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Intro 
 
Vlaanderen is koploper in uitleendiensten voor kinderspullen (en bij uitbreiding, 
circulaire economie). Babyuitzet, kinderfietsen, spe(e)lotheken: in veel gemeenten tref 
je vandaag al een aanbod aan diensten aan waar jonge ouders terecht kunnen om 
spulletjes te ontlenen die ze slechts kortstondig gebruiken. 

De uitleendiensten zijn sociaal én ecologisch: ze kunnen werken als buffer tegen 
(kinder)armoede, zijn goed voor het sociale weefsel in levendige buurten en zijn een 
betekenisvolle eerste kennismaking met een duurzaam, circulair consumptiemodel. 
Kindvriendelijke deelhubs breken met milieubelastende consumptiepatronen en tonen 
dat het anders kan. En dat doen ze met heel beperkte inzet van middelen en mensen. 

Ondersteuning is belangrijk. Het diverse veld van repair cafés, 
gereedschapsbibliotheken, deelprojecten en bottom-upinitiatieven zou er niet zijn als 
er geen organisaties waren die hen daarin bij konden staan met ervaring en expertise. 
Die organisaties spelen een belangrijke rol als als ankerpunt. Een aantal sterke spelers 
in Vlaanderen - waaronder De Transformisten, een organisatie met de missie om het 
brede publiek te inspireren tot een duurzame levensstijl - helpen opstartende 
initiatieven met veel ‘goesting’ zo hun weg vinden naar een project dat er staat. 

Ondertussen zijn er de afgelopen jaren heel wat deelprojecten bij. En kwam er een grote 
nood bloot te liggen, die we met dit rapport ter discussie willen stellen.  

De eerste Babytheek opende de deuren in 2018. Eind 2021 zullen er in heel Vlaanderen 
27 zijn. Ook het aantal uitleendiensten voor kinderfietsen explodeerde sinds 2014 van 0 
naar meer dan 100. De Spe(e)lotheken zijn al langer op het toneel, eveneens merken we 
bij die initiatieven een nood aan continuïteit, professionalisering en structurele 
inbedding. 

De opmars lijkt niet te stoppen, en dat juichen we toe. Met de opstart van die 
initiatieven, leerden we met De Transformisten heel wat bij. We zitten in een 
overgangsperiode. Het feit dat dit rapport er ligt, is omdat we op basis van de ervaring 
die we de afgelopen jaren opdeden, relevante inzichten kunnen delen.  

Er zijn goede redenen om kindvriendelijke deelinitiatieven te promoten: ze maken een 
duurzaam consumptiemodel tastbaar tijdens een specifieke levensfase waarin mensen 
ervoor openstaan. Ze versterken sociale weefsels en verbinden mensen in steden en 
dorpen met een positief consumptieverhaal. Ze slagen erin bij te dragen aan het 
counteren van kinderarmoede bij de allerjongsten.  

De Transformisten vzw - detransformisten.be 

2

https://www.detransformisten.be/


Wie in de wereld van kindgerichte deelinitiatieven duikt, ontdekt een diversiteit aan 
spelers: scholen, welzijnsdiensten, burgerbewegingen, woonzorgcentra, 
middenveldorganisaties, gemeenten, het lokale verenigingsleven, burgers. Allemaal 
hebben ze iets te winnen bij de uitbouw van een goed werkend deelinitiatief in de buurt. 

Het landschap in Vlaanderen is uniek, met een hoog aantal spelers en veel interesse in 
de initiatieven. We zitten op een kantelpunt.  

Waar gaan we heen, en wie wil mee? Welke rol kunnen en willen lokale besturen of 
Vlaamse Overheid opnemen in de uitbouw van professionele kindvriendelijke deelhubs? 

Eind jaren ’70 koos de Vlaamse Overheid om te investeren in de uitbouw van een 
bibliotheeklandschap. Vandaag kunnen overheden kiezen om te investeren in 
bibliotheken voor materialen. De milieu-impact is groot, de duurzame 
gedragsverandering die eruit voortvloeit misschien nog groter. 

In dit rapport worden kindvriendelijke deelhubs ontleed op maat van lokale en regionale 
besturen. Op basis van gesprekken met de sector, een rondtafelgesprek begin mei met 
verschillende stakeholders en een analyse van bestaande studies, lijstten we de opties, 
aandachtspunten en tips voor besturen op om mee aan de slag te gaan. 

Veel inspiratie gewenst, 

Eva Van Velzen - De Transformisten 
eva@detransformisten.be  
0485 836 441 
 

 
 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij 
steun van Vlaanderen Circulair. 
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De Transformisten werkt aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen 
van mens en planeet. We inspireren het brede publiek tot een duurzame levensstijl, ondersteunen en verbinden 
veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleren beleidsmakers om het juiste kader te 
scheppen. Onze campagnes en activiteiten stimuleren het langer gebruiken, hergebruiken, herstellen en delen van 
spullen. 

De Transformisten heeft de Repair Cafés in Vlaanderen helpen groeien, dacht in 2014 kinderfietsendeelsysteem Op 
Wielekes uit en is bedenker en drijvende kracht achter de Babytheken. Voor al deze concepten ontwikkelde De 
Transformisten een opstartpakket en ondersteunen we lerende netwerken, online en offline. 
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1. Wat is een kindvriendelijke deelhub? 

In een kindvriendelijke deelhub vind je verschillende uitleendiensten voor kinderspullen 
zoals een spe(e)lotheek, een Babytheek of een uitleendienst voor kinderfietsen. Die 
uitleendiensten werken met abonnementsformules: leden betalen een (lage) som om 
voor een bepaalde periode - meestal een jaar - spulletjes te ontlenen. 

In Vlaanderen zijn drie types kindvriendelijke uitleendiensten in werking: 
spe(e)lotheken, babytheken en uitleendiensten voor kinderfietsen. De werking van zo’n 
uitleendiensten kan je goed vergelijken met die van een bibliotheek. Wat je er niet doet, 
is huren of ruilen, wel ontleen je spullen voor een bepaalde periode, waarna je ze 
terugbrengt.
 
In een spe(e)lotheek leen je speelgoed en spelmateriaal zoals poppen, auto's, blokken, 
spelletjes... Naast hun uitleendienst voor burgers zetten spe(e)lotheken ook regelmatig 
samenwerkingen op met scholen, ziekenhuizen, onthaalouders, 
kinderopvanginitiatieven, verenigingen en andere organisaties.

Een Babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Je kan er terecht voor spullen 
die een baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de eerste 12 à 18 maanden na de 
geboorte, zoals zoals een babybadje, verkleinkussen, relax, co-sleeper of 
flessenwarmer (doorgaans geen kledij).

Een uitleendienst voor kinderfietsen maakt kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk 
door middel van een deelsysteem. Wordt een geleende fiets te klein, dan breng je hem 
terug en krijg je een groter model mee. Bij elke wissel wordt de oude fiets in goede 
staat hersteld zodat die opnieuw kan worden uitgeleend.

Spe(e)lotheek 

CC BY NC (Mike Dickison)

Op Wielekes-fietsuitleendienst 

CC BY NC (De Transformisten)

Babytheek Mechelen
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2. Waarom zijn kindvriendelijke deelhubs interessant?  

Deelactiviteiten op maat van kinderen hebben verschillende sociale en ecologische 
voordelen.  

Sociaal 

De sociale voordelen van deelinitiatieven voor kinderen reiken ver. Uitleendiensten 
kunnen buurten verduurzamen, 
gemeenschapsweefsel versterken, eenzaamheid en 
(kinder)armoede tegengaan, zaadjes planten voor een 
ecologische levensstijl en ze zijn een laagdrempelige 
kennismaking met circulaire economie. En ze maken 
kwalitatieve spullen toegankelijk voor iedereen. 

Uitleendiensten voor kinderspulletjes zijn vaak 
verbonden met andere gemeenschapsdiensten, 
zoals bibliotheken, Huizen van het Kind, Sociale 
Huizen, de werking van lokale Gezinsbond-afdelingen, 
enzovoort.  

 
Uitleendiensten... 

➔ ...bieden voor iedereen toegang tot kwaliteitsvolle en duurzame spullen die 
burgers maar kort nodig hebben. 

➔ ...bieden een mogelijkheid om producten te testen (niet iedere baby vindt een 
draagzak fijn, niet elk fietsje rijdt even goed).  

➔ ...verkleinen de afvalberg. Gebruikte spullen worden niet weggegooid maar 
krijgen een nieuw leven.  

➔ ...zijn een oplossing voor mensen die klein wonen. Je wint plaats in huis door 
enkel spullen te lenen die je op dat moment nodig hebt. Wat je niet meer nodig 
hebt, breng je terug naar de uitleendienst.  

➔ ...brengen jonge gezinnen in contact met een concreet voorbeeld van gebruik 
in plaats van bezit. Ze ondersteunen het delen van goederen van jongs af aan.  

➔ ...zijn goed voor je portemonnee. Je hoeft geen dure spullen meer aan te 
schaffen. 

