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Jeugdhulp

Ontstaan

Opdracht
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Voorstellingsfilmpje Wegwijzer 

Jeugdhulp (zie ook website) 

https://youtu.be/_6qYupVZoCg
https://pangg0-18.be/wegwijzer-jeugdhulp/


Opdracht Wegwijzer Jeugdhulp

 Wat is onze opdracht?

❖ Wegwijs maken in RTJ 

❖ Advies/consult verstrekken bij trajecten

❖ Informeren en sensibiliseren over specifieke thema’s en problematieken

❖ Informatie ontsluiten via telefoon, website en infomomenten

❖ Noden inventariseren a.d.h.v. vragen

 Wat doen we niet?

❖ Geen rechtstreekse aanmeldingen

❖ Geen wachtlijstbeheer

❖ Geen coaching of handvaten aanreiken (casusgericht)



Organisatie Wegwijzer Jeugdhulp

 Intersectoraal geïntegreerde functie

 Samenwerking ACT (Opgroeien) – Crosslink (PANGG 0-

18) – Onada

 Eén telefonische permanentie: 02 243 56 00 vraag 

naar ‘WegwijzerJeugdhulp’

 Bereikbaar elke voormiddag, behalve woensdag



Cijfers  

2021

9 vragen per 
maand

Soorten vragen

CLB stelt de 
meeste vragen 
(1/3)

Permanentie  
Infomomenten 
Digitale wegwijzer
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https://www.jeugdhulp.be/over-jeugdhulp/jeugdhulplandschap


Jeugdhulpverleningslandschap

 Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT)

❖ Cliëntoverleg

❖ Bemiddeling in de jeugdhulp

 Crisisjeugdhulp

 Gemandateerde voorzieningen

❖ Consult OCJ

❖ VK



ACT: cliëntoverleg

 Nood aan afstemming en coördinatie van de hulpverlening

 Brengt jongere (tot 25jr), ouders, hulpverleners en andere betrokkenen 

samen (minstens 2 hulpverleners)

 Externe voorzitter, maakt werkplan op

 Mogelijkheid om deskundigen uit te nodigen (VAPH, JW, GGZ,…)

 Kan aangevraagd worden door jongere/ouders, betrokken hulpverlening

 Altijd vrijwillig

 Gratis

 Aanvraag via Insisto/COBE of aanvraagformulier: klik hier

 Contact: 03/614 51 50 – act.antwerpen@opgroeien.be

https://www.jeugdhulp.be/professionelen/themas/continuiteit/clientoverleg
mailto:act.antwerpen@opgroeien.be


ACT: Bemiddeling in de jeugdhulp

 Wanneer een conflict de continuïteit van de hulpverlening in het gedrag 

brengt

 Conflict jongeren-hulpverlening / jongere-ouders / ouders-hulpverlening

 Breuken vermijden

 Neutrale bemiddelaar

 Vrijwillig: de partijen binnen het conflict moeten akkoord gaan om te kunnen 

starten

 Bemiddeling moet aangevraagd worden door één van de partijen die deel 

uitmaakt van het conflict

 Aanvraag via Insisto/COBE of aanvraagformulier: klik hier

 Contact: 03/614 51 50 – act.antwerpen@opgroeien.be

https://www.jeugdhulp.be/professionelen/themas/continuiteit/bemiddeling
mailto:act.antwerpen@opgroeien.be


Crisisjeugdhulp 

➢ Crisismeldpunt:

❖Crisisinterventie

❖Crisishulp aan huis

❖Crisisbegeleiding PANGG

❖Crisisopvang (VAPH, jeugdhulp, CKG, pleegzorg)

➢Crisisopvang GGZ (ZNA Ukja, OPZ Geel, 

Multiversum)



Gemandateerde voorzieningen (GV)

 Twee diensten in Vlaanderen:

❖ Het ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)

❖ Het vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)

 Taken:

❖ Consult 

❖ Onderzoek Maatschappelijke Noodzaak (MaNo)

❖ Hulpverlening opstarten

❖ Doorverwijzing

https://www.jeugdhulp.be/themas/verontrusting


Gemandateerde voorzieningen

 Bij vermoeden van maatschappelijke noodzaak:

❖ M-doc invullen voor gemandateerde voorziening (GV)

 Contactgegevens:

❖ OCJ Antwerpen: 03/ 614 50 01

❖ OCJ Mechelen: 015/28 68 40

❖ OCJ Turnhout: 014/63 93 33

❖ VK Antwerpen: 03/230 41 90

❖ VK Mechelen: 015/20 21 31

❖ VK Turnhout: 014/42 22 03

https://www.jeugdhulp.be/vlaams-loket-jeugdhulp


Consult OCJ

 Omgaan met verontrusting

 Coaching voor de hulpverleners

 Anoniem

 Meer informatie: klik hier

https://www.jeugdhulp.be/professionelen/actoren-jeugdhulp/jeugdbescherming/ondersteuningscentrum-jeugdzorg#consultfunctie


VK: reguliere werking

 Opdrachten:

❖ Consult 

❖ Hulpverlening

❖ Vorming

❖ Coaching

 1712

 Meer informatie: klik hier

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/vertrouwenscentrum-kindermishandeling-vk


Vergelijking RTJ/NRTJ

Sector RTJ NRTJ

VAPH
(Context)begeleiding (mobiel/ambulant)

Dagopvang

Verblijf

Outreach

Diagnostiek

DOP

GIO

Vakantiewerkingen

(Context)begeleiding (mobiel/ambulant)

Dagopvang

Verblijf

Diagnostiek

Jeugdhulp
Contextbegeleiding

Dagbegeleiding in groep

Ondersteunende begeleiding

Ondersteunende pleegzorg

Contextbegeleiding kortdurend intensief

Contextbegeleiding ifv autonoom wonen

Verblijf

Kamertraining

Kleinschalige wooneenheden

Diagnostiek

Pleegzorg

CKG
Mobiele begeleiding

Ambulante begeleiding

Training

Verblijf

Verblijf
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Brede Instap

• Huizen van het kind en Kind & Gezin

• Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

• Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Jongeren 
Adviescentra (JAC)

1G1P

• Samenwerkingsverbanden 1 gezin 1 plan

Gespecialiseerde 
hulp

• Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

• Rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH

• Rechtstreeks toegankelijke hulp van Jeugdhulp

• Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)



Huizen van het Kind 

Samenwerkingsverband

Lokaal

Laagdrempelige (preventieve) 
gezinsondersteuning

https://www.huizenvanhetkind.be/


Kind en Gezin

Welzijn jonge kinderen en hun 

gezinnen

Lokale multidisciplinaire teams

Consultatiebureaus

https://www.kindengezin.be/


Kind en gezin

Kind en Gezin-Lijn

Bereikbaar elke werkdag van 8 tot 20 
uur.

Voor afspraken, informatie en advies.

Telefoon: 078/150 100

Chat: weekdagen tussen 9u-16u30

https://www.kindengezin.be/nl/contact
https://opgroeien.sittool.net/chat


Centrum voor 

leerlingenbegeleiding (CLB)

 Team van artsen, verpleegkundigen, 
psychologen, pedagogen en 
maatschappelijke werkers

 Informatie, diagnostiek, begeleiding, 
CLB-chat, over:

❖ Leren en studeren

❖ Onderwijsloopbaan

❖ Psychisch en sociaal functioneren

❖ Preventieve gezondheidszorg

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/centra-voor-leerlingenbegeleiding
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/centra-voor-leerlingenbegeleiding


Schoolinternaten

Medisch Pedagogisch Instituut (MPI)

 Internaten gewoon onderwijs

 Internaten verbonden aan buitengewoon onderwijs van 
het GO (MPI)

 Géén MFC, niet erkend door VAPH

 5/7 = RTH

 7/7 = IPO = NRTH

 Voorbeelden van MPI’s:

❖ Zonnebos

❖ De 3master

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=intG
https://pro.g-o.be/onderwijsorganisatie-regelgeving-financien/internaten/internaten-in-het-buitengewoon-onderwijs
https://pro.g-o.be/onderwijsorganisatie-regelgeving-financien/internaten/internaten-in-het-buitengewoon-onderwijs/ipo-(internaat-met-permanente-openstelling)
https://www.zonnebos.be/
http://dedriemaster.be/


Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Brede instap voor iedereen

Alle welzijnsvragen

• Informatie, advies en korte hulp

• Ontmoeting

• Begeleiding

• Crisishulp

• Opvang

Hoe helpen zij:

https://www.caw.be/


Jongerenadviescentrum (JAC)

 Jongerenaanbod van het CAW

 Aanbod:

❖ Informatie, advies en korte hulp  (ook chat)

❖ Ontmoeting 

❖ Begeleiding 

❖ Crisishulp 

❖ Onderdak 

❖ Preventie

 Gratis

https://www.caw.be/jac/


1 Gezin 1 Plan (1G1P)

 Intersectorale 
samenwerkingsverbanden (SWV)

 1 plan en 1 aanspreekpunt per gezin

 Fexibel ondersteuningsaanbod

 Eerstelijnspsychologische functie 
(ELP)

 Meer informatie: klik hier

https://www.1gezin1plan.be/
https://www.jeugdhulptrawant.be/
https://www.ééngezin-éénplan.be/#/
https://www.antwerpen.be/nl/info/5b866635b4ce55d36251a90a/1-gezin-1-plan
https://www.caw.be/locaties/trefplaats-jeugdhulp-kempen/


Trawant Gezinsbegeleiding 

Eerstelijnspsycholoog (ELP)

Ambulante diagnostiek

Burgerinitiatieven: LUS, ATK en OverKop

0-25 jaar (ook begeleiding mogelijk tijdens de zwangerschap)

Gezin heeft vragen op verschillende levensdomeinen of het gezin 

heeft een onduidelijke hulpvraag en er kan preventief gewerkt 

worden.

Wonen in 

ELZ Rupelaar

ELZ Klein-Brabant Vaartland 

ELZ ZORA 

ELZ Mechelen Katelijne 

ELZ Pallieterland 

ELZ Bonstato

Trefplaats Jeugdhulp 

Kempen

Vraagverheldering en beeldvorming

Procesbegeleiding 

Eerstelijnspsycholoog (ELP)

0-25j

KRACHTWERK(T) is een nieuw hulpaanbod ‘in afwachting van of 

alternatief op’ de opstart van een rechtstreeks toegankelijke 

module Jeugdhulp (RTJ) van één van de zes sectoren in de 

integrale jeugdhulp.

ELZ Middenkempen

ELZ Kempenland

ELZ Baldemore

ELZ Zuiderkempen

Antwerpen Vraagverheldering

Gezinsbegeleiding

Eerstelijnspsycholoog (ELP)

0-25 j maar focus op 0-6j en 10-14j

ELZ Antwerpen-Noord

ELZ Noord-Antwerpen

ELZ Antwerpen-centrum

ELZ Antwerpen-oost

ELZ Antwerpen-Zuid

Voor- en Noorderkempen Coaching aanmelder

Procesbegeleiding 

Eerstelijnspsycholoog (ELP)

0-25j

ELZ Voorkempen

ELZ Noorderkempen

https://jeugdhulptrawant.be/1gezin1plan.php
https://www.caw.be/locaties/trefplaats-jeugdhulp-kempen/
https://www.antwerpen.be/info/6048b42ce7f3344c267f0d02/1-gezin-1-plan
https://www.1gezin1plan.be/


Brede Instap

• Huizen van het kind en Kind & Gezin

• Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

• Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Jongeren 
Adviescentra (JAC)

1G1P

• Samenwerkingsverbanden 1 gezin 1 plan

Gespecialiseerde 
hulp

• Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

• Rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH

• Rechtstreeks toegankelijke hulp van Jeugdhulp

• Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)



Centrum voor Kinderzorg en 

Gezinsondersteuning (CKG)

 Doelgroep:

❖gezinnen met kinderen 
van 0-12 jaar 

(bijzondere aandacht 

0-6 jaar)

❖tijdelijke ondersteuning 

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/centrum-kinderzorg-en-gezinsondersteuning-ckg


Mobiele 
begeleiding

Ambulante opvang

Verblijf
Training & 

innovatief aanbod 



CKG: Mobiele begeleiding

 Begeleiding aan huis. 

