

aan kennis en ervaring hebben vergaard en werd 

uitgebreid met gekende en nieuwe partners werkzaam 

in werk-welzijnorganisaties. Naast de Ankerfiguren, 

VDAB, Gent Stad in Werking, maken nu ook Compaan, 

Groep INTRO, CAW en Microstart deel uit van een 

team dat zich ertoe verbindt om samen 190 kwetsbare 

werkzoekende nieuwe EU-burgers te begeleiden naar 

de arbeidsmarkt. Vertaald naar De SLOEP betekent 

dit een halftijds engagement van een groepswerker 

die binnen het A-TIEM 15 nieuwe EU-Burgers 

zal begeleiden. Tevens verliezen we de nood naar 

begeleiding van het zeer diverse doelpubliek van De 

SLOEP niet uit het oog en behelst ons engagement ook 

het begeleiden van 35 niet-IEM’ers. 

 “Door een plek te creëren waar 
cliënten zich thuis voelen en hen 

tegelijk informatieve, juridische en 
praktische ondersteuning te bieden, 
vergroten de sociaal werkers van De 

Sloep de “omvang en de schaal van hun 

substantiële vrijheden””
  

Onderzoeker 
Onderzoekscentrum
voor Krachtgericht 

Sociaal Werk



SIGNALEN
Met dit jaarverslag grijpen wij ook de opportuniteit 

om aandacht te vestigen op de hiaten, drempels en 

aandachtspunten die we vaststellen tijdens de begeleiding 

van de gezinnen. Wij zien een steeds grotere groep 

gezinnen met schuldenproblematiek en geen toegang tot 

budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Wij zien een 

steeds grotere groep gezinnen met een woonproblematiek: 

van slachtoffer van huisjesmelker tot een groeiende 

groep dak- en thuislozen dit met een totaal gebrek aan 

betaalbare huisvesting en noodopvang op maat van deze 

gezinnen. Jammergenoeg groeit ook de groep gezinnen 

voor wie gezondheidszorg onbetaalbaar(der) wordt en 

stellen we vast dat psychologische ondersteuning en 

tandzorg de grootste knelpunten zijn. Wij merken dat de 

participatie aan Kinderopvang van gezinnen in armoede 

afneemt, dit ondanks de lokale inspanning van OCMW 

Gent om de gestegen Vlaamse tarieven van Kinderopvang 

te proberen tegemoet te komen voor de allerarmsten.  

De SLOEP gaat zelf actief aan de slag met deze signalen. 

Ze worden meegegeven in de signaalprocedure van het 

Lokaal Welzijns Beleid, via Huis van het Kind, of direct 

gesignaleerd aan de daarvoor bevoegde instanties. 

PUBLICATIES EN ONDERZOEK
In 2015 bouwde De SLOEP verder aan banden met de wereld van wetenschap en 

onderzoek, met als resultaat een aantal publicaties. De focus lag het voorbije jaar op 

nieuwe vormen van sociaal werk, omgaan met diversiteit in de hulpverlening en erkennen 

van soft-outcomes in het werk-welzijnsproject.  

De publicaties zijn online beschikbaar via onze website

(http://www.desloep.be/#!producten/ctbk). 



TOT SLOT
Bij de publicatie (zomer 2016) van dit jaarverslag noteren we 

20 jaren op de teller van De SLOEP vzw. 

Dit jubileum laten we niet ongemerkt voorbijgaan; zowel  voor 

de gezinnen, de vrijwilligers, de medewerkers als het netwerk 

van De SLOEP staan er festiviteiten op de agenda.

U bent alvast uitgenodigd op het feestelijk colloquium op 

vrijdag 25 november om 13u in het Pand van UGent. Het 

wordt een boeiende namiddag om  samen met experten 

en het netwerk van De SLOEP terug te kijken op hetgeen 

verwezenlijkt is, maar ook om vooruit te kijken naar de 

volgende 20 jaar.

Met De SLOEP willen we de komende 20 jaar de uitdagingen 

die een snel veranderende wereld stelt aan het sociale werk op 

een succesvolle manier het hoofd bieden. 

We durven opnieuw op u allen rekenen, alvast in 2016! 

Wij samen maken De SLOEP, een open Huis voor élk Kind.

Ons volgen via digitale wegen?
Surf naar www.desloep.be of

like      https://www.facebook.com/De-

SLOEP-vzw-126638030690315/?fref=ts 

Contactgegevens:
De SLOEP vzw
Bevelandstraat 26 9000 Gent
 

tel 09 234 38 58
fax 09 234 04 55

MET FINANCIËLE STEUN VAN

De werking van De SLOEP wordt al vele jaren gerealiseerd 

met de structurele steun van Kind & Gezin en de Stad 

Gent. Daarnaast doen we voor innovatie en actielijnen 

beroep op projectsubsidiëring.

De realisaties van De SLOEP zijn echter ook niet mogelijk 

zonder sponsering allerhande via verenigingen, service-

clubs, organisaties, bedrijven, scholen, sociale fondsen uit 

velerlei hoeken. 

In 2015 mochten we rekenen op de steun van onder meer:

Alter EXPO, Ronde tafel Deinze, Wijkgezondheidscentrum 

De Sleep, Fifty-one ladies, Music For Life, Service 

Club Servaid, Straightforward vzw en de steun van 

vele zoetekauwen die deelnamen aan onze jaarlijkse 

speculoosactie.

like      https://www.facebook.com/De-

openhuis@desloep.be
http://www.desloep.be

Op de hoogte blijven 
van onze werking?
Schrijf je in op de 

maandelijkse nieuwsbrief via 

openhuis@desloep.be