➔ ...creëren een ontmoetingsplek voor jonge ouders, kinderen en de buurt.  
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Die netwerkaanpak is een belangrijk voordeel, want bestaande relaties maken een 
lidmaatschap bij een uitleendienst laagdrempelig en ze zorgen ervoor dat 
uitleendiensten gemakkelijker in contact komen met families die op een manier al 
duurzaam verbonden zijn met één van die diensten. Zo kunnen kindgerichte 
uitleendiensten het gemeenschapsweefsel versterken en een doelgroep bereiken die 
kwetsbaar is voor kansarmoede.  

Ook draagt het delen van spullen bij aan het samenbrengen van mensen: ouders 
ontmoeten elkaar via een gemeenschappelijke interesse en wisselen ervaringen en tips 
uit. Uitleendiensten kunnen zo eenzaamheid tegengaan, zeker in een 
intergenerationele context, bijvoorbeeld wanneer ze verbonden zijn aan een 
woonzorgcentrum of ziekenhuis. 

Vroeg kennismaken met de circulaire economie loont 

Uit een enquête uit 2017 in opdracht van 
het Departement Leefmilieu  blijkt dat 1

Vlamingen die weten wat circulaire 
economie is, het vaker dan gemiddeld 
niet oké vinden dat een nog bruikbaar 
product of materiaal wordt weggegooid. 
Ze geloven ook vaker dat ze een verschil 
kunnen maken door het beperken van 
eigen afval. En meer dan gemiddeld 
herstellen ze graag producten en zijn ze van mening dat toestellen langer moeten 
meegaan, ook al worden ze daardoor duurder. Vroeg kennismaken met de circulaire 
economie kan het nodige vocabulaire creëren om een duurzame gedragsverandering in 
gang zetten.  

Van belang is dat dit ook gebeurt in huishoudelijke context, en niet enkel op school. 
Hoewel educatie en sensibiliseren op school positieve attitudes rond duurzaamheid bij 
jongeren versterken - vooral bij jongere kinderen  - lijken de thuisomgeving en de 2

vriendenkring belangrijkere factoren te zijn . 3

Het jongere doelpubliek is alvast vatbaar voor circulaire projecten: uit de enquête bleek 
ook dat jongeren (18 tot 29-jarigen) meer dan gemiddeld verwachten dat circulaire 
economie wordt gestimuleerd door spullen en materialen te ontlenen in plaats van ze 
aan te kopen. Aan de slag gaan met die bereidheid creëert kansen: jong geleerd, oud 
gedaan.  
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“Kinderen die bij ons een fiets ontlenen moeten 
een contract ondertekenen. Dat heeft een 
grote symbolische waarde. Het allereerste 
contract dat je in je leven aangaat is circulair.” 

Lieven D’Hont, initiatiefnemer Op Wielekes
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Habit discontinuity hypothesis 

Deelinitiatieven die specifiek op kleine kinderen gericht zijn, zijn vanuit de insteek van 
gedragspsychologie een slimme zet.  

Levensovergangen kunnen een kans bieden waarin gewoonten worden verschoven. De 
fase waarin mensen kleine kinderen krijgen is er eentje waarin ze bovengemiddeld 
openstaan voor verandering. Na dit punt worden gewoonten verankerd en zijn ze 
opnieuw veel moeilijker te veranderen. 

Onderzoekers  suggereren dat zo’n ‘window of opportunity’ door beleidsmakers kan 4

worden gebruikt om duurzaam gedrag te bevorderen. Het onderzoek bouwt voort op 
de habit discontinuity hypothesis, die suggereert dat gedragsveranderingsinterventies 
effectiever zijn wanneer ze plaatsvinden bij veranderingen in de levensloop. Wanneer 
gewoonten tijdelijk worden verstoord, staan mensen meer open voor nieuwe informatie 
en ideeën en suggesties om de manier waarop ze dingen doen te veranderen. 

Ecologisch  

De deeleconomie scoort hoog op de 
ecologische ladder: gedeeld gebruik 
is doorgaans interessanter voor het 
milieu dan een recyclage-economie 
of een tweedehandseconomie, 
omdat spullen enkel gebruikt worden 
wanneer iemand ze nodig heeft en 
daarom bijvoorbeeld minder in een 
kast blijven liggen, of parkeerplaats 
innemen in de openbare ruimte.  
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“Er zijn bepaalde levensfases waarin mensen gevoelig zijn voor 
verandering. De fase waarin mensen kleine kinderen krijgen is effectief 
zo’n moment. Ik ben ervan overtuigd dat als je mensen daar goed kan 
vastpakken in hun omgeving, en de focus kan leggen op andere vormen 
van bezit, dat we daar belangrijke stappen kunnen zetten.” 

Barbara Janssens, coördinator De Transformisten

Bron: Vlaanderen Circulair
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Omdat in een deeleconomie minder producten in omloop zijn, kan deeleconomie een 
waardevol antwoord zijn op problemen met grondstoffenschaarste, uitstoot van 
broeikasgassen en afvalproblematiek.

Eén deelauto kan tot vijftien individuele auto’s vervangen . Het wetenschappelijke 5

onderzoek naar babyspullen en kinderfietsen staat niet even ver, maar aangenomen kan 
worden dat één buggy of babybadje verschillende exemplaren vervangt. Zo zorgt de 
deeleconomie voor een vermindering in het gebruik van grondstoffen en CO2-
uitstoot.  

Ook wordt er opslagruimte gespaard door de berg fietsjes, babyspullen en speelgoed 
te minimaliseren en ze te centraliseren. Zeker in steden, waar ruimte schaars is, is dit 
een groot voordeel. Bovendien kunnen deelinitiatieven een nieuw leven geven aan 
reeds gebruikte (nog kwalitatieve) babyspullen, waardoor het langer duurt voor ze op de 
afvalberg terechtkomen.   

In de economie van de toekomst wordt toegang belangrijker dan bezit. De combinatie 
van een kwalitatief product en een gebruiker-georiënteerde dienst (ontlenen) speelt in 
op de nieuwe vormen van circulaire economie. Spullen die meestal occasioneel 
gebruikt worden - zoals een klopboor of cirkelzaag - of dingen die slechts voor een 
korte periode gebruikt worden - zoals babyspullen, spelletjes of fietsen - lenen zich erg 
goed voor deze duurzame economie.  

CO2-reductie 

OVAM schat  dat ruim tweederde van het bruto 6

binnenlands energieverbruik in Vlaanderen in 2014 
voortkwam uit materiaalgerelateerde activiteiten. 
Spullen delen leidt tot minder materiaalgebruik, wat een 
impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen.  

Hoewel het moeilijk is om de concrete CO2-impact van 
een deelhub voor kinderspullen te berekenen, zijn er toch 
studies die wijzen op interessante resultaten. Zo signaleert een studie  naar de impact 7

van een spelotheek in de Zweedse stad Gothenburg het ‘intrigerend potentieel’ van de 
spelotheek in het verminderen van directe uitstoot van broeikasgassen. Indien alle 
kinderen in de doelgroep hun speelgoedvoorraad (gemiddeld 536 per kind) met 50% 
zouden verminderen, zou dat leiden tot een vermeden productie en transport van ca. 
82.000 ton CO2-equivalent, wat overeenkomt met de jaarlijkse consumptie-emissies 
van zo’n 9.000 Zweden.  
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Politieke verankering 
Als je goed leest, staan kindvriendelijke deelhubs ingeschreven in de beleidsplannen  8

van de Vlaamse Regering. Zo zet de Vlaamse Regering volop in op een duurzaam 
toekomstmodel dat goed is voor het klimaat.

Minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) schrijft in haar Beleidsnota Klimaat - naast de 
intentie om in te zetten op gedeeld gebruik en circulaire consumptiemodellen - het 
volgende: “Om de klimaat- en energietransitie te doen slagen en ambitieuze 
beleidsdoelstellingen waar te maken, moeten de burgers nauw betrokken worden en 
gestimuleerd worden om actie te ondernemen. (...) Zeker op belangrijke momenten 
(renovaties, aankoop woning,...) zal ik zorgen dat burgers geïnformeerd en begeleid 
worden zodat ze klimaatvriendelijke keuzes maken.”  

Demir voorziet voor zichzelf daarbij een centrale rol in het promoten van 
klimaatvriendelijke maatregels: “als klimaatminister heb ik een coördinerende rol ten 
aanzien van alle inspanningen die door de sectoren moeten genomen worden in het kader 
van het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ik zal mijn collega’s hierin bijstaan en 
binnen mijn eigen bevoegdheden mee de mouwen opstropen. (...) Ik zal de evolutie naar 
een meer circulaire economie daarom stimuleren, onder meer door het toepassen van 
inzichten uit de gedragswetenschappen en nudging.” 