 Vanaf 1 maand voor de bevalling tot en met 12 jaar. 

 Verschillende frequenties en intensiteit

 Geen bijdrage van de ouders. 

 Telefonisch aan te melden bij het CKG naar keuze

Specifiek: Amberwerking

❖ Doelgroep: ouder(s) met een baby < 6 maanden. (ook 
prenataal vanaf de 8ste maand zwangerschap)

❖ 3 begeleidingsmomenten per week / max 6 maanden.

❖ Doel: zorg voor de baby, veiligheid en hechting, 
ontwikkelingsstimulering, versterken van netwerk.

https://www.ckg.be/aanbod/mobiele-begeleiding/
https://www.ckg.be/zoek-een-ckg/
https://www.ckg.be/aanbod/mobiele-begeleiding-1/


CKG: Ambulante opvang

 Kind verblijft overdag in CKG.

 Steeds in combinatie met 

(groeps)training of mobiele 

begeleiding.

 Eventueel een bijdrage van de 

ouders.

 Telefonisch aan te melden bij het 

CKG naar keuze 

https://www.ckg.be/aanbod/ambulante-opvang/
https://www.ckg.be/zoek-een-ckg/


CKG: Verblijf

 Kind verblijft in CKG.

 Steeds in combinatie met 
(groeps)training of mobiele begeleiding.

 Bijdrage van de ouders.

 Crisisverblijf: max 7d, eventueel 1x 
verlengbaar: via crisismeldpunt

 Korte residentiële opvang: max 6 
weken: telefonisch aan te melden bij 
het CKG naar keuze

 Een langer verblijf = NRTH (via a-doc bij 
ACT)

https://www.ckg.be/aanbod/residentiele-opvang/
https://www.ckg.be/zoek-een-ckg/


CKG: Training & Innovatief aanbod

https://www.ckg.be/aanbod/innovatief-aanbod/
https://www.ckg.be/aanbod/triple-p/
https://www.ckg.be/aanbod/stop4-7/
https://www.ckg.be/aanbod/tuimel/


RTH VAPH

Wat? Wie?

Regelgeving/
puntensysteem

Modules RTH

Andere

https://www.vaph.be/organisaties/rth/algemeen


RTH VAPH: modules

Contextbegeleiding Groepsbegeleiding Dagopvang Verblijf Outreach

Individuele gesprekken 

met ouders, 

kind/jongere en/of 

context:

• Opvoedingsvragen

• Aanvaarding 

beperking

• ….

1-2u

Een sessie met 1 of 

meerdere personen en 

hun netwerk.

1-2u

Ondersteuning overdag 

- aangepaste opvang of 

aangepaste 

dagbesteding in een 

voorziening van VAPH.

Overnachting in VAPH-

voorziening met 

inbegrip van opvang en 

ondersteuning 

gedurende de ochtend 

en avond.

Zowel in de week als in 

weekend mogelijk.

Niet cliënt-gebonden

Versterken van 

beperking specifieke

knowhow bij reguliere 

diensten.

Minimum 3 

ondersteuners

1-2u

Mobiel of Ambulant In voorziening van 

VAPH of op locatie

In voorziening van VAPH

of op locatie

Voorziening VAPH Mobiel of ambulant

Max €5,38 per sessie Max €5,38 per sessie Max €10,15 per dag Max. €25,53 per nacht Max € 5,38 per sessie

https://www.vaph.be/organisaties/rth/algemeen


RTH VAPH: Regelgeving/puntensysteem

 8 punten per kalenderjaar (per persoon)

 Cliënt kiest zelf voor welke vormen van ondersteuning hij punten inzet

Module Ambulante 

begeleiding

Mobiele 

begeleiding

Groeps-

begeleiding

Dagopvang Verblijf

Punten 0,155 punten per 

sessie

0,220 punten per 

sessie

0,087 punten per 

sessie

0,087 per dag opvang 0,130 punten per 

nacht

Kostprijs 5,34 euro per sessie 5,34 euro per sessie 5,34 euro per sessie 10,15 euro per dag 25,53 euro per nacht

Voor 8 punten 51 ambulante 

begeleidingen

36 mobiele 

begeleidingen

91 groeps-

begeleidingen

91 dagen dagopvang 61 nachten

https://www.vaph.be/organisaties/rth/algemeen


RTH VAPH: andere

 Dienst Ondersteuningsplan (DOP) Antwerpen:

 Vakantiewerkingen, speelpleinen en vrijetijdswerkingen

 Globale individuele ondersteuning (GIO)

https://www.vaph.be/organisaties/rth/algemeen
https://www.vaph.be/organisaties/organisaties-voor-vrijetijdszorg-aangepaste-activiteiten
https://www.vaph.be/globale-individuele-ondersteuning-voor-minderjarigen-gio
https://www.vaph.be/organisaties/dop/algemeen


RTH VAPH: Aanbieders

 Regio Antwerpen

 Regio Mechelen

 Regio Turnhout

 Aanmelden meestal telefonisch bij dienst zelf of overkoepelend 



Aanbieders: Antwerpen 
Albe

Volwassenen met een (vermoeden van een) mentale beperking. Eventueel bijkomende psychische 

kwetsbaarheid.

Verblijf

Dagopvang en 

dagbesteding

COS

Baby's en peuters tot 3 jaar. Kleuters en lagere schoolkinderen tot 7 jaar.

Waarbij er een bezorgdheid is over:

▪ de algemene ontwikkeling

▪ de verstandelijke ontwikkeling

▪ de communicatie, spraak- en taalontwikkeling

▪ de motorische ontwikkeling

▪ het gedrag

▪ de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Diagnostiek

Advies over verdere 

begeleiding/behandeling

Dennenhof 

RTH

(Woon)begeleiding voor jongeren tussen 17 en 25 jaar.

Er is een (vermoeden van) beperking/handicap, meer bepaald (vermoeden van) gedrags- en/ of 
emotionele problematiek en/of ontwikkelingsproblemen

Begeleiding

De Kleine 

Beer – Heder

Kinderen:

- Met een moeilijke start (risicobaby’tjes en ex-prematuurtjes).

- Waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt.

- Met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling in gevaar komt.

Kinderen en jongeren tot 6 jaar met fysieke, motorische en/of meervoudige beperkingen.

Begeleiding

De Kluiver –

Heder
Kinderen, jongeren en volwassenen met NAH (+12 jaar)

Begeleiding

Dagopvang

Outreach

Heder
Kinderen, jongeren en volwassen.

Motorische en/of verstandelijke beperking of met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Begeleiding

Dagopvang/Dagbesteding

Verblijf

Outreach en vorming

http://www.albevzw.be/
https://www.uza.be/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos
http://www.dennenhof.org/
https://heder.be/
https://heder.be/
https://heder.be/


Aanbieders Antwerpen
De Thuishaven Volwassenen met (een vermoeden van) een beperking

Begeleiding

Dagopvang

Verblijf

Outreach.

De Speelhoeve 3-21jaar, mentale en motorische beperking, niet-schoolgaande kinderen

Begeleiding

Dagopvang

Outreach.

De Vijver Volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Begeleiding

Dagopvang/dagbesteding

Verblijf

Outreach

DOP (Dienst 

Ondersteunings-

plan)

Kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking.

Procesbegeleiding

Vraagverheldering

Opstellen 

ondersteuningsplan

Ganspoel Kinderen, jongeren en volwassenen die slecht zien of blind zijn en eventueel bijkomende beperkingen.
Begeleiding

Outreach

Het Raster 

Antwerpen

Personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving.

Begeleiding

Advies- en 

informatiecentrum

Outreach

Iona
Kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een mentale beperking, eventueel 

bijkomende GES of ontwikkelingsstoornis

Begeleiding, outreach en 

dagopvang

Kadodder Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (eventueel bijkomende 

beperking), IQ<70, ontwikkelingsmoeilijkheden (baby, peuter en kleuter).

Begeleiding

Outreach

KOCA Kinderen,jongeren en volwassenen met nood aan bijzonder onderwijs of extra zorg. Veel expertise in:

- dove of slechthorende kinderen en jongeren / volwassenen

- spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

- leer- en gedragsmoeilijkheden

- autismespectrumstoornissen

Outreach, GIO

Begeleiding mobiel

Begeleiding ambulant

Vakantiewerking

Inclusieve kinderopvang

Leef vzw Volwassenen met een matig tot diep verstandelijke beperking Dag en 

woonondersteuning

https://www.ritmica.be/volwassenen/introductie/
http://despeelhoeve.be/
https://www.devijvervzw.be/
http://www.doppa.be/
http://www.ganspoel.be/
http://www.hetraster.be/
http://www.ionavzw.be/
http://www.kadodder.be/
http://www.koca.be/thuisbegeleidingsdienst/
http://www.leefvzw.be/


Aanbieders Antwerpen
Mobilant

Volwassenen en jongeren (14+) met een (vermoeden van een) beperking.

Opvoedingsondersteuning voor ouders met een (vermoeden van een) beperking.

Dove en slechthorende personen.

Kennis Vlaamse gebarentaal.

Begeleiding

Dagopvang (18+)

Outreach

Monnikenheide
Kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking. Dagopvang

Verblijf

Crisisopvang

Monnikenheide
Kinderen en jongeren 3 – 21 jaar met een (vermoeden van) beperking.

Speelplein

MPI Merlijn
Kinderen tot 6 jaar met een (vermoeden) van een beperking.

Expertise: ASS, meervoudige beperking, ontwikkelingsachterstand.

Begeleiding (ambulant = 

gratis), Impacttraining

Dagopvang, 

vakantieopvang

Outreach (= gratis)

Ondo Volwassenen met (een vermoeden van) een beperking.
Begeleiding

Outreach

Pegode –

Werkburo Antw.

Jongeren met een (vermoeden van) beperking die op het scharniermoment van secundair onderwijs 

naar arbeid zitten. Jobstart

SAM team

(samenwerking 

tussen Rotonde 

en Spectrum)

Kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) beperking
Begeleiding

Outreach

Ter Elst
2-21jaar, (vermoeden) GES eventueel in combinatie met verstandelijke beperking Begeleiding

Outreach

OC Clara Fey

RTH: (vermoeden van) verstandelijke beperking (licht tot ernstig en niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH) zonder medische problematiek) en ASS (ook normaal begaafd)

NRTH: verstandelijke beperking (licht tot ernstig en NAH zonder medische problematiek) en eventueel 

bijkomende GES

Begeleiding (= gratis)

Dagopvang/dagbesteding

Outreach

Verblijf

Kortopvang/logeren

http://www.mobilant.be/
http://www.monnikenheide.be/
http://www.monnikenheide.be/
https://merlijnvzw.be/
http://www.ondo.nu/
https://pegode.be/
https://www.rotonde.eu/samteam
http://www.jeugdzorgterelst.be/
http://clarafey.be/


Aanbieders Antwerpen
OLO (Openlucht-

opvoeding) -

ADA (Ambulante 

Diagnostiek Antwerpen)

Kinderen en jongeren van 3-18 jaar met een (vermoeden van) GES, ASS, licht tot 

matige verstandelijke beperking.

Gezinsdiagnostiek aan 

huis + psychodiagnostiek 

in OLO-huizen Zoersel 

en Mechelen

OLO (Openlucht-

opvoeding) Thuisbegelei

ding op Maat -

ouderbegeleiding

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een (vermoeden van) gedrags- en/of 

emotionele stoornis (GES), ASS eventueel in combinatie met een licht tot matige 

verstandelijke beperking

Begeleiding

OLO (Openlucht-

opvoeding) -

Pedagogisch Advies

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een (vermoeden van) GES, ASS of een 

andere ontwikkelingsstoornis.

Ambulante begeleiding 

in de OLO-huizen (= 

gratis)

OLO vzw - Kortdurend 

traject

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een (vermoeden van) GES, ASS of een 

andere ontwikkelingsstoornis.

Ambulante begeleiding 

in de OLO-huizen of 

online in hele provincie 

Antwerpen

(volledig gesubsidieerd)

OLO (Openlucht-

opvoeding) – RTH 

volwassenen

Volwassenen met een (vermoeden van) een beperking.

Ambulante en mobiele 

begeleiding (= gratis)

Dagopvang

Outreach

Verblijf

http://www.openluchtopvoeding.be/nl/diagnostiekambulant-18
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/begeleidingkind
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/begeleidingkind
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/begeleidingkind
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/overopvoeden
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/overopvoeden
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/overopvoeden
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/informatievolwassenen


Aanbieders: Antwerpen

Ritmica RTH

Coördinatie RTH, verschillende diensten:

• MFC Ritmica: 3-21 jaar, (vermoeden van) een beperking 

• OBC Ter Elst: 2-21jaar, GES eventueel in combinatie met verstandelijke beperking 

• De Speelhoeve: 3-21jaar, mentale en motorische beperking, niet-schoolgaande kinderen 

• Iona: mentale beperking, eventueel bijkomende GES of ontwikkelingsstoornis 

• MPI Merlijn: 0-6jaar, ontwikkelingsproblemen 

• Willekom.

Ritmica is penhouder –

coördinatie RTH

Begeleiding

Dagopvang

Outreach

Willekom Personen met mentale, meervoudige of fysieke beperking en personen met NAH.

Kortverblijf

Dagopvang

Weken vol plezier

Speeclubje

Zevenbergen
Personen met een (vermoeden van) een verstandelijke beperking evt. in combinatie met meervoudige 

handicaps.

Begeleiding 

Dagbesteding en 

dagopvang

Verblijf 

Outreach

Zewopa Personen met een (vermoeden van) een beperking, +18 jaar. 

Begeleiding en 

ondersteuning n één van 

de wijkcentra.

Dagbesteding (vrije tijd) 

in één van de wijkcentra 

of op verplaatsing. 

Kortverblijf, nachtopvang.

Klavier
Jongeren en volwassenen met een diep tot licht verstandelijke beperking en/of een 

autismespectrumstoornis. 

Voor minderjarigen enkel RTH. 

Begeleiding

Dagondersteuning

Woonondersteuning

Verblijf

Outreach

Nood en crisisopvang

http://www.rthritmica.be/
https://www.willekom.be/
http://www.zevenbergen.be/
https://inclusiefwonen.com/rechtstreeks-toegankelijke-hulp/


Aanbieders: Mechelen
BCPA Jongeren en volwassen met (een vermoeden van) een beperking, specialisatie: ASS. Dagondersteuning CompASS (16-25j)

Outreach

Woonondersteuning, kortverblijf

Mobiele en ambulante ondersteuning

Individuele begeleiding

Auticafé

Borgerstein Volwassen personen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende 

problematieken zoals bvb gedrags – en emotionele stoornis, autismespectrumstoornis, 

motorische beperkingen, bijkomende psychische problemen,… . 

Dagopvang, mobiele begeleiding en 

nachtopvang, outreach.

COS

Baby's en peuters tot 3 jaar. Kleuters en lagere schoolkinderen tot 7 jaar.

Waarbij er een bezorgdheid is over:

▪ de algemene ontwikkeling

▪ de verstandelijke ontwikkeling

▪ de communicatie, spraak- en taalontwikkeling

▪ de motorische ontwikkeling

▪ het gedrag

▪ de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Diagnostiek

Advies over verdere 

begeleiding/behandeling

De Kleine Beer 

– Heder

Kinderen:

- Met een moeilijke start (risicobaby’tjes en ex-prematuurtjes).

- Waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt.

- Met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling in gevaar komt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar met fysieke, motorische en/of meervoudige beperkingen.

Begeleiding

De Kluiver –

Heder
Kinderen, jongeren en volwassenen met NAH (+12 jaar)

Begeleiding

Dagopvang

Outreach

Heder
Kinderen, jongeren en volwassen.

Motorische en/of verstandelijke beperking of met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Begeleiding

Dagopvang/Dagbesteding

Verblijf

Outreach en vorming

https://www.begeleidingscentrum-autisme.be/
https://www.borgerstein.be/
https://www.uza.be/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos
https://heder.be/
https://heder.be/
https://heder.be/


Aanbieders: Mechelen

Flegado
Volwassen personen met een (vermoeden van) verstandelijke, fysieke of sensoriële beperking, 

ASS, NAH

Mobiele en ambulante 

psychosociale ondersteuning

Mobiele en ambulante 

outreach

Dagondersteuning

Kortverblijf
Begeleid werk

De Lier Volwassen personen met een (vermoeden) van beperking
Begeleiding, dagbesteding en 

outreach. 

De Thuishaven Volwassenen met (een vermoeden van) een beperking
Begeleiding, dagopvang, 

verblijf en outreach.

De Speelhoeve 3-21jaar, mentale en motorische beperking, niet-schoolgaande kinderen
Begeleiding, dagopvang, 

outreach. 

DOP (Dienst 

Ondersteunings-

plan)

Kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking.

Procesbegeleiding  

Vraagverheldering 

Opstellen ondersteuningsplan

Ganspoel
Kinderen, jongeren en volwassenen die slecht zien of blind zijn en eventueel bijkomende 

beperkingen.

Begeleiding

Outreach

Het Raster 

Antwerpen

Personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving.
Begeleiding

Advies- en informatiecentrum

Outreach

Iona
Kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een mentale beperking, eventueel 

bijkomende GES of ontwikkelingsstoornis

Begeleiding

Outreach

Dagopvang

https://www.flegado.be/
https://www.deliervzw.be/nl
https://www.ritmica.be/volwassenen/introductie/
http://despeelhoeve.be/
http://www.doppa.be/
http://www.ganspoel.be/
http://www.hetraster.be/
http://www.ionavzw.be/


Aanbieders: Mechelen
KOCA

Gezinnen met dove of slechthorende kinderen en jongeren. 

Dove of slechthorende volwassenen. 

Gezinnen met kinderen en jongeren met een spraaktaalontwikkelingsstoornis.

Outreach

Begeleiding

Leef vzw Volwassenen met een matig tot diep verstandelijke beperking Dag en woonondersteuning

Mobilant
Volwassenen met een (vermoeden van een) beperking.

Opvoedingsondersteuning voor ouders met een (vermoeden van een) beperking.

Dove en slechthorende personen.

Begeleiding

Outreach

Monnikenheide
Kinderen, jongeren en volwassenen met een

(vermoeden van) beperking.

Dagopvang

Verblijf

Crisisopvang

Monnikenheide Kinderen en jongeren 3 – 21 jaar met een (vermoeden van) beperking Speelplein

OC Clara Fey

RTH: (vermoeden van) verstandelijke beperking (licht tot ernstig en niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH) zonder medische problematiek) en ASS (ook normaal begaafd)

NRTH: verstandelijke beperking (licht tot ernstig en NAH zonder medische problematiek) 

en eventueel bijkomende GES

Begeleiding (= gratis) 

Dagopvang/dagbesteding

Outreach

Verblijf

Kortopvang/logeren

OLO (Openlucht-

opvoeding)  

Thuisbegeleiding op 

Maat -

ouderbegeleiding

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een (vermoeden van) gedrags- en/of emotionele 

stoornis (GES), ASS eventueel in combinatie met een licht tot matige verstandelijke 

beperking (mag niet voorop staan).

Begeleiding

Oikonde Volwassenen met een (vermoeden van een) beperking. Mobiele en ambulante 

begeleiding

Mobiele en ambulante 

outreach

http://www.koca.be/node/109
http://www.leefvzw.be/
http://www.mobilant.be/
http://www.monnikenheide.be/
http://www.monnikenheide.be/
http://clarafey.be/
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/begeleidingkind
https://www.oikonde.org/


Aanbieders: Mechelen
Ter Elst 2-21jaar, (vermoeden) GES eventueel in combinatie met verstandelijke beperking Begeleiding en outreach

Topix TopiX is een samenwerking van 6 organisaties voor personen met een beperking in de regio 

Antwerpen-Lier-Mechelen:

Ondo, De Lier, De Thuishaven, Willekom, Leef, Oikonde.

Begeleiding

Dagbesteding en dagopvang

Verblijf 

Outreach. 

Willekom Personen met mentale, meervoudige of fysieke beperking en personen met NAH. Kortverblijf

Dagopvang

Weken vol plezier

Speelclubje

Ritmica RTH Ritmica is penhouder – coördinatie RTH, verschillende diensten:

• RTH Ritmica: 6-25jaar, motorische beperking en/of leerstoornissen (ADHD, dyspraxie, ASS, ten 

gevolge van hersenletsel, licht mentale beperking, chronische aandoening) 

• OBC Ter Elst: 2-21jaar, GES eventueel in combinatie met verstandelijke beperking 

• De Speelhoeve: 3-21jaar, mentale en motorische beperking, niet-schoolgaande kinderen 

• Iona: mentale beperking, eventueel bijkomende GES of ontwikkelingsstoornis 

• MPI Merlijn: 0-6jaar, ontwikkelingsproblemen 

• Willekom.

Ritmica is penhouder –

coördinatie RTH

Begeleiding

Dagopvang

Outreach

Zevenbergen Personen met een (vermoeden van) een verstandelijke beperking evt. in combinatie met 

meervoudige handicaps.

Begeleiding

Dagbesteding en dagopvang, 

Verblijf

Outreach.

Zewopa Personen met een (vermoeden van) een beperking, +18 jaar. Begeleiding 

Dagbesteding

Klavier Jongeren en volwassenen met een diep tot licht verstandelijke beperking en/of een 

autismespectrumstoornis. 

Voor minderjarigen enkel RTH. 

Begeleiding

Dagondersteuning

Woonondersteuning

Verblijf

Outreach

Nood en crisisopvang

http://www.jeugdzorgterelst.be/
https://www.topixgroep.be/nl
https://www.willekom.be/
http://www.rthritmica.be/
http://www.zevenbergen.be/
https://inclusiefwonen.com/rechtstreeks-toegankelijke-hulp/


Aanbieders: Turnhout
COS Baby's en peuters tot 3 jaar. Kleuters en lagere schoolkinderen tot 7 jaar.

Waarbij er een bezorgdheid is over:

- de algemene ontwikkeling

- de verstandelijke ontwikkeling

- de communicatie, spraak- en taalontwikkeling

- de motorische ontwikkeling

- het gedrag

- de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Diagnostiek

Advies over verdere 

begeleiding/behandeling

De Kleine Beer – Heder Kinderen:

- Met een moeilijke start (risicobaby’tjes en ex-prematuurtjes).

- Waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt.

- Met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling in gevaar komt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar met fysieke, motorische en/of meervoudige beperkingen.

Begeleiding

Heder Kinderen, jongeren en volwassen.

Motorische en/of verstandelijke beperking of met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Begeleiding

Dagopvang/Dagbesteding

Verblijf

Outreach en vorming

De As Kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking die vraag hebben naar 

beperkte handicap specifieke ondersteuning.

Begeleiding 

Dagopvang

Verblijf

Outreach

De Witte Mol Verstandelijke (ernstig – matig) en meervoudige beperking. Begeleiding

Dagopvang/dagbesteding 

Verblijf/Vakantieopvang 

Den Leeuweric Volwassenen met een (vermoeden van) beperking. Begeleiding

Dagbesteding

Verblijf

https://www.uza.be/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos
https://heder.be/
https://heder.be/
http://www.deas.be/
http://www.stijn.be/index.php?LOC=MOL
https://www.denleeuweric.be/


Aanbieders Turnhout

DOP (Dienst 

Ondersteuningsplan)

Kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking. Procesbegeleiding  

Vraagverheldering 

Opstellen 

ondersteuningsplan

Ganspoel Kinderen, jongeren en volwassenen die slecht zien of blind zijn en eventueel bijkomende 

beperkingen.

Begeleiding

Outreach

Het Giels Bos Verstandelijke beperking (eventueel in combinatie met GES), meervoudige beperking en ASS. Begeleiding

Dagopvang/dagbesteding 

Verblijf

Het Raster De Kempen Personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving. Begeleiding

Advies- en 

informatiecentrum

Outreach

Kadodder Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (eventueel bijkomende 

beperking), IQ<70, ontwikkelingsmoeilijkheden (baby, peuter en kleuter).

Begeleiding

Outreach

Monnikenheide Kinderen, jongeren en volwassenen met een

(vermoeden van) beperking.

Dagopvang

Verblijf

Crisisopvang

Monnikenheide Kinderen en jongeren 3 – 21 jaar met een (vermoeden van) beperking. Speelplein

http://www.doppa.be/
http://www.ganspoel.be/
http://www.hetgielsbos.be/
http://www.hetraster.be/
http://www.kadodder.be/
http://www.monnikenheide.be/
http://www.monnikenheide.be/


Aanbieders Turnhout
KOCA Gezinnen met dove of slechthorende kinderen en jongeren of met 

spraaktaalontwikkelingsstoornis

Dove of slechthorende volwassenen. 

Outreach

Begeleiding

MPI Oosterlo – Het 

Perron

RTH: (vermoeden van) een (verstandelijke) beperking (al dan niet in combinatie met andere 

problematieken) 

NRTH: verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met bijkomende problematieken zoals

bijvoorbeeld gedrags- en emotionele

stoornissen, ASS, hechtingsstoornissen

Begeleiding

Dagopvang/dagbesteding 

Verblijf

OLO (Openlucht-

opvoeding) -

ADA (Ambulante 

Diagnostiek 

Antwerpen)

Kinderen en jongeren van 3-18 jaar met een (vermoeden van) GES, ASS, licht tot matige 

verstandelijke beperking.

Gezinsdiagnostiek aan huis 

+ psychodiagnostiek in OLO-

huizen Zoersel en Mechelen

OLO (Openlucht-

opvoeding)  

Thuisbegeleiding op 

Maat -

ouderbegeleiding

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een (vermoeden van) gedrags- en/of emotionele 

stoornis (GES), ASS eventueel in combinatie met een licht tot matige verstandelijke 

beperking (mag niet voorop staan).

Begeleiding

OLO (Openlucht-

opvoeding) -

Pedagogisch Advies

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een (vermoeden van) GES, ASS of een andere 

ontwikkelingsstoornis.

Ambulante begeleiding in 

de OLO-huizen (= gratis)

Outreach en vorming

OLO (Openlucht-

opvoeding) – RTH 

volwassenen

Volwassenen met een (vermoeden van) een beperking. Ambulante en mobiele 

begeleiding (= gratis)

Outreach en vorming

Dagopvang

Verblijf

http://www.koca.be/node/109
http://www.mpi-oosterlo.be/ik-zoek-ondersteuning/begeleiding/kinderen-en-jongeren
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/diagnostiekambulant
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/begeleidingkind
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/overopvoeden
http://www.openluchtopvoeding.be/nl/informatievolwassenen


Aanbieders Turnhout
OPH Ter Loke Volwassenen + jongvolwassenen vanaf 16j met een (vermoeden van een) beperking.

Opvoedingsondersteuning voor ouders met een (vermoeden van een) beperking.
Begeleiding

Dagbesteding

Outreach

SAM team

(samenwerking tussen 

Rotonde en Spectrum)

Kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) beperking Begeleiding

Outreach

Willekom Personen met mentale, meervoudige of fysieke beperking en personen met NAH. Kortverblijf

Dagopvang

Weken vol plezier

Speelclubje

Zevenbergen Personen met een (vermoeden van) een verstandelijke beperking evt. in combinatie met 

meervoudige handicaps.

Begeleiding

Dagbesteding en dagopvang

Verblijf 

Outreach.

Zewopa Personen met een (vermoeden van) een beperking, +18 jaar. Begeleiding en ondersteuning 

aan huis

of in één van de wijkcentra.

Dagbesteding (vrije tijd) in 

één van de wijkcentra of op 

verplaatsing. 

Kortverblijf, nachtopvang.

Klavier Jongeren en volwassenen met een diep tot licht verstandelijke beperking en/of een 

autismespectrumstoornis. 

Voor minderjarigen enkel RTH. 

Begeleiding

Dagondersteuning

Woonondersteuning

Verblijf

Outreach

Nood en crisisopvang

http://www.terloke.be/ondersteuning-personen-met-een-handicap
https://www.rotonde.eu/samteam
https://www.willekom.be/
http://www.zevenbergen.be/
https://inclusiefwonen.com/rechtstreeks-toegankelijke-hulp/


RTH Jeugdhulp

 Contextbegeleiding (CB)

 Open Hart Cirkels (OHC)

 Dagbegeleiding in groep (DB)

 Ondersteunende pleegzorg

 Centrum Integrale Gezinszorg 
(CIG)

 Ondersteunende begeleiding

 Overzicht aanbieders: klik hier

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/organisatie-voor-bijzondere-jeugdzorg-ovbj
https://www.jeugdhulp.be/contact/voorzieningen


Contextbegeleiding (CB)

➢ Gezin - kinderen tussen 0 en 18 jaar (25 jaar)

➢ Complexe opvoedingsvragen

➢ Veiligheid van de kinderen is (op korte termijn)
gewaarborgd

➢ Vrijwillige hulpverlening

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/organisatie-voor-bijzondere-jeugdzorg-ovbj


Contextbegeleiding: doelstelling

 Gezin terug op eigen krachten op weg helpen, al dan niet verder 
ondersteund door eerstelijnshulp:

❖ Versterken opvoedingsvaardigheden ouders;

❖ Gezinscommunicatie op gang brengen/herstellen;

❖ Omgangspatronen verbeteren;

❖ Maatschappelijke integratie en participatie verhogen;

❖ Activeren sociaal netwerk;

❖ …

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/organisatie-voor-bijzondere-jeugdzorg-ovbj


Contextbegeleiding: modules

Breedsporige CB (BCB) Laagintensieve CB (LiCB) CB ifv positieve 

heroriëntering (PH)

12m/2u 6m/1u 4m/1u

Integrale begeleiding op 

verschillende 

probleemgebieden

Afgebakende 

pedagogische hulpvraag

In het kader van 

verontrusting/MaNo -

vastgelopen traject

Aanmelding via document Aanmelding via document Geen wachtlijst

Telefonische aanmelding

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/organisatie-voor-bijzondere-jeugdzorg-ovbj


Breedsporige CB (BCB)

 1 jaar / 2u per week (mogelijk verlengbaar)

 Perspectief tot verandering op lange termijn

 Integrale aanpak op verschillende vlakken door 1 dienst (multiproblem):

❖ Opvoedingsvragen

❖ Relationeel

❖ Financieel

❖ Huisvesting

❖ School

❖ Individuele problematieken

❖ …

 Rol begeleider: interveniërend op verschillende levensdomeinen

 Chronische problematiek

 Aanmelding via aanmeldingsformulier (regio Antwerpen – regio Turnhout –

regio Mechelen)



Aanbieders Antwerpen
De Rotonde – Zorgbedrijf 03/431.44.56 (De Rotonde)

0499/54.99.62 (Coördinator)

0473/83.33.22 (Teamcoach)
derotonde@zorgbedrijf.antwerpen.be

De Touter – Terra 0499/97 57 86

aanmelding@detouter.be

Bereikbaar ma, woe en do van 9u-13u

De Vlinderkens 03/455 47 61

ilseteigeler@devlinderkens.be

Don Bosco – Stuw 0491/37 82 56 of 03/488 01 37

Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be

Elegast 03/645 39 70

thb@elegast.be

Emmaus Antwerpen 0477/89 27 72

instroom.jeugdzorg.antwerpen@emmaus.be

Emmaus Mechelen 0476/96 89 01

Of via website

Kiosk – De Klink 03/685 26 00

aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be

Kiosk – JOBA Tom Van Gelder: 0495/59 94 18 of 03/825 21 07

aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be

Kiosk – Passerella Ineke Roger: 03/232 68 32

aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be

Ter Loke 014/71 19 10 of 0475/72 26 24

janne.hoeyberghs@terloke.be

Via aanmeldingsformulier

Vizier – OLO Via aanmeldingsteam OLO: 03/633 98 99

olo-rotonde@onthaalteam.be.

http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/jeugdzorg/ons-hulpaanbod/begeleiding-aan-huis
mailto:derotonde@zorgbedrijf.antwerpen.be
http://www.detouter.be/HulpOpMaat/Terra.aspx
mailto:aanmelding@detouter.be
http://www.devlinderkens.be/
mailto:ilseteigeler@devlinderkens.be
http://werkvandonboscovremde.be/
mailto:Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be
http://www.elegast.be/
mailto:thb@elegast.be
http://www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/Jeugdzorg_Emmaus/professioneel/werkvormen/Thuisbegeleiding.html
mailto:instroom.jeugdzorg.antwerpen@emmaus.be
http://www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/Jeugdzorg_Emmaus/professioneel/werkvormen/Thuisbegeleiding.html
https://mmzkiosk.be/contextbegeleiding/de-klink
mailto:aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be
https://mmzkiosk.be/contextbegeleiding/joba
mailto:aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be
https://mmzkiosk.be/contextbegeleiding/passerella
mailto:aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/154-bjb-hulpaanbod-modules-cb
mailto:janne.hoeyberghs@terloke.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/155-bjb-hulpaanbod-modules-db
http://www.olo.be/nl/contextbegeleiding
mailto:olo-rotonde@onthaalteam.be


Aanbieders Mechelen

De Vlinderkens 03/455 47 61

ilseteigeler@devlinderkens.be

Don Bosco – Stuw 0491/37 82 56 of 03/488 01 37

pieter@stuwlier.be

Emmaus Mechelen 0476/96 89 01

http://www.devlinderkens.be/
mailto:ilseteigeler@devlinderkens.be
http://werkvandonboscovremde.be/
mailto:pieter@stuwlier.be
http://www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/Jeugdzorg_Emmaus/professioneel/werkvormen/Thuisbegeleiding.html


Aanbieders Turnhout

CIG De Merode 0478/ 804095 

instroom.cig@terloke.be

Aanmelding schriftelijk via de website 

www.terloke/gezinsondersteuning

Cirkant – Ciris 014/44 81 56

aanmeldingen@cirkant-vzw.be

De Waaiburg 014/59 14 56

aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be

Don Bosco – Stuw Lier en 

Heist

0491/37 82 56 of 03/488 01 37

Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be

Ter Loke 014/71 19 10 of 0475/72 26 24

janne.hoeyberghs@terloke.be

Via aanmeldingsformulier

http://www.terloke.be/gezinsondersteuning
mailto:instroom.cig@terloke.be
http://www.terloke/gezinsondersteuning
http://www.cirkant-vzw.be/
mailto:aanmeldingen@cirkant-vzw.be
http://www.dewaaiburg.be/aandacht.html
mailto:aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be
http://werkvandonboscovremde.be/
mailto:Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/154-bjb-hulpaanbod-modules-cb
mailto:janne.hoeyberghs@terloke.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/155-bjb-hulpaanbod-modules-db


Laagintensieve CB (LiCB)

 6 maanden / 1u per week (mogelijk verlengbaar)

 Perspectief tot verandering op 6 maanden

 Afbakenen naar opvoedingsvragen met als doel pedagogische 

vaardigheden versterken en pedagogisch moeilijk lopende zaken 

aanpakken.