Ook Minister van Welzijn 
Wouter Beke (CD&V) wijst 
erop dat in de strijd tegen 
armoede, gezinnen met 
jonge kinderen prioriteit 
zijn. Beke wijst ook op het 
belang van voldoende 
(digitale) 
ontmoetingsplaatsen, ingebed in een buurtgerichte benadering, om armoede aan te 
pakken. “Net zoals dat geldt voor de strijd tegen eenzaamheid. We promoten 
intergenerationele samenwerking en projecten in zorgsettings.” Dat haakt in op het idee 
dat kindvriendelijke deelhubs ook intergenerationeel een toegevoegde waarde kunnen 
hebben, door bijvoorbeeld een samenwerking met woonzorgcentra of dienstencentra.  
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(Ik wil) “werken aan een kader dat circulaire business-, productie- en 
consumptiemodellen stimuleert, waarbij de dienst of het gedeeld 
gebruik centraal staat” (en) “producten op de markt met een langere 
levensduur, die beter herbruikbaar en recycleerbaar zijn.” 

Minister van Klimaat, Zuhal Demir (N-VA)

“Investeren om armoede en sociale ongelijkheid te bestrijden, 
komt niet enkel de mensen in armoede ten goede, maar elke 
Vlaming. De focus daarbij leggen we op het voorkomen en 
bestrijden van armoede bij gezinnen met jonge kinderen.” 

Minister van Welzijn, Wouter Beke (CD&V)
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Beke wijst tenslotte op het belang van buurtgerichte initiatieven en laagdrempelige 
basisvoorzieningen zoals Huizen van het Kind: “we blijven het lokaal geïntegreerd beleid 
ten aanzien van gezinnen, en in het bijzonder sociaal kwetsbare gezinnen, versterken door 
te investeren in de uitbouw van de Huizen van het Kind.” 

Ook jeugdbeleid promoot circulariteit en duurzame consumptie. Minister Benjamin 
Dalle ziet het breed in zijn beleidsnota en wil “actief zoeken naar strategieën op vlak van 
verduurzaming en circulariteit, maar ook van inclusie, kwaliteit van de leefomgeving.” 
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“Kinderen en jongeren (...) zijn bereid om duurzamer te 
consumeren, maar rapporteren dat ze te weinig 
kansen krijgen om echt duurzame keuzes te maken. 
(...) Ik wil in afstemming met andere beleidsdomeinen, 
mijn bijdrage leveren aan de visievorming rond 
duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit.” 

Minister van Jeugd, Benjamin Dalle (CD&V)

Wat is circulaire economie? 

Samengevat is de circulaire economie een economisch systeem waarin materialen cirkels maken en zo 
lang mogelijk in omloop blijven. Grondstoffen worden verwerkt tot een product, en wanneer dit 
product einde leven is, wordt het 'afval' weer grondstof. Het doel van de circulaire economie: de 
grenzen van de planeet niet overschrijden.  

Het tegengestelde van de circulaire economie is de lineaire economie of het 'take-make-wastemodel'. 
Dit is hoe het vandaag doorgaans loopt: grondstoffen worden verwerkt tot producten, die na gebruik op 
de afvalberg of in het milieu terechtkomen en zo op verschillende manieren onze planeet belasten.  

Een kernwaarde van de circulaire economie is: meer doen met minder. Door minder materialen te 
gebruiken en de producten die in omloop zijn intensiever te gebruiken, komt de planeet minder onder 
druk te staan. En de materialen die we gebruiken, moeten gemakkelijk opnieuw grondstof kunnen 
worden. Om dat te bereiken bestaan er heel wat circulaire strategieën. Nieuwe businessmodellen zoals 
(deel)platformen of abonnementsdiensten laten toe dat bestaande producten efficiënt worden 
ingezet, maar ook werken met grondstoffen die opnieuw kunnen aangroeien, open kennisdelen, spullen 
repareren of slim recycleren spelen een rol. Al die puzzelstukjes zijn belangrijke schakels in de 
circulaire economie. 
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3. Uitleendiensten in cijfers - de huidige situatie 

Een blik op het huidige landschap leert ons dat het aantal deelinitiatieven voor 
babyspullen en kinderfietsen de laatste vijf jaar exponentieel toenam, en dat deze 
toename zich voordeed in alle provincies. Spe(e)lotheken zijn ook wijdverspreid, al zijn 
die werkingen minder recent opgestart. Hieronder de belangrijkste facts and figures 
opgelijst. 

A. Uitleendiensten voor kinderfietsen 
Het huidig landschap van uitleendiensten van kinderfietsen bestaat uit 28 Op Wielekes-
depots enerzijds (ondersteund door De Transformisten) en 80 Fietsbieb-depots 
anderzijds (ondersteund door Beweging.net). 
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Verspreiding van de Op Wielekes-depots in juni 2021.

Screenshot fietsbieb.be in juni 2021.
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Op Wielekes Fietsbieb

Historiek De eerste uitleendienst voor 
kinderfietsen - Op Wielekes in 
Ledeberg - zag het levenslicht in 
2014. Vandaag zijn er 29 depots van 
Op Wielekes. 

Ook de christelijke middenveldorganisatie 
beweging.net bouwde in diezelfde periode 
een groot netwerk aan uitleendiensten 
voor kinderfietsen uit: de Fietsbieb. 

Aantal depots 
mei ‘21

29 80

Waar? Op Wielekes zijn niet echt gelijkmatig 
verspreid over alle provincies: in 
West-Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld 
geen, in Vlaams-Brabant maar eentje 
en een stuk of 15 zitten in Oost-
Vlaanderen.

Ze zijn met verschillende uitleenpunten 
actief in alle provincies (Limburg: 12, 
Vlaams-Brabant: 6, Brussel: 5, Oost-
Vlaanderen: 5, Antwerpen: 17, West-
Vlaanderen: 26). 

Wie? Tot nu toe werden de meeste depots 
gerund door vzw’s en enthousiaste 
buren, maar de volgende depots 
worden door de gemeente opgezet en 
door vrijwilligers gerund.

Vrijwilligers, ondersteund door 
beweging.net. 

Aanbod Veel depots (een tiental) zijn pas 
opgestart en hebben nu een 10-tal 
leden en een 30-tal fietsen. De 
grootste drie hebben zo’n 200 leden 
en een 250-tal fietsen.

Het aantal beschikbare kinderfietsen per 
uitleendienst varieert in West-Vlaanderen 
tussen 31 en 301 stuks. 

Prijs Lidmaatschapsprijzen variëren per 
depot. Veel gemeenten kennen 
kortingstafief toe aan inwoners en 
aan kwetsbare groepen. Standaard 
lidgeld is doorgaans 30 euro per jaar. 
Sommige depots vragen 35 euro en in 
één depot varieert de prijs volgens de 
grootte van fietsje. Waarborgen 
variëren van tussen € 0 tot € 70. 

Voor 20 euro fietsgeld, en een waarborg 
van 20 euro, mag je één jaar lang een 
kinderfiets gebruiken.

Ondersteuning De Op Wielekes-depots worden 
ondersteund door De Transformisten, 
die een opstartpakket ontwikkelden 
en coaching voorzien.

de Fietsbieb—depots worden ondersteund 
door beweging.net, die coaching en 
digitale ondersteuning voorzien.

De Transformisten vzw - detransformisten.be 
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Fietsbieb Zele (bron: HLN)Op Wielekes Gent

https://www.detransformisten.be/


B. Babytheken 

Babytheken

Historiek De eerste Babytheek - Elzenhof in Brussel - opende de deuren in 2018. Op 1 
januari 2021 waren in Vlaanderen en Brussel 15 Babytheken actief, eind 2021 
zullen dat er 27 zijn.

Aantal in mei ‘21 21

Waar? De babytheken zijn vrij gelijkmatig verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Wie? Meestal gaat het om initiatieven die uitgaan van burgers en/of de gemeente 
(Huizen van het Kind). 

Aanbod Zo’n 428 gezinnen sloten zich aan bij een Babytheek. Samen ontleenden ze 
meer dan 1500 items.  

Gemiddeld heeft elke Vlaamse Babytheek 304 items in de catalogus. Die kan 
je opdelen in categorieën Slapen, Dragen, Eten, Onderweg, Spelen, Verzorgen 
en Accessoires. 

Items die vaak worden ontleend zijn draagzakken, wippertjes en co-sleepers.
Prijs Lidmaatschap bij een Babytheek kost jaarlijks tussen 20 en 35 euro. De 

meeste babytheken hanteren een sociaal tarief voor gezinnen in een 
kwetsbare situatie. Voor het ontlenen van een beperkt aantal (duurdere) 
spullen wordt doorgaans een extra bijdrage gevraagd.

Ondersteuning Alle huidige babytheken worden ondersteund door De Transformisten, die 
een Babytheek-opstartpakket ontwikkelden en coaching voorzien.

De Transformisten vzw - detransformisten.be 
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Verspreiding Babytheken in juni 2021. Rood = in werking; geel = in opstart.

https://www.detransformisten.be/


C. Spe(e)lotheken 

Spe(e)lotheken

Historiek Spe(e)lotheken bestaan vaak al langere tijd. De eerste Belgische 
spe(e)lotheek werd opgericht in 1973. 

Aantal in mei ‘21 Er zijn tussen 70-100 spelotheken in Vlaanderen en Brussel. 