 Het gezin krijgt hulp van andere diensten/netwerk bij hulpvragen, 

verschillend van de opvoedingsvraag.

 Rol begeleider: trainer/begeleider in opvoedingsprocessen

 Aanmelding via aanmeldingsformulier (regio Antwerpen – regio 

Turnhout – regio Mechelen)



Aanbieders Antwerpen
De Rotonde – Zorgbedrijf 03/334 44 56

derotonde@zorgbedrijf.antwerpen.be

De Touter – Terra 0499/97 57 86

aanmelding@detouter.be

Bereikbaar ma, woe en do van 9u-13u

CIG De Stobbe 03/260 68 63

anja.vanlingen@cigdestobbe.be

(niet aanwezig op vrijdag)

Don Bosco – Stuw 0491/37 82 56 of 03/488 01 37

Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be

Elegast 03/645 39 70

thb@elegast.be

Emmaus Antwerpen 0477/89 27 72

instroom.jeugdzorg.antwerpen@emmaus.be

Emmaus Mechelen 0476/96 89 01

Of via website

Kiosk – De Klink 03/685 26 00

aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be

Kiosk – JOBA Tom Van Gelder: 0495/59 94 18 of 03/825 21 07

aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be

Kiosk – Passerella Ineke Roger: 03/232 68 32

aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be

Ter Loke 014/71 19 10 of 0475/72 26 24

janne.hoeyberghs@terloke.be

Via aanmeldingsformulier

Vizier – OLO Via aanmeldingsteam OLO: 03/633 98 99

aanmeldingen@olo.be

http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/jeugdzorg/ons-hulpaanbod/begeleiding-aan-huis
mailto:derotonde@zorgbedrijf.antwerpen.be
http://www.detouter.be/HulpOpMaat/Terra.aspx
mailto:aanmelding@detouter.be
mailto:anja.vanlingen@cigdestobbe.be
http://werkvandonboscovremde.be/
mailto:Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be
http://www.elegast.be/
mailto:thb@elegast.be
http://www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/Jeugdzorg_Emmaus/professioneel/werkvormen/Thuisbegeleiding.html
mailto:instroom.jeugdzorg.antwerpen@emmaus.be
http://www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/Jeugdzorg_Emmaus/professioneel/werkvormen/Thuisbegeleiding.html
https://mmzkiosk.be/contextbegeleiding/de-klink
mailto:aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be
https://mmzkiosk.be/contextbegeleiding/joba
mailto:aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be
https://mmzkiosk.be/contextbegeleiding/passerella
mailto:aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/154-bjb-hulpaanbod-modules-cb
mailto:janne.hoeyberghs@terloke.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/155-bjb-hulpaanbod-modules-db
http://www.olo.be/nl/contextbegeleiding
mailto:aanmeldingen@olo.be


Aanbieders Mechelen

Don Bosco – Stuw 0491/37 82 56 of 03/488 01 37
Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be

De Vlinderkens 03/455 47 61

ilseteigeler@devlinderkens.be

CIG De Stobbe 03/260 68 63

anja.vanlingen@cigdestobbe.be

(niet aanwezig op vrijdag)

Emmaus Mechelen 0476/96 89 01

Jeugddorp - Kaizen 0490/64.38.26

laurens.troch@jeugddorp.be

http://werkvandonboscovremde.be/
mailto:Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be
http://www.devlinderkens.be/
mailto:ilseteigeler@devlinderkens.be
mailto:anja.vanlingen@cigdestobbe.be
http://www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/Jeugdzorg_Emmaus/professioneel/werkvormen/Thuisbegeleiding.html
http://www.jeugddorp.be/afdelingen.php?gr=6
mailto:laurens.troch@jeugddorp.be


Aanbieders Turnhout

Cirkant – Ciris 014/44 81 56

aanmeldingen@cirkant-vzw.be

De Waaiburg 014/59 14 56

aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be

Don Bosco – Stuw 0491/37 82 56 of 03/488 01 37

pieter@stuwlier.be

Ter Loke 014/71 19 10 of 0475/72 26 24

janne.hoeyberghs@terloke.be

Via aanmeldingsformulier

http://www.cirkant-vzw.be/
mailto:aanmeldingen@cirkant-vzw.be
http://www.dewaaiburg.be/aandacht.html
mailto:aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be
http://werkvandonboscovremde.be/
mailto:pieter@stuwlier.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/154-bjb-hulpaanbod-modules-cb
mailto:janne.hoeyberghs@terloke.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/155-bjb-hulpaanbod-modules-db


CB ifv Positieve Heroriëntering (PH)

 Procesbegeleiding

 Focus op de kern van de verontrusting/MaNo en 

ieders beleving

 Creëren van 

ontmoeting/verbondenheid/betrokkenheid

 Spreken 'vanuit het hart en de waarheid'



Aanbieders

De Touter – Terra 0499/97 57 86, 

Bereikbaar ma, woe en do van 9u-13u

Wingerdbloei Columbus 03/380 06 21 of 03/380 06 22 (elke 

voormiddag van 9u30-13u behalve 

maandag)

Elegast 03/645 39 70

Kakelbont PHO (samenwerking JOBA, 

CKG Koraal en CKG De Kleine Vos)

0499/51 07 54

Vizier 03/235 31 11

Don Bosco – Stuw 0491/37 82 56 of 03/488 01 37

PH Kempen (samenwerkingsverband Cirkant, 

De Waaiburg en Ter Loke)

014/677 202

Ma – woe – vrij tussen 9u-12u

Emmaus Mechelen – De Aanzet 03/860 18 90

http://www.detouter.be/Hulpopmaat/Terra/PHO.aspx
http://wingerdbloei.be/
https://mmzkiosk.be/contextbegeleiding/pho
http://www.olo.be/nl/PHO
http://werkvandonboscovremde.be/stuw-lier/contextbegeleiding/positieve-herorientering/
http://www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/onze-diensten/onze-diensten-De-Aanzet,-positieve-herorintering.html


Open-Hart-Cirkels (OHC)

Ontmoeting 

Psychisch kwetsbare jongere of jongvolwassene 

en hun context

Regie bij het gezin

Spreken 'vanuit het hart en de waarheid'

Meer informatie: klik hier

http://re-member-psychischezorg.be/


Aanbieders Open Hart Cirkels

 Mechelen - Jeugdzorg Emmaüs - De Aanzet: Jo Van Den Bergh | 03/8601890

 Antwerpen - Wingerdbloei – Columbus: Khalid El Hatri & Sieska Baert | 

0486/979993

 Antwerpen - De Touter – TERRA: Naïma Annouri | 0496/163178



Dagbegeleiding in groep (DB)

 Gezin met kinderen tussen 6 en 18 jaar

 Complexe opvoedingsvragen 

 Vrijwillige hulpverlening

 Breedsporige en integrale ondersteuning:

❖Studiebegeleiding

❖Groepswerking

❖ Individuele begeleiding

❖Contextbegeleiding



Dagbegeleiding in groep (DB)

 Na schooluren (tot 19u), woensdagnamiddag (tot 17u), tijdens 

schoolvakanties (10u-17u)

 Uren kunnen verschillen per voorziening

 Steeds in combinatie met contextbegeleiding (laagintensief of 

breedsporig)

 Vaak ook ouderwerking verbonden aan de voorziening

 Kind/jongere komen zelfstandig of worden gebracht/gehaald door 

ouders, netwerk, schoolbus,…

 Telkens een warme maaltijd voorzien

 Kosten gedragen door Vlaamse Overheid – agentschap Opgroeien



Aanbieders Antwerpen

De Touter – De Tichel Lagere schoolleeftijd Antwerpesestraat 352,

2850 Boom

0499/97 57 86

aanmelding@detouter.be

De Touter – Taimoem Lagere schoolleeftijd

Specifiek: moslimgezinnen

Auwersstraat 48, 

2600 Berchem

0499/97 57 86

aanmelding@detouter.be

De Touter – Tandem 12-18 jaar Weidestraat 51 ,

2600 Berchem

0499/97 57 86

aanmelding@detouter.be

De Touter – Trapeze Lagere schoolleeftijd Weidestraat 53, 

2600 Berchem

0499/97 57 86

aanmelding@detouter.be

Elegast – Den Dam 6-18 jaar Twee Netenstraat 13,

2060 Antwerpen

Sven De Loght

03/232 60 20 of dendam@elegast.be

Emmaus Mechelen – De Wederik 6-18 jaar E. Vanderveldestraat 12, 2830 

Willebroek

Nancy Van Den Heuvel

0476/96 89 01

Kiosk – De Draaiboom 6-18 jaar Kloosterstraat 141,

2660 Hoboken

0495/26 19 69

dedraaiboom@vzwkiosk.be

Kiosk – De Steiger 6-18 jaar Minister Delbekelaan 30, 2170 

Merksem

03/647 26 99 

desteiger@vzwkiosk.be

Stuw Lier 6-18 jaar Ouderijstraat 4,

2500 Lier

0491/37 82 56 of 03/488 01 37

aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be

Stuw Heist 6-18 jaar Noordstraat 25 bus 5,

2220 Heist op den Berg

0491/37 82 56 of 03/488 01 37

aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be

Ter Loke – De Want 12-18 jaar Blijkerijstraat 77,

2390 Malle

014/71 19 10 of 0475/72 26 24

janne.hoeyberghs@terloke.be

Via aanmeldingsformulier

Ter Loke – Scharnier 6-18 jaar Sporkenlaan 68,

2980 St.-Antonius-Zoersel

014/71 19 10 of 0475/72 26 24

janne.hoeyberghs@terloke.be

Via aanmeldingsformulier

http://www.detouter.be/Hulpopmaat/Dagcentra/DeTichel.aspx
http://www.detouter.be/HulpOpMaat/Dagcentra/DeTichel/BereikbaarheidDeTichel.aspx
http://www.detouter.be/HulpOpMaat/Dagcentra/DeTichel/BereikbaarheidDeTichel.aspx
mailto:aanmelding@detouter.be
http://www.detouter.be/HulpOpMaat/Dagcentra/Taimoem.aspx
http://www.detouter.be/HulpOpMaat/Dagcentra/Taimoem/BereikbaarheidTaimoem.aspx
http://www.detouter.be/HulpOpMaat/Dagcentra/Taimoem/BereikbaarheidTaimoem.aspx
mailto:aanmelding@detouter.be
http://www.detouter.be/Hulpopmaat/Dagcentra/DeTandem.aspx
mailto:aanmelding@detouter.be
http://www.detouter.be/Hulpopmaat/Dagcentra/Trapeze.aspx
mailto:aanmelding@detouter.be
http://elegast.be/dienstenperwerkveld.html
mailto:dendam@elegast.be
http://www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/Jeugdzorg_Emmaus/(8544)-Sites-PZ-Sites-PZ-Jeugdzorg-Emmaus-Deelsites/(8544)-Sites-PZ-Sites-PZ-Jeugdzorg-Emmaus-Deelsites-MFC-Ivo-Cornelis/De-Wederik.html
https://mmzkiosk.be/dagbegeleiding/de-draaiboom
mailto:dedraaiboom@vzwkiosk.be
https://mmzkiosk.be/dagbegeleiding/de-steiger
mailto:desteiger@vzwkiosk.be
http://werkvandonboscovremde.be/stuw-lier/dagbegeleiding/
mailto:aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be
http://werkvandonboscovremde.be/stuw-heist/dagbegeleiding/
mailto:aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be
http://www.terloke.be/bijzondere-jeugdbijstand/aanmelding/rechtstreeks-toegankelijke-jeugdhulp
mailto:janne.hoeyberghs@terloke.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/155-bjb-hulpaanbod-modules-db
http://www.terloke.be/bijzondere-jeugdbijstand/aanmelding/rechtstreeks-toegankelijke-jeugdhulp
mailto:janne.hoeyberghs@terloke.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/155-bjb-hulpaanbod-modules-db


Aanbieders Mechelen

Bohets Mechelen 6-18 jaar Krommestraat 7

2800 Mechelen

015/21 17 88

dagcentrum.bohets@telenet.be

Annemie.verreydt@bohets.be

Bohets Muizen 6-18 jaar Leemputstraat 41 

2812 Muizen

015/41 13 45

dagcentrum.bohets@telenet.be

Annemie.verreydt@bohets.be

De Touter – De Tichel Lagere schoolleeftijd Antwerpesestraat 352,

2850 Boom

0499/97 57 86

aanmelding@detouter.be

Emmaus Mechelen – De 

Wederik

6-18 jaar E. Vanderveldestraat 12, 

2830 Willebroek

Nancy Van Den Heuvel

0476/96 89 01

Stuw Lier 6-18 jaar Ouderijstraat 4,

2500 Lier

0491/37 82 56 of 03/488 01 37
Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosc

o.be

Stuw Heist 6-18 jaar Noordstraat 25 bus 5,

2220 Heist op den Berg

0491/37 82 56 of 03/488 01 37
Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosc

o.be

http://www.dagcentrumbohets.be/
mailto:dagcentrum.bohets@telenet.be
mailto:Annemie.verreydt@bohets.be
http://www.dagcentrumbohets.be/
mailto:dagcentrum.bohets@telenet.be
mailto:Annemie.verreydt@bohets.be
http://www.detouter.be/Hulpopmaat/Dagcentra/DeTichel.aspx
http://www.detouter.be/HulpOpMaat/Dagcentra/DeTichel/BereikbaarheidDeTichel.aspx
http://www.detouter.be/HulpOpMaat/Dagcentra/DeTichel/BereikbaarheidDeTichel.aspx
mailto:aanmelding@detouter.be
http://www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/Jeugdzorg_Emmaus/(8544)-Sites-PZ-Sites-PZ-Jeugdzorg-Emmaus-Deelsites/(8544)-Sites-PZ-Sites-PZ-Jeugdzorg-Emmaus-Deelsites-MFC-Ivo-Cornelis/De-Wederik.html
http://werkvandonboscovremde.be/stuw-lier/dagbegeleiding/
mailto:Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be
http://werkvandonboscovremde.be/stuw-heist/dagbegeleiding/
mailto:Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be


Aanbieders Turnhout
De Waaiburg – Jan Rap 6-18 jaar Netebeemden 33,

2400 Mol

014/31 92 45

janrap@dewaaiburg.be

De Waaiburg – Kameleon 6-18 jaar Bolwerkstraat 56,

2200 Herentals

014/22 61 41

kameleon@dewaaiburg.be

De Waaiburg – Parkoers 6-18 jaar Eikevelden 30,
2440 Geel

014/58 40 57

parkoers@dewaaiburg.be

Stuw Lier 6-18 jaar Ouderijstraat 4,

2500 Lier

0491/37 82 56 of 03/488 01 37

Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonb

osco.be

Stuw Heist 6-18 jaar Noordstraat 25 bus 5,

2220 Heist op den Berg

0491/37 82 56 of 03/488 01 37

Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonb

osco.be

Ter Loke – De Regenboog 6-18 jaar Steenweg op Mol 16,

2300 Turnhout

014/71 19 10 of 0475/72 26 24

janne.hoeyberghs@terloke.be

Via aanmeldingsformulier

Ter Loke – De Want 12-18 jaar Blijkerijstraat 77,

2390 Malle

014/71 19 10 of 0475/72 26 24

janne.hoeyberghs@terloke.be

Via aanmeldingsformulier

Ter Loke – Het Klavier 6-18 jaar Kastelein 25,

2300 Turnhout

014/71 19 10 of 0475/72 26 24

janne.hoeyberghs@terloke.be

Via aanmeldingsformulier

Ter Loke – Scharnier 6-18 jaar Sporkenlaan 68,

2980 St.-Antonius-Zoersel

014/71 19 10 of 0475/72 26 24

janne.hoeyberghs@terloke.be

Via aanmeldingsformulier

http://www.dewaaiburg.be/dagcentrum-janrap.html
mailto:janrap@dewaaiburg.be
http://www.dewaaiburg.be/dagcentrum-kameleon.html
mailto:kameleon@dewaaiburg.be
http://www.dewaaiburg.be/dagcentrum-parkoers.html
mailto:parkoers@dewaaiburg.be
http://werkvandonboscovremde.be/stuw-lier/dagbegeleiding/
mailto:Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be
http://werkvandonboscovremde.be/stuw-heist/dagbegeleiding/
mailto:Aanmeldingen.stuw@jeugdhulpdonbosco.be
http://www.terloke.be/bijzondere-jeugdbijstand/aanmelding/rechtstreeks-toegankelijke-jeugdhulp
mailto:janne.hoeyberghs@terloke.be
http://www.terloke.be/bijzondere-jeugdbijstand/aanmelding/rechtstreeks-toegankelijke-jeugdhulp
http://www.terloke.be/bijzondere-jeugdbijstand/aanmelding/rechtstreeks-toegankelijke-jeugdhulp
mailto:janne.hoeyberghs@terloke.be
http://www.terloke.be/bijzondere-jeugdbijstand/aanmelding/rechtstreeks-toegankelijke-jeugdhulp
http://www.terloke.be/bijzondere-jeugdbijstand/aanmelding/rechtstreeks-toegankelijke-jeugdhulp
mailto:janne.hoeyberghs@terloke.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/155-bjb-hulpaanbod-modules-db
http://www.terloke.be/bijzondere-jeugdbijstand/aanmelding/rechtstreeks-toegankelijke-jeugdhulp
mailto:janne.hoeyberghs@terloke.be
https://www.terloke.be/bjb/13-bjb/155-bjb-hulpaanbod-modules-db


Ondersteunende pleegzorg

 Kortstondig verblijf in een pleeggezin

❖Ondersteunende pleegzorg korte duur

❖Ondersteunende pleegzorg lage frequentie

❖Crisispleegzorg

https://www.pleegzorgvlaanderen.be/


Ondersteunende pleegzorg

 Kortstondig verblijf in een pleeggezin

 Bij aanvang duidelijk dat de opvang beperkt zal zijn

 Tijdelijke ondersteuning van het gezin of aanvulling op ander regulier 

verblijf

 Zowel bestandspleeggezinnen als netwerkpleeggezinnen (screening of 

observatie)

 Nodige documenten voor kandidaat-netwerkpleeggezin:

❖ Attest van gezinssamenstelling

❖ Getuigschriften uit het strafregister model 2 voor alle inwonende 

+18jr

https://www.pleegzorgvlaanderen.be/


Ondersteunende pleegzorg

Ondersteunende pleegzorg 

korte duur

Ondersteunende pleegzorg 

lage frequentie

Crisispleegzorg

3 maanden 20 maanden 1 week + 1 week

Aaneengesloten opvang in een 

pleeggezin tijdens een korte 

periode

Afwisselend verblijf voor 

meerdere korte periodes

bv weekends/schoolvakanties

Opvang in een bestands- of 

netwerkgezin die snel moet 

starten

Via afdeling in de buurt van 

de ouders/voorziening

Via afdeling in de buurt 

van de ouders/voorziening

0491/04 00 45

elke werkdag : 9u tot 16u30

Info@pleegzorgprovincieantwerpen.be

Info@pleegzorgprovincieantwerpen.be

elke werkdag: 9u tot 16u30
info@pleegzorgprovincieantwerpen.be

elke werkdag: 9u tot 16u30
Crisispleegzorg de dag 

zelf: via crisismeldpunt!

https://www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen
https://www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen
mailto:Info@pleegzorgprovincieantwerpen.be
mailto:Info@pleegzorgprovincieantwerpen.be
mailto:Info@pleegzorgprovincieantwerpen.be
https://www.pleegzorgvlaanderen.be/


CIG: Centra voor Integrale Gezinszorg

Begeleiding van jonge of aanstaande ouders 

met hun kind(eren)

Contextbegeleiding in de thuissituatie:

❖Wekelijks huisbezoek

❖Alle levensdomeinen met de focus op de ouder 

– kindrelatie

https://www.cigvlaanderen.org/


Ondersteunende begeleiding

 Specifieke projecten

 Kinderen 6 tot 18 jaar (25 jaar)

 Duur en intensiteit afhankelijk van werkvorm



Aanbieders

DOTT – Dienst 

Ondersteunende Trajecten 

Turnhout (Cirkant)

- Jongens en meisjes.

- De werking is gericht op adolescente jongeren en 

hun gezin, voor wie de begeleiding baat heeft bij 

een aanvullende projectmatige insteek.

- Vragen enkel mogelijk door een voorziening 

Integrale Jeugdhulp (voornamelijk BJB) die 

residentieel, ambulant of mobiel met de jongere 

(en het gezin) werkt of door het OCJ of SDJ.

- Ter ondersteuning van lopende trajecten.

Arrondissement 

Turnhout

La Strada – Jeugdzorg Emmaus

Antwerpen

- Duo time-out tochten voor jongens en meisjes 

vanaf 13 jaar

- Groepsprojecten tijdens de vakantieperiode (met 

en zonder overnachting) vanaf 6 jaar.