Waar? De helft van alle spe(e)lotheken bevinden zich in Oost- en West-Vlaanderen, 
Limburg telt er slechts enkele.

Wie? Spe(e)lotheken worden uitgebaat door professionele en/of vrijwillige 
medewerkers. Ze zijn vaak verbonden aan organisaties zoals instellingen voor 
mensen met een beperking, kinderdagverblijven, buitenschoolse 
kinderopvang, Huizen van het Kind, Sociale Huizen en meer. 

Aanbod Verschilt van spe(e)lotheek tot spe(e)lotheek.

Prijs Idem

Ondersteuning De werking van de spe(e)lotheken in Vlaanderen wordt ondersteund door het 
Vlaams Overleg Spelotheken. Zij zijn aangesloten bij de Europese vereniging 
voor spe(e)lotheken (ETL) en de International Toy Library Association (ITLA).

De Transformisten vzw - detransformisten.be 
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Bron foto’s: facebookpagina De Deelfabriek

Inspiratie: Deelfabriek in 
Kortrijk 
 ‘De Deelfabriek’ is een verzameling van Kortrijkse 
initiatieven uit de deel-, ruil,- en hersteleconomie 
aangevuld met dienstverlening om klanten uit de 
kansengroepen structureel verder te helpen. De 
Deelfabriek wil delen promoten als alternatief voor 
bezitten en bestaande lokale (burger-) initiatieven binnen 
deze filosofie ondersteunen in hun verdere ontwikkeling 
en wil dat doen vanuit een warm empowerend en 
autonoom klimaat waarbij diverse initiatiefnemers elkaar 
kunnen vinden en versterken. 

Vanuit een gedeelde visie op 'delen' zoekt de Deelfabriek 
verbinding met mensen die willen besparen, 
consuminderen, duurzamer leven of zelfredzamer 
worden. De site is gevestigd in de oude ateliers van de 
klusjesdienst van een Lokale Diensten Economie-
organisatie. De Deelfabriek wordt praktisch en 
inhoudelijk gecoördineerd door een medewerker van het 
stadsbestuur (team Welzijn). 

In de Deelfabriek zijn verschillende diensten terug te 
vinden: 

- Swop & Go: ruilen van kinderkledij 
- Instrumentheek: ontlenen van werkmateriaal 
- Fietskeuken: fiets herstellen onder begeleiding van 
vrijwilligers 
- Tvelootje: ontlenen van kinderfietsen (via systeem Op 
Wielekes) 
- Pamperbank: luierpakketten voor €1 
- Boekdelen: delen van boeken 
- Babytheek: ontlenen en ruilen van babymateriaal 
- Sportrijk: ontlenen en ruilen van sportkledij en 
-materiaal 
- SWITCH: ondersteuning bij hulpvragen van gezinnen 
- Ontmoetingsruimte 
- Repair Cafés

https://www.detransformisten.be/


4. Toekomstpad: Deelhubs 

De vraag die zich vandaag stelt is welke toekomst deze snel ontwikkelende 
deelinitiatieven voor zich hebben liggen.  

Vanuit De Transformisten verkenden we de opties en besloten we de piste van krachten 
bundelen, coördinatie en lokale inbedding te verkennen - kortom, een ‘hub’ uitbouwen 
voor deelprojecten. Het specifieke aan ons doelpubliek - jonge ouders met kleine 
kinderen - is dat ze een eigen, ‘veilige’ setting nodig hebben. Daarom richtten we ons in 
ons onderzoek op de drie grootste deelinitiatieven gericht op jonge kinderen (fietsjes, 
speelgoed, babyspullen).  

Toch zijn er ook nog heel wat andere deelprojecten die goed in zo’n deelhub zouden 
passen. Passeerden de revue: buggybooker, wasbare luiers, bibliotheek voor 
muziekinstrumenten, legotheek, deel-IT. Deze lijst kan nog worden aangevuld. Hoewel 
in dit rapport gefocust wordt op die drie grote deelprojecten, lijkt het afhankelijk van de 
lokale context en eventueel reeds actieve deelprojecten, uiteraard zeker zinvol om ook 
die projecten mee in overweging te nemen bij de voorbereidingen rond het installeren 
van kindvriendelijke deelhubs. 

Op 4 mei 2021 organiseerde De Transformisten een rondetafelgesprek met 
verschillende actoren die vandaag al op een manier betrokken zijn bij kindgerichte 
deelinitiatieven, of hierin interesse hadden. De bedenkingen, opmerkingen, tips en 
tricks uit dat gesprek verzamelden we. Samen met informatie opgedaan uit 
dieptegesprekken met stakeholders verwerkten we die info tot een kwalitatieve 
analyse van verschillende deelaspecten van deelhubs. Die leidde tot het overzicht 
hieronder, waarin verschillende aspecten van mogelijke 
partners, locaties, financiering, IT-ondersteuning gewikt 
en gewogen worden. De tekst is doorspekt met reflecties 
van een uitgebreid panel van betrokkenen.  

Het is onze ambitie dat gemeenten en organisaties die een 
kindvriendelijke deelhub overwegen, zich met deze 
informatie gesterkt voelen bij het maken van 
beredeneerde keuzes. Een blauwdruk zal je hier evenwel 
niet terugvinden, want geen twee deelhubs zijn dezelfde 
omdat ze onvermijdelijk mee bepaald worden door de 
dynamieken binnen de specifieke lokale context (stad-
platteland, bestaande deelinitiatieven, 
vrijwilligerswerkingen, scholen, bevolkingssamenstelling, 
en meer). 

De Transformisten vzw - detransformisten.be 

17

Deelnemende organisaties 
rondetafelgesprek 4/5/2021: 

Babytheek Herenthout, De Fietsbieb 
(Beweging.net), De Luierhoek, 
Deelfabriek, EXPOO (expertisecentrum 
Kind&Gezin), Ferm (Mamadepots), GC 
Elzenhof, Gemeente Knokke-Heist, 
Gezinsbond, Herwin vzw (sociale 
economie), Kabinet Benjamin Dalle 
(Jeugd en Brussel), kleine revolutie, Mic 
Mac Miniscule, Netwerk Duurzame 
Mobiliteit (buurtpunt.be), Op Wielekes 
Hasselt, SAM vzw, VOS - Vlaams Overleg 
Spelotheken, Spelotheek De Wip 
(Knokke-Heist), De Transformisten

https://babytheekherenthout.myturn.com/library/
https://www.beweging.net/mechelen-turnhout/fietsbieb
https://www.beweging.net/mechelen-turnhout/fietsbieb
https://www.luierhoek.be/
https://www.kortrijk.be/deelfabriek/deelfabriek
https://www.expoo.be/
https://www.samenferm.be/
https://www.gcelzenhof.be/
https://www.gcelzenhof.be/
https://www.knokke-heist.be/
http://www.gezinsbond.be/
https://www.herwin.be/
https://www.vlaanderen.be/organisaties/vlaamse-regering/benjamin-dalle-vlaams-minister-van-brussel-jeugd-en-media/kabinet-van-de-vlaamse-minister-van-brussel-jeugd-en-media
https://kleinerevolutie.org/
https://www.micmacminuscule.be/
https://www.micmacminuscule.be/
https://onsbuurtpunt.be/
https://onsbuurtpunt.be/
https://www.opwielekes.be/waar/hasselt/
https://www.opwielekes.be/waar/hasselt/
https://www.samvzw.be/home
http://www.spelotheken.be/
http://www.spelotheken.be/
https://www.spelotheekdewip.com/
https://www.detransformisten.be/
https://www.detransformisten.be/


5. Deelhubs ontleed 

A. Partnerschappen 

Vandaag zitten uitleendiensten voor kinderen best verspreid over grotere organisaties, 
gemeentebesturen, vrijwilligerswerkingen, Huizen van het Kind, middenveld-
organisaties, brede scholen en meer. Die diversiteit aan partnerschappen is verrijkend 
en toont de gedragenheid van de deelinitiatieven, maar het maakt het landschap ook 
complex. 

Een van de bezorgdheden onder de deelnemers van het rondetafelgesprek is een 
versplintering van verschillende functies over partners en locaties.  

Een eerste stap om eraan te beginnen is daarom een screening van de omgeving, met 
het oog op het onder één dak brengen van gelijkaardige functies. Dat kunnen diensten 
en organisaties waar het kind centraal staat, bestaande werkingen rond armoede of 
kindgerichte deelinitiatieven.  

Tegelijkertijd stellen de deelnemers aan de rondetafel dat (beperkte) coördinatie 
onmisbaar is. Enerzijds om de vrijwilligers te ondersteunen, anderzijds om voor 
continuïteit te zorgen.  

De verhouding met lokale armoedewerking signaleerden de deelnemers als een 
evenwichtsoefening. Enerzijds zijn de financiële en sociale voordelen van deelhubs 
voor cliënten van sociale diensten duidelijk. Maar wanneer een deelhub vooral 
gepositioneerd wordt als armoede-initiatief, bestaat het risico dat het verbindende, 
positieve circulaire verhaal en de openheid naar alle lagen van de bevolking daardoor 
naar de achtergrond verdwijnt. Hierdoor kan een deelhub de functie als 
ontmoetingsplek en kennismakingsplek met de circulaire economie verliezen.   

De Transformisten vzw - detransformisten.be 
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“Wij zien twee groepen: vermogende burgers met een hart voor duurzaam 
consumeren, die gemakkelijk te bereiken zijn via Facebook. Hen hebben we 
nodig om het systeem te dragen. En er zijn de families die geen ruimte hebben 
voor deeleconomie en liever een fiets zouden bezitten. Hoe zorgen we ervoor 
dat zij delen als evenwaardig zien, en hoe krijgen we hen naar die locaties?” 

Beatrice Cosemans, Op Wielekes Hasselt

https://www.detransformisten.be/


Het welslagen van een kindvriendelijke deelhub hangt daarom ook samen met hoe 
mensen ernaar kijken en hoe belangrijk mensen delen vinden. Delen moet worden 
gezien als volwaardig alternatief en zelfs interessanter dan persoonlijk bezit. Daarbij is 
het belangrijk in te zetten op het tegengaan van vooroordelen of weerstand rond 
spullen die reeds gebruikt zijn. 

Lokale bekendheid en ingebed zijn in een lokaal netwerk is eveneens belangrijk om op 
lange termijn een speler te blijven in het lokale sociale weefsel. Partners met een breed 
bereik (scholen, sociale diensten, middenveldorganisaties) die kunnen toeleiden naar 
het aanbod zijn daarbij een troef. 

De Transformisten vzw - detransformisten.be 
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“Ik denk niet dat je ooit iedereen ten volle kan bereiken. Door samenwerking met 
lokale diensten zorg je dat je tentakels zo breed mogelijk zijn. Bekendheid en 
erkend worden speelt zeker mee. De bib is ingeburgerd geraakt, maar dat heeft 
ook jaren geduurd. Dankzij een overheid die daarover een duidelijk beleid voerde 
en financiële steun gaf.” 

Eva van Velzen, coördinator Babytheken bij De Transformisten 

https://www.detransformisten.be/


Gemeenten en overheden 

Gemeenten zijn met voorsprong de belangrijkste 
initiatiefnemer rond deelprojecten. Betrokken partijen 
binnen de gemeente zijn divers: de 
duurzaamheidsambtenaar, bibliotheekwerking, Sociale 
Huizen. Een zeer belangrijke speler zijn ook de Huizen 
van het Kind. 

Huizen van het Kind zijn lokale informatie- en 
ontmoetingsplaatsen voor ouders en kinderen. Ze 
worden ondersteund door Kind en Gezin, een dienst van 
de Vlaamse Overheid. Elk Huis van het Kind heeft een 
eigen aanbod met verschillende diensten. Het aanbod is 
afhankelijk van de lokale situatie en de betrokken 
(middenveld)organisaties. Bij elk Huis van het Kind is 
minstens een consultatiebureau aangesloten. Andere 
organisaties die je er mogelijks kan terugvinden zijn een 
opvoedingswinkel, inloopteam, gemeentelijke diensten 
met betrekking tot gezinnen/kinderen, 
kinderoppasdiensten, diensten kraamzorg,…  

Uitleendiensten voor kinderspullen zijn interessant voor 
Huizen van het Kind omdat ze aansluiten bij de 
verschillende (sociale) diensten die zo’n Huizen op 
herbergen. Huizen van het Kind kunnen uitleendiensten voor kinderen ondersteunen 
door hun expertise, netwerk en ruimte mee in te zetten. Zo kunnen ze hun rol als 
opvoedingsondersteuner en lokaal buurtpunt verder uitbouwen.   
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Inspiratie 

In deze gemeenten bestaat er een 
structurele samenwerking met 
babytheken of andere kindvriendelijke 
deelinitiatieven:  

- Aarschot 
- Aartselaar 
- Asse 
- Beveren 
- Elzenhof in Elsene 
- Geel 
- Heers 
- Herenthout 
- Kortrijk 
- Landen 
- Lennik 
- Mechelen 
- Nekkersdal in Laken 
- Pelt 
- Poperinge 
- Tielt

Aan de slag 
 
Een voorbeeld van een 
gemeenteraadsbeslissing tot 
opstarten van een Babytheek en tot 
opstarten van een kindvriendelijke 
deelhub vind je hier.

https://www.detransformisten.be/
https://docs.google.com/document/d/1KLpxDR9YdVX94aPYFkivSRit3BeqvAcSAVaVOjO_VWc/edit?usp=sharing
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In Huis van het Kind Asse vind je een Babytheek, een ruilwinkel en een ontmoetingsplek. © De 
Transformisten

https://www.detransformisten.be/


Middenveldorganisaties 
Verschillende middenveldorganisaties ondersteunen, zijn partner van, of startten zelf 
een deelinitiatief op. Dat gebeurt doorgaans vanuit een sociale drijfveer of vanuit een 
engagement rond circulaire economie. Drie gezinsgeoriënteerde organisaties springen 
in het oog: 

De Gezinsbond Beweging.net Ferm

De Gezinsbond is een vzw die 
opkomt voor een meer kind- en 
gezinsvriendelijke samenleving. 
De Gezinsbond is over heel 
Vlaanderen actief als organisator 
van tweedehandsbeurzen voor 
kinderspullen. In Oostende, 
Mechelen en Antwerpen is ook de 
Gezinsbond partner van de 
Babytheek. 

Beweging.net is een netwerk van 
christelijk geïnspireerde sociale 
organisaties, ondersteunt sinds 
2018 de oprichting van 
uitleendiensten voor 
kinderfietsen onder de naam 
Fietsbieb (zie hoofdstuk 3). 

De ‘Mamadepots’ van Ferm (het 
vroegere KVLV) zijn gericht op 
mama’s, oma’s en aanstaande 
moeders. Er worden herbruikbare 
spullen voor kinderen en 
jongeren tussen 0 en 18 jaar 
verzameld: kleding, speelgoed, 
bedjes, buggy’s, boeken, 
schoolgerief,… Die worden 
verkocht of uitgedeeld aan 
mensen in een kwetsbare 
situatie. De Mamadepots werken 
ook als ontmoetingsruimte: 
iedereen is er welkom voor een 
gezellige babbel of voor een 
workshop. Vandaag zijn er 
Mamadepots in Begijnendijk, 
Meensel-Kiezegem, Kampenhout, 
Laakdal, Leefdaal en Lubbeek. 

De Transformisten vzw - detransformisten.be 

22

https://www.detransformisten.be/


Scholen 

Scholen spelen op verschillende manieren een rol in de totstandkoming van 
kindvriendelijke deelhubs. Ten eerste zijn ze een belangrijke partner in het toeleiden 
van kinderen en hun ouders naar deelinitiatieven. Specifiek spelen zorgcoördinatoren 
en leerlingbegeleiders hier een sleutelrol.  

Scholen kunnen ook de locatie zijn voor bepaalde diensten, zoals uitleendiensten voor 
kinderfietsen. Dat laatste past in het concept ‘brede school’. Brede scholen geven 
maximale ontwikkelingskansen aan alle kinderen en jongeren. In een brede 
schoolcontext worden verbindingen gelegd tussen binnen- en buitenschools leren. Een 
schoolgebouw kan na de schooluren bijvoorbeeld de poorten openen voor zinvolle 
activiteiten.   9

Zeker in het licht van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (boa)  10

dat sinds 2021 van kracht is, is de samenwerking met (brede) scholen interessant. Dat 
decreet wil van scholen niet alleen een leer- maar ook een leefomgeving maken. De 
verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en de 
afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten komt bij lokale besturen te liggen.  

Een voorbeeld: in Gent werden enkele jaren geleden de fietsjes van een Op Wielekes-
filiaal via Brede School Ledeberg ingezet bij fietslessen voor kinderen. In dezelfde 
periode organiseerde het wijk 
gezondheidscentrum Ledeberg samen 
met de sportdienst Fietslessen voor 
volwassenen (vaak moeders). Kinderen 
en ouders kwamen zo in contact met de 
werking van Op Wielekes en konden 
worden toegeleid. Door Op Wielekes te 
koppelen aan fietslessen, wordt de 
fiets een emancipatorisch gegeven 
voor jong en oud. 
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“Waar een Mamadepot is worden scholen uitgenodigd voor een bezoek, de scholen 
krijgen ook 'klantenkaartjes' die zij kunnen uitdelen aan kwetsbare gezinnen.” 

Veerle Van Welden, Ferm (Mamadepots)

Photo by CDC on Unsplash

https://unsplash.com/@cdc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/primary-school-belgium?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.detransformisten.be/


Intergenerationele aanpak: woonzorgcentra en dienstencentra 

Een veelbelovende piste die ook tijdens het rondetafelgesprek naar boven kwam is de 
intergenerationele aanpak, waarbij de oudere generatie - met veel ervaring en tijd - een 
jongere generatie - zonder veel ervaring en met slaaptekort - kan ondersteunen.  

De brug met de senioren kan op twee manieren gemakkelijk gemaakt worden. Enerzijds 
kan de nabijheid van woonzorgcentra een troef zijn die zorgt voor extra bezoek en 
levendigheid en vrijwilligersarbeid voor rustige klusjes, zoals plooien en natellen. 
Anderzijds zijn komen in dienstencentra de meer actieve senioren over de vloer, 
waarbij ontmoeting centraal staat.  
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“In Kampenhout en Lubbeek is er een Mamadepot vlak naast een 
woonzorgcentrum. Voor corona kwamen vaak mensen uit het 
woonzorgcentrum betaalbare geschenkjes kopen voor kinderen of 
kleinkinderen. Enkele ouderen kwamen puzzels natellen, sokjes bij elkaar 
binden of body’s opplooien. Dat geeft een leuke vibe.” 

Veerle Van Welden, Ferm (Mamadepots)

Photo by Johnny Cohen on Unsplash

https://www.detransformisten.be/


Burgerinitiatieven en lokale verenigingen 
Tot slot zijn er ook heel wat burgerinitiatieven en lokale verenigingen betrokken bij de 
oprichting van kindvriendelijke deelprojecten. Hun motivatie is doorgaans sociaal 
(gezinsondersteuning) of ecologisch (promoten circulaire economie). 

Enkele voorbeelden: in Gent wordt de Babytheek uitgebaat door Gentse Spruiten, een 
VZW die gezinnen in Gent ondersteunt met onder andere speelmomenten en koffie-
ochtenden. De Babytheek van Landen werd opgericht door RELAKS vzw, een vereniging 
met als doel kennis, vaardigheden en informatie die nodig zijn om autonoom, 
ecologisch en solidair te leven, te verzamelen en verspreiden. Babytheek Aarschot is 
een initiatief van vrijwilliger Elisabeth Salaets in samenwerking met de Openbare 
Bibliotheek. 

Vrijwilligersinitiatief wordt ook regelmatig opgepikt en ondersteund door organisaties 
of de gemeente. Zo is de Babytheek in Mechelen opgestart door twee vrijwilligsters: 
een draagzakconsulente en een vroedvrouw. Ze kregen een plekje in het gebouw van de 
Gezinsbond. Nu de Babytheek hard groeit en een van de oprichters is gestopt dreigt de 
draagkracht van de overgebleven oprichtster overbelast te worden. Samen met het 
Huis van het Kind en De Gezinsbond wordt er gezocht naar een mogelijke oplossing.   
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Checklist mogelijke partners 

❏ lokale overheid 
(gemeentebestuur, sociaal huis, 
Huis van het Kind,…) 

❏ provincie 
❏ Vlaamse Overheid 
❏ middenveldorganisaties 

(Gezinsbond, Beweging.net, 
Ferm) 

❏ scholen 
❏ woonzorgcentra of 

dienstencentra 
❏ lokale verenigingen of 

burgerinitiatieven

Babytheek Gent. © De Transformisten

https://www.detransformisten.be/


B. Locatie 

Een geschikte locatie vinden is niet gemakkelijk, maar een locatie die ‘klopt’ kan een 
enorme troef zijn voor een kindvriendelijke deelprojecten.  

Een geschikte locatie die lange tijd mee kan heeft veel plaats en er moet voldoende 
ruimte zijn, zowel voor uitleen als voor stockage, voor ontmoeting én deelactiviteiten. 
Opslagruimte is er misschien niet altijd op de grond: ook met inbouwkasten of 
hangstructuren geraak je al ver. Verder zijn er basisvoorzieningen voor de vrijwilligers 
zoals stromend water, verwarming en toiletten. Denk aan een oude fabriek in de stad 
met grote  of een lege ruimte in een landelijke omgeving. Waar één grote plek niet 
makkelijk en lang vindbaar is, kunnen tijdelijke invullingen een oplossing bieden. 

Respondenten gaven aan dat het belangrijk is dat de 
locatie aantrekkelijk is en toegankelijk, neutraliteit 
uitstraalt en kindgericht is. De doelgroep van ouders 
met jonge kinderen heeft haar eigen veiligheid en 
setting nodig. Mogelijkheid tot horeca, buitenruimte en 
speelruimte, en het koppelen van de locatie aan reeds 
frequent bezochte plekken, geeft een boost aan de 
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“Stockage wordt altijd 
onderschat. Daarom is één grote 
ruimte heel praktisch.” 

Ruben Derhore, Deelfabriek Kortrijk

Babytheek Elzenhof © De Transformisten
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ontmoetingsfunctie van zo’n deelhub. 

Een ideale locatie biedt onderdak aan een combinatie van functies. Dat maakt het 
haalbaar om onder andere loketten en diensten fysiek te organiseren op verschillende 
en bereikbare locaties. Ook leidt bezoek aan de ene dienst naar de andere: ouders die 
naar een consultatiebureau komen 
kunnen ook meteen kennismaken met 
het aanbod van de deelhub. In functie 
van financierbaarheid is de combinatie 
van functies eveneens interessant. In 
tijden waarin de digitalisering druk zet 
op fysieke loketten en diensten, wordt 
permanentie en coördinatie door te 
combineren meer haalbaar. 

Een deelhub inrichten gebeurt best in 
een reeds gekende locatie, zoals een spe(e)lotheek, Huis van het Kind, bibliotheek of 
ontmoetingscentrum. Of het ligt ergens in de buurt van een veelbezochte plek 
(consultatiebureau/boerenmarkt/horeca), wat kan leiden tot meer bekendheid en een 
laagdrempelige toegang. Indien de keuze toch valt op een nieuwe, aparte locatie, is het 
volgens de respondenten belangrijk om extra in te zetten op bekendmaking.  

Een ideale locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, met cargobikes, heeft 
parkeerplaats, en is eventueel gelinkt aan een Hoppin/Mobipunt/Buurtpunt. De locatie 
ligt dicht bij de ontlener of doelgroep.  Zowel een landelijke als stedelijke omgeving is 
geschikt. 
 

Idealiter is de locatie inspirerend, ademt ze circulariteit en straalt ze een neutraliteit 
uit. Bijvoorbeeld in een open depotstijl. De aanwezigheid van "hippere" initiatieven 
(zoals een koffiebar)  kan positief afstralen op een deelhub. Opletten dat iedereen zich 
er welkom voelt, en de locatie niet overwegend gezien wordt als plek voor 
armoedebestrijding (vb. een Sociaal Huis). 
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“Wij zijn niet zo kieskeurig naar ruimte toe. Maar 
we merken wel dat als de ruimte geschikt is, dat 
de fietsbieb in kwestie ook wel groot wordt. Meer 
aanbod leidt tot meer klanten.”  

Francis Devlamynck, Coördinator Fietsbieb 
West-Vlaanderen 

“Het moment dat je kleine kinderen hebt is een moment 
dat je buitenkomt en het deugd doet dat je eens kan 
babbelen. Een boormachine kan de magie en 
aantrekkingskracht verbreken.”  

Catty Verlinden, De Luierhoek
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Een ideale locatie…
...biedt onderdak aan een 
combinatie van functies. 

… is een reeds gekende 
locatie. Indien er toch voor 
een nieuwe locatie wordt 
gekozen, is het belangrijk 
om extra in te zetten op 
bekendmaking. 

...heeft de focus op 
kinderen en is 
kindvriendelijk. Eventueel 
met een speelplekje voor 
kindjes die meekomen. 

… is goed bereikbaar. 

…heeft voldoende plaats.

…is een laagdrempelige 
ontmoetingsplek.

...is een neutrale, 
inspirerende plaats die 
circulariteit ademt.

Checklist mogelijke locaties 

❏ Huizen van het Kind/
consultatiebureaus  

❏ Bibliotheken 
❏ Gemeentehuizen of 

gemeentelokalen die 
gemakkelijk bereikbaar 
zijn 

❏ Winkelcentrum of 
winkelstraat met 
leegstand  

❏ Locatie huidige 
deelinitiatieven, zoals 
spe(e)lotheek 

❏ Buurtpunt of buurthuis 
❏ Lokale sociale initiatieven 

van een gemeente of stad 
(zoals Wasserij in Gent, 
Heilig Hart kerk in Gent) 

❏ Lokale buurtinitiatieven 
❏ Scholen 
❏ …
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C. Vrijwilligers (en sociale economie) 

Het verhaal van deelhubs bevindt zich op de grens tussen betaalde en onbetaalde 
arbeid. Enerzijds is er de consensus dat een (betaalde) coördinerende kracht 
onmisbaar is en anderzijds worden de bottom-upprojecten vaak gedragen door 
vrijwilligers, wat onbetaalde arbeid impliceert. 

Werken met vrijwilligers is voor beginnende deelprojecten met beperkte openingsuren 
- enkele uurtjes per week tot per maand - een ideale startvorm. Op termijn, bij goed 
draaiende deelhubs, is professionalisatie meestal noodzakelijk.  

Vrijwilligers zijn cruciaal voor het slagen van het project, maar ook als een kwetsbaar 
punt. Een vrijwilligerswerking volhouden op lange termijn is moeilijk zonder stevig 
verankerde ondersteuning, zowel financieel als qua coördinatie. Er zijn verschillende 
aandachtspunten. 

Om te beginnen is het voor vrijwilligers belangrijk om het project draagbaar te houden 
dat het ‘behapbaar’, eenvoudig en leuk blijft, zonder te veel regels en te veel dingen die 
‘moeten’. 

Volgens de respondenten betekent een duurzaam verhaal schrijven op de lange termijn 
betaalde en onbetaalde arbeid aan elkaar koppelen. Goede strategieën hiervoor zijn 
nog voer voor discussie. Gezien de vrij eenvoudige aard van het werk dat gebeurt in de 
deelhubs - verkoop, registratie, onderhoud, soms herstel - is de link met de sociale 
economie snel gemaakt. Toegepaste werkvormen zijn onder andere activatietrajecten 
of dagbestedingstrajecten.  
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“Om de openingsmomenten te verruimen - belangrijk voor bereik bij de 
middenklasse, die dan weer belangrijk zijn voor het binnenkrijgen van 
geschikt materiaal - moeten we werken met activeringstrajecten. 
Mensen in zo’n traject moeten nauw samenwerken met 
burgerinitiatieven, die eigenaar zijn. Maar zij staan niet te springen om 
hun winkel uit handen te geven. Activeringstrajecten zijn een mooie 
match op papier, maar het is zoeken naar de beste formule.” 

Ruben Derhore, Deelfabriek Kortrijk
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De verhouding tussen vrijwilligers en de (al dan niet intensief) te begeleiden 
werkkrachten is een punt van aandacht: enerzijds behouden vrijwilligers graag hun 
autonomie, anderzijds beschikken ze vaak niet over de tijd of skills om te investeren in 
de samenwerking met de sociale economie. Op dat punt waar mensen in de sociale 
economie taken doen in opdracht van onbetaalde vrijwilligers, zit een frictie. Een goede 
coördinatie en dialoog om dit proces gedragen te laten plaatsvinden, is daarom 
belangrijk.  

Een voorbeeld: in een Op Wielekes-vestiging komt week komt iemand, die onder 
voorwaarden vrij is, enkele uurtjes helpen in een dagbestedingstraject. Dat gebeurt 
onder begeleiding van een professionele coach. Een vrijwilliger betrekt hem bij de 
reparaties, maar zo gaan er heel wat van de vrijwilligersuren naar begeleiding. De vraag 
is hoe lang vrijwilligers bereid zijn om die begeleiding vol te houden, en hoe hiervoor 
een duurzame oplossing gevonden kan worden. 
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Fietsherstel bij Op Wielekes © De Transformisten
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D. Digitale ondersteuning 
Een onmisbaar onderdeel van een deelhub is een online uitleenplatform. Hieronder 
staan in het kort drie gebruikte systemen opgelijst, met elk voor- en nadelen. Een 
consensus over de beste tool is er vandaag nog niet. 

Verschillende organisatoren en vrijwilligers van deelinitiatieven geven aan dat de 
administratie van leden en klanten een grote uitdaging vormt. Dat is grotendeels te 
herleiden tot een IT-probleem. De bestaande systemen zijn dikwijls niet geschikt 
wegens complex, duur, niet open source, enkel Engelstalig, niet aanpasbaar aan de 
eigen noden, etc. Coördinatie, gebruiksvriendelijkheid, een aanspreekpunt bij 
problemen en digitale geletterdheid zijn belangrijk om het gebruik van digitale tools tot 
een succes te maken. Een meer overkoepelende aanpak is aanbevolen.  
 

myTurn Lend Engine Wise

Nationaliteit VS UK NL

Prijs per maand € 225 per jaar (tot 500 
items)

$25 (tot 2.000 items) (door gemeenten 
betaald voor de 
plaatselijke bibs en 
spelotheken die 
aangesloten zijn)

Gebruikt door… Veel babytheken Sommige babytheken 
en spe(e)lotheken

Vlaamse bibliotheken 
(via Cultuurconnect)

Pro’s Visueel overzicht Betaalbaar, open 
source

Goed systeem, goede 
helpdesk

Con’s Redelijk complexe 
back office

Complex Verplichte 
samenwerking met 
plaatselijke 
bibliotheek
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Screenshot Lend Engine-catalogus Babytheek Aarschot
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E. Financiering 
Ook financiering is een lokaal te ontwarren knoop. 
Het is de uitdaging om een stabiel inkomen te 
hebben en voldoende inkomsten te genereren om de 
vaste kosten te dekken. 

Om een deelproject op te starten is er startkapitaal 
nodig om spullen aan te kopen (zie tabel hieronder). 
Doorgaans wordt een subsidie voorzien door de 
gemeente of in de vorm van een beperkte subsidie. 
Dat het geval was bij het Babytheek Breekt Uit-
project van De Transformisten, dat ondersteund 
werd door Vlaanderen Circulair. Daar werd gewerkt 
met een startbedrag van ca. €1.000, aangevuld met 
donaties. De Transformisten raadt aan om toch een 
startbudget van ca. €4.000 te voorzien voor de 
aankoop van enkele duurdere stukken die de 
aantrekkingskracht van de Babytheek vergroten, 
zoals een aanbod kwalitatieve co-sleepers, 
wippertjes, etcetera. 

De gemiddelde opstartprijs van een spe(e)lotheek 
wordt door het Vlaams Overleg Spelotheken geschat 
op € 10.000, waarbij de helft naar de aankoop van 
spelletjes en speelgoed gaat, en de andere helft naar 
computer, software, printer, inboedel. De ruimte is 
vaak gratis aangezien de initiatieven meestal 
gekoppeld zijn aan lokale besturen, bibliotheken of 
scholen. Betalend kan ook, zoals het geval is bij 
Spelotheek Piepbal, die maandelijks € 250 huurgeld 
betalen. EGW is vaak inbegrepen of afhankelijk van 
de locatie. De meeste spelotheken maken aanvullend 
gebruik van vrijwilligers. Zij kiezen zelf om de 
vrijwilligers al dan niet te vergoeden. Vrijwilligers 
impliceren wel extra kosten: vrijwilligersverzekering, 
waarderingsbeleid (zoals een ontbijt, BBQ, 
kerstgeschenkje,…). 

Voor een Op Wielekesdepot ligt de kostenstructuur 
iets anders. Meestal wordt daar gebruik gemaakt van 
een gratis ruimte. Communicatie is nodig vooral bij 
opstart. Meestal kunnen de depots 
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Verschillende beleidsniveaus betrokken bij bestuur 
Bibliotheken  

De bevoegdheid ligt bij de gemeentebesturen. In 
1978 verplichtte een Vlaams decreet iedere 
gemeente een openbare bibliotheek op te richten. In 
2016 werd die verplichting afgeschaft. Tegelijk 
kwamen de Vlaamse subsidies die voorheen voor dit 
doel voorbehouden waren, in het Gemeentefonds 
terecht. De (…) gemeenten mogen vrij beslissen 
waarvoor ze die gebruiken.  
Ook het provinciaal niveau speelt mee. In 2001 
kregen de provincies door het decreet over het 
lokaal cultuurbeleid een rol in het 
bibliotheekwezen. Zij moesten een streekgericht 
bibliotheekbeleid opzetten voor technische en 
inhoudelijke ondersteuning. Met bijvoorbeeld 
begeleidingstrajecten, projectsubsidies of een 
provinciaal bibliotheeksysteem gaf elke provincie 
daar op een eigen manier gestalte aan. Begin 2018 
werd (…) een punt geplaatst achter deze provinciale 
rol. (…) Tegelijk kregen de lokale overheden meer 
bevoegdheden voor het cultuurbeleid.  
Maar ook het Vlaamse niveau vervulde en vervult 
een rol. Het decreet lokaal cultuurbeleid van 13 juni 
2001 voorzag in de oprichting van een steunpunt 
voor de openbare bibliotheken. Dat werd het 
Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken 
(VCOB) dat op 1 januari 2009 samensmolt met het 
steunpunt Cultuur Lokaal tot een nieuw steunpunt 
Locus. Dat ondersteunt inhoudelijk de volledige 
sector van het lokale cultuurbeleid. Tegelijk werd de 
projectorganisatie Bibnet opgericht (…). In 2016 
gingen Bibnet en Locus samen op in 
Cultuurconnect en werd de taak verengd tot de 
ondersteuning van gemeenten bij de digitale 
uitdagingen van hun cultuurbeleid, met de 
klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en 
gemeenschapscentra.  
Op Vlaams niveau biedt het nieuwe bovenlokaal 
cultuurdecreet dat op 1 januari 2020 in werking 
treedt, heel wat mogelijkheden voor bibliotheken 
om samenwerkingen met partners over de 
gemeentegrenzen heen te bevorderen. Ook 
kennisuitwisseling en expertiseopbouw rond de 
openbare bibliotheek in Vlaanderen en Brussel 
blijven taken van de Vlaamse overheid. 
 
Bron: Trends, juli 2019 - Nr. 40, dossier boeken. 
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tweedehandsfietsen via donaties inzamelen, of tweedehands aankopen. De kosten voor 
fietsherstel hangen af van het aantal fietsen en wat vrijwilligers kunnen. De grote 
depots zitten naar schatting aan €3.500 per jaar, de kleinere aan €1.700 per jaar. Dat 
budget gaat naar wisselstukken en uren van de fietsenmaker. Meestal brengen 
vrijwilligers standaard gereedschap om aan fietsen te werken, of wordt dit ingezameld. 
De meeste depots vergoeden de vrijwilligers niet. Indien ze dit wel zouden doen, zou dat 
zijn aan een vergoeding van €32 per dag, voor ca. 24 openingsmomenten met twee 
vrijwilligers. En dan zijn er nog pakweg 24 dagen fietsherstel per jaar, met telkens twee 
vrijwilligers.   

Na de opstart zijn ook voor kwalitatieve continuïteit middelen nodig, onder andere om 
bij te dragen aan de financiering van een kernteam, het gebouw en een digitale 
uitleentool. De stakeholders die deelnamen aan het rondetafelgsprek gaven aan dat een 
zeker engagement van de overheid uit wenselijk is: zowel gemeenten, provincies als 
het Vlaamse gewest kunnen voor structurele ondersteuning zorgen. Deze drie niveaus 
spelen eveneens een rol bij het ondersteunen van bibliotheken (zie kader voor analogie 
bibliotheken). 

Aan inkomstenzijde zijn er de abonnementsbijdragen en eventuele inkomsten uit 
horeca. Die kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor vrijwilligersonkosten. 

Het type structuur om zo’n deelhub in onder te brengen is verder nog voorwerp van 
discussie. Een vzw, een feitelijke vereniging, een gemeentedienst: die sporen liggen 
nog open, zonder duidelijke ‘uitkomst’. Dit is voer voor verder overleg. 
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“Als we zo blijven groeien zijn we bijna met drie voltijdse 
werkkrachten op de Fietsbiebs te ondersteunen. En daar komt 
nog backoffice bij. Hoe we daar een structuur (een vzw of iets 
anders) voor kunnen uitbouwen is een uitdaging.”  

Francis Devlamynck, Coördinator Fietsbieb West-Vlaanderen 
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Babytheken Uitleendienst voor 
kinderfietsen

Spe(e)lotheken

Opstartkost ca. 10.000 €  
- € 4.000 voor 
aankoop nieuwe en 
tweedehands 
babyspullen 
- inrichting 
- computer  
- communicatie

Communicatie: ca. 
100 € 

Aankoop 
tweedehandsfietsen: 
ca. 300 €

ca. 10.000 € 

-  150 spellen om te 
starten (5000 €) 
-  Computer, software, 
printer, inboedel 
(kasten, bureau,…) 
(5000 €) 

Jaarlijkse kosten 
(ruimte, EGW, 
vrijwilligers, digitale 
tool)

De ruimte is vaak 
gratis of aangeboden 
door een partner. 

De vervangkosten van 
spullen, het gebruik 
van het online systeem 
en eventueel 
vrijwilligersvergoeding
en.

Fietsherstel: ca. 1700 
à 3500 € 

Ruimte: doorgaans 
gratis 

Vrijwilligers: 
doorgaans gratis, 
indien betalend: ca. 
3072 € (24 
openingsmomenten x 
2 personen x 32 € + 24 
dagen fietsherstel x 2 
personen)

Ruimte is vaak gratis. 
Soms betalend, vb. 
250 € per maand bij 
Piepbal. 

EGW is vaak 
inbegrepen. 

Digitale tool is 
afhankelijk van de 
werking (gratis tot 
1.000 € per jaar)

Coördinatie (FTE) We raden aan om 
iemand 8 uur per week 
te betalen om 
coördinerende taken 
op te nemen zoals 
vrijwilligersondersteu-
ning en 
administratieve taken. 
Het openhouden van 
de Babytheek kan over 
het algemeen door 
vrijwilligers worden 
gedaan 

Vaak worden depots 
door de gemeente of 
beweging.net opgezet 
en door vrijwilligers 
gerund. De gemeente/
beweging.net is in dit 
geval de 
rekeninghouder, die 
de werking op de 
lange termijn 
garandeert. 

Minstens één vaste 
medewerker 
(coördinator) om 
duurzaamheid te 
garanderen. (Halftijds, 
voltijds, meerdere 
werknemers,…)
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Besluit 

Deelinitiatieven ontwikkelen zich snel over heel Vlaanderen, en die situatie is uniek in 
Europa en de wereld. We staan op een kantelpunt: heel wat organisaties en lokale en 
regionale overheden springen mee op de kar en de nood aan duurzame 
professionalisering vergroot. Als we dit vandaag goed aanpakken, kan dat ervoor 
zorgen dat Vlaanderen internationaal koploper wordt rond deelinitiatieven. Iets om uit 
te dragen en te inspireren.  

Dit rapport is een verkenning van ‘kindvriendelijke deelhubs’ als toekomstperspectief, 
waarbij organisaties en overheden krachten bundelen, coördineren en het fenomeen 
lokaal verankeren. Dit gebeurt best met aandacht voor de noden van het doelpubliek: 
jonge ouders met kleine kinderen, die openstaan voor verandering en die hun eigen, 
‘veilige’ setting nodig hebben. 

De troeven van deelhubs worden zichtbaar op de lange termijn. Ze kunnen een 
belangrijke rol spelen in het verduurzamen van consumptiepatronen bij gezinnen. 
Daarnaast is er een sterk sociaal aspect, waarbij ingezet wordt op het tegengaan van 
kinderarmoede. Deelhubs zijn een laagdrempelige ontmoetingsplaats die 
gemeenschapsontwikkeling bevorderen. Inspirerende, inclusieve deelhubs brengen 
mensen van alle bevolkingslagen samen in een positief, circulair toekomstverhaal. 

Het is de ambitie van De Transformisten om gemeenten en organisaties die een 
kindvriendelijke deelhub overwegen, te ondersteunen.  Welke rol kunnen en willen 
lokale besturen of Vlaamse Overheid opnemen in de uitbouw van professionele 
kindvriendelijke deelhubs? Dit rapport is een eerste stap die richting geeft. Wie haakt 
mee aan? 

De Transformisten vzw - detransformisten.be 

35

https://www.detransformisten.be/


Nuttige informatie 
 
De Transformisten: detransformisten.be  
 
Op Wielekes, Een bibliotheek van kinderfietsen: opwielekes.be  
 
Babytheek, de bibliotheek voor babyspullen: babytheek.be  
 
Repair&Share, organisatie achter Repair Cafés in Vlaanderen en ondersteuner van 
activiteiten rond #rechtoprepareren en delen: repairshare.be  
 
Het VOS (Vlaams Overleg Spelotheken) is de koepelorganisatie van de Vlaamse 
Spelotheken. Op hun website zijn contactgegevens van de meeste lokale spelotheken 
terug te vinden: spelotheken.be  
 
Fietsbieb, deelsysteem voor kinderfietsen van beweging.net: fietsbieb.be  
 
Overzicht van handige deelinitiatieven via Repair&Share: repairshare.be/share/
deelinitiatieven/  

Voorbeeldteksten van regelgeving en een ontwerpbeslissing 

Eindnoten 

 https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Milieuverantwoorde_Consumptie_2017_Rapport.compressed.pdf 1

 (Bogner, Johnson, Buxner, & Felix, 2015; Liefländer & Bogner, 2014; Olsson & Gericke, 2016) Uit: https://omgeving.vlaanderen.be/2

sites/default/files/atoms/files/Referentiepunt%20Milieuverantwoorde%20consumptie%20-%20Onderzoeksrapport.pdf 

 (Duarte, Escario, & Sanagustín, 2015). Uit: https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/3

Referentiepunt%20Milieuverantwoorde%20consumptie%20-%20Onderzoeksrapport.pdf 

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494415300487?via%3Dihub 4

 https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Does-sharing-cars-really-reduce-car-use-June%202017.pdf 5

 https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Achtergronddocument-Klimaat-CE.pdf 6

 https://www.researchgate.net/publication/339400103_Environmental_Assessment_of_the_Toy_Library_in_Gothenburg_Sweden 7

 https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-klimaat , https://www.vlaanderen.be/publicaties/8

beleidsnota-2019-2024-welzijn-volksgezondheid-gezin-en-armoedebestrijding , https://www.vlaanderen.be/publicaties/
beleidsnota-2019-2024-jeugd 

 https://diversiteitenleren.be/content/4-materiaal/3-materialen/12-wat-is-een-brede-school-een-referentiekader/2010_wat-is-9

een-brede-school_deel-1.pdf 

 http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1460635 - Er is een overgangsperiode voorzien van zes jaar voor de huidige erkende 10

buitenschoolse initiatieven.
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