- Psych-educatieve programma’s als

‘Let op de kleintjes’ en ‘als muren kunnen 

praten’ (programma voor kinderen en jongeren 

die getuige zijn geweest van intra familiaal 

geweld)

Provincie 

Antwerpen

http://www.cirkant-vzw.be/hulpaanbod/ondersteunende-begeleiding
https://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/la-strada


Geestelijke gezondheidszorg

Digitale Wegwijzer 

Gebaseerd op getrapt 

zorgsysteem

Naar voorbeeld van 

netwerken GGZ Vlaams 

Brabant: psychewijzer

https://pangg0-18.be/op-zoek-naar-hulp/
https://www.psychewijzer.be/index.php


0. WAT CLIENT EN OMGEVING ZELF KAN DOEN 

(zelfzorg en nabijheidszorg)

Online hulpverlening: chat, 

informatie en toolkits

Patiënten- en familieverenigingen Telefonische hulpverlening 

(telefoon en chat)

Nok Nok

Geluksdriehoek

Vaardig Leven - Iedereen OK

Veilig Thuis

Te Gek

Overkop

Liga Autisme Vlaanderen

Participate

Autismechat

ADHD zorgpad

Tele-onthaal - Awel

Zelfmoordlijn 1813

CLB-chat - Chat met JAC

Kinderrechten klachtenlijn

Depressiehulp

Alcoholhulp

Cannabishulp

Gokhulp

Drughulp

CAMPAGNE: Hulplijnen.be …

Onlinehulp-apps.be

Familieplatform

Trefpunt Zelfhulp

Centrum Zitstil

Iktic Tourettevereniging

Vlaamse vereniging Autisme

Ouders van Verongelukte Kinderen

Similes

UilenSpiegel

Ups & Downs

Vlaams Patiëntenplatform

Werkgroep Verder

Berrefonds

Kraamvogel

Samen op weg naar herstel bij 

eetstoornissen

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Zelfmoordlijn 1813

Tele-onthaal 106

Vragen over geweld 1712

Awel 102

De druglijn

Autismetelefoon

Opvoedingslijn

Lumi

Nu praat ik erover

Jo-lijn

Kinderrechten klachtenlijn

https://pangg0-18.be/online-hulpverlening/
https://pangg0-18.be/patienten-en-familieverenigingen/
https://pangg0-18.be/telefonische-hulpverlening/
https://www.noknok.be/
https://geluksdriehoek.be/
https://www.vaardigleven.be/
https://www.iedereenok.be/
https://fjc-veiligthuis.be/
https://www.tegek.be/
https://overkop.be/chat
https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/
https://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm
https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/
https://www.adhd-traject.be/nl
https://www.tele-onthaal.be/wegwijzer-naar-meer-hulp/chat
https://www.awel.be/babbel#chat
https://www.zelfmoord1813.be/
https://www.clbchat.be/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.kinderrechten.be/jongeren/wat-kan-de-klachtenlijn-voor-jou-doen
http://www.depressiehulp.be/
http://www.alcoholhulp.be/
http://www.cannabishulp.be/
https://www.gokhulp.be/
https://www.drughulp.be/
https://zorgenvoormorgen.be/hulplijnen
https://www.onlinehulp-apps.be/
https://familieplatform.be/
http://www.zelfhulp.be/
https://www.zitstil.be/
https://www.iktic.be/
https://autismevlaanderen.be/
https://www.ovk.be/
http://nl.similes.be/
http://www.uilenspiegel.net/
http://www.upsendowns.be/
http://www.vlaamspatientenplatform.be/
http://www.werkgroepverder.be/
https://berrefonds.be/
https://www.kraamvogel.be/
https://www.anbn.be/
https://www.jeugdhulp.be/themas/vertrouwenspersoon-in-de-jeugdhulp
https://www.zelfmoord1813.be/
https://www.tele-onthaal.be/
https://1712.be/
https://www.awel.be/
https://www.druglijn.be/
https://autismevlaanderen.be/autismetelefoon
http://www.opvoedingslijn.be/
https://www.lumi.be/
https://www.nupraatikerover.be/
https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/opgroeien/jo-lijn
https://www.kinderrechten.be/jongeren/wat-kan-de-klachtenlijn-voor-jou-doen


1. HULPVERLENING ZONDER DOORVERWIJZING 

(generalistische basiszorg) 

CAW/JAC CLB
Kind en Gezin/ 

Huis van het Kind

Kruispunten OCMW Huisarts

OverKOP
Wijkgezondheids-

centra
Mutualiteiten en 

gezinshulp

https://www.caw.be/jac/
https://www.kruispunten.be/
https://www.vlaanderen.be/dienstverlening-van-de-openbare-centra-voor-maatschappelijk-welzijn-ocmw
https://ordomedic.be/nl/vind-een-dokter
https://overkop.be/
https://vwgc.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-gezinszorg


2. HULPVERLENING VOOR ALGEMENE 

PSYCHISCHE KLACHTEN 

(ambulante geestelijke gezondheidszorg) 

 Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

 Privé therapeuten 

 ELP PANGG0-18 

 TEJO

 Kruispunten en knooppunten

 Nature vzw

 Algemene ziekenhuizen

https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/hoe-vind-je-een-geschikte-therapeut
https://pangg0-18.be/elp/
https://tejo.be/
https://www.kruispunten.be/
https://nature.be/nl/spiro/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-algemene-ziekenhuizen
https://www.netwerkemergo.be/
https://www.netwerksara.be/
https://www.ggzkempen.be/
https://pangg0-18.be/


https://pangg0-18.be/wp-content/uploads/vergelijkingstabel-eerstelijn-onderscheid-eerste-versus-tweede-en-derde-lijn.pdf


Antwerpen Kempen Mechelen Prov. Antwerpen

Naam 7 Kruispunten 1 Advies en 

wegwijzer

1 Aanmeldteam 1 Knooppunt 1 Wegwijzer jeugdhulp

Regio In elke 

eerstelijnszone

Regionale 

zorgzone

Regionale zorgzone Regionale zorgzone Provinciaal

Adres www.netwerksar

a.be/kruispunte

n

www.netwerksara.

be/advies-en-

wegwijzer-sara/

www.ggzkempen.be/amt/ www.netwerkemergo.be/a

dvies-en-coaching-voor-

hulpverleners/

https://pangg0-

18.be/wegwijzer-

jeugdhulp/

Leeftijd Volwassenen en 

ouderen

Volwassenen Volwassenen Alle leeftijden Kinderen en jongeren

Aanmelder Cliënt en 

verwijzer

Cliënt en 

verwijzer

Verwijzer Verwijzer Verwijzer

Hoe Fysiek, tel., mail 3 telefoonnr. één tel. nr. én mail één tel.nr. én mail één tel.nr.

Bereikbaar

heid

Twee halve 

dagen op 

afspraak

Alle werkdagen 

van 9-17u

Alle werkdagen van 9-17u 6 halve dagen van 9-12 en 

13-16u

maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 

9u-12u

Taken • Eerste hulp bij 

psy-problemen

• luisteren naar 

verhaal en 

vragen 

• max. 10

gesprekken

• Indien nodig 

verwijzen

• Wegwijs sociale 

kaart

• Advies 

telefonisch of op 

verplaatsing

• Advies en coaching

• Screening

• Indicatiestelling 

• Oriëntering

• Kortdurende ambulante 

begeleiding in specifieke 

crisissituaties

• Advies en coaching

• Wegwijsfunctie

• Vroegdetectie en 

screening via een aantal 

gesprekken

• Zorgoverleg

• Vraagverheldering en 

indicatiestelling bij 

aanmelding in het CGG

• wegwijs maken

• advies of consult 

• informeren en 

sensibiliseren over 

specifieke thema’s en 

problematieken

• noden inventariseren.

Team Intersectoraal en 

beperkt vanuit 

GGZ

GGZ actoren GGZ actoren CGG De Pont met Connect PANGG 0-18 Crosslink team 

en ACT en Onada

112

http://www.netwerksara.be/kruispunten
http://www.ggzkempen.be/amt/
http://www.netwerkemergo.be/advies-en-coaching-voor-hulpverleners/
https://www.jeugdhulp.be/organisaties/intersectorale-toegangspoort-itp


Centra Geestelijke Gezondheidszorg 

(CGG) 

Psychische problemen

Verschillende werkingen

Behandeling: individueel – gezin – groep

Cliëntbijdrage 

Overzicht

https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/
http://www.cggdepont.be/
https://andante.be/
https://www.cggkempen.be/
https://www.vagga.be/nl


CGG: deelwerkingen

Verschillende deelwerkingen per CGG:

• Jeugdteams (vaak ook nog opgedeeld naar leeftijdscategorie)

• Volwassenteams

• Vluchtelingenteam

• Ouderenteam

• Verslavingszorg (jongeren en volwassen)

• Forensisch team (jongeren en volwassen)

Behandeling, diagnostiek, groepsaanbod

Steeds cliëntbijdrage (enkele uitzonderingen)



3. HULPVERLENING VOOR SPECIFIEKE 

PSYCHISCHE KLACHTEN (specifieke ambulante 

geestelijke gezondheidszorg) 
 Centra Geestelijke Gezondheidszorg

 Onada

 Zorgprogramma’s PANGG0-18

Voor cliënten Voor hulpverleners

Crisis

Care

Connect

Dubbeldiagnose

Casemanagement

Connect

Dubbeldiagnose

GGZ-ondersteuning residentiële 

jeugdhulp

Crosslink

https://www.multiversum.care/ambulante-geestelijke-gezondheidszorg/
https://pangg0-18.be/aanbod/
https://pangg0-18.be/wegwijs/
https://pangg0-18.be/care/
https://pangg0-18.be/connect/
https://pangg0-18.be/psychiatrische-hulp/
https://pangg0-18.be/casemanagement-4/
https://pangg0-18.be/connect/
https://pangg0-18.be/psychiatrische-hulp/
https://pangg0-18.be/outreach-ggz/


PANGG0-18: crosslink

Activiteiten

Methodiekenkoffers, 
ontmoetingsmomenten, 
vormingen, intervisies, 
digitale kenniskringen,…

Thematische 
doelgroepen

Wegwijzer 
Jeugdhulp

Samenwerking 
Opgroeien (ACT), 

PANGG0-18 (Crosslink) 
en Onada

Vreemdgaan-
wisselleren

Intersectorale uitwisseling van expertise en 

het bevorderen van deskundigheid

Referenten brengen 

werkgroepen samen:

• Het jonge kind

• KOPP/KOAP

• Complex trauma

• Cultuur sensitieve 

zorg

Voorstellingsfilmpje Crosslink

https://pangg0-18.be/crosslink/
https://pangg0-18.be/activiteiten/
https://pangg0-18.be/thematische-doelgroepen/
https://pangg0-18.be/wegwijzer-jeugdhulp/
https://pangg0-18.be/wisselleren/
https://pangg0-18.be/voorstellingsfilmpje-crosslink/
https://pangg0-18.be/


3. HULPVERLENING VOOR SPECIFIEKE 

PSYCHISCHE KLACHTEN (specifieke ambulante 

geestelijke gezondheidszorg) 

 Kinder- en jeugdpsychiatrie (K-diensten)

 UKJA

 OPZ Geel

 TheA

 Andere:

 Multiversum (psychiatrisch ziekenhuis vanaf 16 jaar)

 COS

 Free-clinic – GOIA

 Moeder & Baby Zoersel

 CAR

 Solentra

 PrOS

 Payoke

https://www.zna.be/nl/zna-universitaire-kinder-en-jeugdpsychiatrie-antwerpen
https://www.opzgeel.be/nl/zorgaanbod/jongeren
https://www.azsintmaarten.be/zorgaanbod/meer-weten/therapeutisch-atelier
https://www.multiversum.care/nieuwesite/
https://www.uza.be/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos
https://free-clinic.be/free-clinic/goia/
https://www.bethanie-emmaus.be/hulp-nodig/vind-de-gepaste-zorg/zorg-en-expertise-voor-psychische-problemen-voor-en-na-de-bevalling
https://revalidatie.be/members/?page_89d90=2
https://www.solentra.be/nl/regions/antwerpen/
https://www.prosgoedgedacht.be/
https://www.payoke.be/nl/


PANGG 0-18

= het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de 

provincie Antwerpen. 

Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft 

op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.

GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid 

gericht op efficiëntie en effectiviteit van zorg. 

https://pangg0-18.be/over-ons/
https://pangg0-18.be/


PANGG0-18: mobiel crisis team

 Mobiele crisiszorg 

 Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar 

 In een crisissituatie bevinden én waarbij er sprake is van (een vermoeden 

van) een geestelijke gezondheidsproblematiek

 3 regio’s: Antwerpen, Kempen en Mechelen-Rupelstreek.

 Kortdurende begeleidingen, max. 4 weken

 Gratis

 Aanmelden via crisismeldpunt: 03/609 57 57

https://pangg0-18.be/wegwijs/
https://pangg0-18.be/


PANGG0-18: mobiel care team

 Langer durende en aanklampende zorg op maat aan kinderen/jongeren en hun 
context met een complexe problematiek. (GGZ problematiek)

 Expertise dubbeldiagnose

 0-25 jaar (opstart voor 18 jaar)

 3 regio’s: Kempen, Mechelen-Rupelstreek en Antwerpen

 De gesprekken zijn gratis

 Regionale inbelmomenten: telefonische screening en bespreking op 
teamvergadering. Geen wachtlijstsysteem.

 Aanmeldingsmomenten:

 Kempen: aanmeldpunt GGZ kinderen en jongeren: 014 97 00 67 (ma-di-do van 13u-16u 
en woe-vrij van 9u-12u)

 Mechelen-Rupelstreek: di van 13u tot 14u op 015/ 28 74 71

 Antwerpen: do van 9u tot 11u op 03/ 500 86 97

https://pangg0-18.be/care/
https://pangg0-18.be/


PANGG0-18: dubbeldiagnose

Wie zijn we?

Binnen PANGG 0-18 zijn er mobiele medewerkers met expertise rond kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking én een psychische kwetsbaarheid. Op deze manier kan ook de zorg voor deze 
kwetsbare doelgroep optimaal georganiseerd worden.

Wat doen we?

Wanneer een kind of jongere met een dubbeldiagnose en zijn/haar context wordt opgevolgd vanuit 
mobiele medewerkers PANGG 0-18 kunnen deze experten dubbeldiagnose ondersteuning bieden om de 
zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van het kind/jongere. Bij zeer complexe casussen 
kunnen experten dubbeldiagnose ook ingeschakeld worden op casusniveau. Daarnaast kunnen jongeren 
met een mentale beperking en psychische kwetsbaarheid eveneens aangemeld worden voor een 
(crisis)opname in een psychiatrisch centrum.

Hoe aanmelden?

De expertise van deze mobiele experten dubbeldiagnose kan worden ingeschakeld via het mobiel care 
team.

https://pangg0-18.be/psychiatrische-hulp/


PANGG0-18: casemanagement

De casemanager biedt aanklampende zorgcoördinatie en richt zich naar kinderen en jongeren 
van 0 tot 18 jaar binnen de provincie Antwerpen met een complexe psychiatrische problematiek 
indien het reguliere zorgaanbod niet aansluit bij de bestaande noden en behoeften. De 
casemanager volgt het volledig zorgtraject op en stuurt dit bij waar nodig.

 Casemanager Tony De Clippele

 tony.declippele@zna.be of 0470 17 33 95

 Aanmelden: 

 Er dient een cliëntoverleg of fase-overleg gebeurd te zijn betreffende de aangemelde jongere

 Aanvraag casemanagement via A-document

 Aanvraag wordt besproken op het team indicatiestelling

 Finale beslissing tot instroom op het ‘Instapoverleg casemanagement PANGG 0-18’

https://pangg0-18.be/casemanagement-4/
mailto:tony.declippele@zna.be


PANGG0-18: connect

Connect is het programma Vroegdetectie en Interventie dat zich richt op situaties die kunnen 

leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Ons doel is om deze situaties snel en tijdig te 

detecteren en hierop kortdurend te interveniëren bij jongeren en jongvolwassenen van 14-23 jaar. 

Het gaat om:

 Een (vermoeden van) beginnend psychiatrisch probleem waarvoor er nog niet eerder een 

hulpverleningstraject is geweest. Dit kan bijvoorbeeld een depressie of psychose zijn, waarvoor een 

jongere nog niet eerder hulp kreeg, of waarbij er wel geprobeerd is, zonder succes, om de jongere 

in hulp te krijgen.

 Een plotse verandering in het functioneren van de jongere. Hij/zij valt bv. uit op school of werk, 

komt niet meer van zijn/haar kamer,…

 De jongere stelt risicovol gedrag, maar wil geen hulp of haakt niet aan bij hulpverlening. Risicovol 

gedrag kan zijn: zichzelf verwaarlozen, zichzelf pijn doen, agressieve uitbarstingen, …

Met dit laagdrempelige aanbod willen we luisteren naar de verhalen van de jongeren omgeving om zo te 

achterhalen wat maakt dat er geen zorg geïnstalleerd raakt.

 Bekijk hier het aanbod schematisch uitgelegd.

https://pangg0-18.be/connect/
https://pangg0-18.be/wp-content/uploads/LucidchartConnect.pdf
https://pangg0-18.be/


PANGG0-18: connect

Antwerpen Mechelen Kempen

Vroegdetectie en Interventie bij 

psychiatrische problemen

- Werkdagen van 9u30-12u en van 

13u-15u

- Centraal aanmeldnummer: 

03/361 11 11, vermelden dat het 

om een aanmelding voor Connect 

gaat

- connect.antwerpen@andante.be

Vroegdetectie en Interventie 

Verslaving

• Plug-INN

• Vroeginterventie alcohol & drugs 

CGG Vagga

Het Connect team werkt samen met 

het knooppunt.

Het Connect team werkt op een 

vaste locatie in CGG De Pont te 

Mechelen maar is mobiel indien 

nodig.

Aanmelden kan:

• op 015/28.74.74

• of via knooppunt@cggdepont.be

Het Connect team werkt op vaste 

locaties in de regio Kempen, maar is 

mobiel indien nodig.

Aanmelding – 18 jaar: aanmeldpunt 

GGZ voor kinderen en jongeren

014 97 00 67

Ma-di-do van 13u-16u

Woe-vrij van 9u-12u

Aanmelding + 18 jaar:

Aanmeldingsteam (AMT) op alle 

werkdagen van 9 – 17 u

op 014/ 57 91 00

U kan steeds ook contact opnemen 

via connect@cggkempen.be

https://pangg0-18.be/connect/
mailto:connect.antwerpen@andante.be
https://free-clinic.be/free-clinic/pluginn/
https://vagga.be/nl/verslavingspreventie
mailto:knooppunt@cggdepont.be
mailto:connect@cggkempen.be


GGZ-ondersteuning residentiële 

jeugdhulp

Module advies & consult

 = ondersteuning en begeleiding van teams in residentiële voorzieningen 

m.b.t. de aanpak van een kind met een complexe psychiatrische 

problematiek.

Doelgroep:

 Kinderen met een complexe psychiatrische problematiek

 van 0 tot 18 jaar

 die in een residentiële setting verblijven

 binnen de provincie Antwerpen

https://pangg0-18.be/outreach-ggz/
https://pangg0-18.be/


GGZ-ondersteuning residentiële 

jeugdhulp

Aanmelden

 Telefonisch bij Team Indicatiestelling (Afdeling Continuïteit en Toegang): 02/243 56 00.

 Aanmelder = voorziening (niet consulent!).

 Jongere en ouders akkoord:

 criteria doelgroep telefonisch overlopen

 niet in aanmerking: gericht doorverwijzen.

 Wel in aanmerking: mail met aanmeldingsformulier + informed consent.

 Het aanmeldingsformulier dient door de aanmelder ingevuld terug gemaild te worden.

 Wekelijks aanmeldingsoverleg

 Momenteel is er geen wachtlijst. 

https://pangg0-18.be/outreach-ggz/
https://pangg0-18.be/


4. HULPVERLENING MET VERBLIJF 
((semi)-residentiële geestelijke gezondheidszorg)

Moeder en 
baby Zoersel

OP + De Evenaar

Tsedek K-diensten Multiversum

https://www.bethanie-emmaus.be/hulp-nodig/vind-de-gepaste-zorg/zorg-en-expertise-voor-psychische-problemen-voor-en-na-de-bevalling
http://www.adicvzw.be/OP-Ouders-en-kinderen-1p14.php
https://www.bethanie-emmaus.be/de-evenaar
http://www.tsedek.be/
https://www.multiversum.care/


4. HULPVERLENING MET VERBLIJF 
((semi)-residentiële geestelijke gezondheidszorg)

Moeder & Baby Zoersel Een behandel- en expertisecentrum voor zwangere vrouwen en jonge 

moeders die te kampen hebben met psychische moeilijkheden voor en na 

de bevalling.

OP+ (Adic vzw) Ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders en hun kinderen.

Therapeutische Gemeenschap ‘De 

Evenaar’ – Psychosociaal 

Revalidatiecentrum

Behandeling van psychologische/psychiatrische problemen, residentieel,

Vooral groepsgericht werken.

Langdurig – maximum 13 maanden.

Leeftijd: 17+

Therapeutische Gemeenschap ‘Tsedek’ Als je minstens 16 jaar oud bent, kampt met psychische en sociale 

problemen en hieraan iets wenst te doen. (depressie, angsten, 

moeilijkheden in contact met anderen, burn-out, verlieservaring 

verwerken, verhoogde spanning,…)

Geen behandeling van mensen met acute psychose of ernstige verslaving.

Kinder- en jeugdpsychiatrie (K-diensten) UKJA

OPZ Geel

TheA

https://www.bethanie-emmaus.be/hulp-nodig/vind-de-gepaste-zorg/zorg-en-expertise-voor-psychische-problemen-voor-en-na-de-bevalling
http://www.adicvzw.be/OP-Ouders-en-kinderen-1p14.php
https://www.bethanie-emmaus.be/de-evenaar
http://www.tsedek.be/
https://www.zna.be/nl/zna-universitaire-kinder-en-jeugdpsychiatrie-antwerpen
https://www.opzgeel.be/nl/zorgaanbod/jongeren
https://www.azsintmaarten.be/zorgaanbod/meer-weten/therapeutisch-atelier


RTJ: andere

NAFT Via-traject
Aanmeldpunt 

NBMV

Armentekort
Eigen Kracht 
Conferentie

Lus vzw

OTA TARAG
Kinderen uit 

de knel



RTJ: andere – NAFT 

 Schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten tegengaan

 Vraaggestuurd en op maat

 Aanmelding via CLB

https://elegast.be/samenleving/school-pro/naft/
https://arktos.be/
https://www.lejo.be/
https://www.profo.be/
https://www.prosgoedgedacht.be/
https://www.cirkant-vzw.be/hulpaanbod/ondersteunende-begeleiding/naft-kempen-ism-arktos-en-web
https://www.webwerkt.be/


RTJ: andere

Via traject
OTA 

(Ondersteuningsteam 
Allochtonen)

TARAG Aanmeldpunt NBMV

Kinderen uit de knel



RTJ: andere
OTA (Ondersteuningsteam 

Allochtonen Antwerpen)

• Advies, informatie, coaching en bemiddeling

• Tijdens hulpverlening waar culturele achtergrond en/of migratie 

aan de basis ligt of er een rol in speelt

TARAG • Gezinsbegeleiding, 0-18 jaar

• Privé-dienst

• Begeleidingskost via verschillende sociale partners (OCMW of via A-

doc)

Via-Traject (Elegast) • Ambulant hulpverleningsproces voor jongeren en hun context

• Vraag gestuurd een oplossingstraject starten

• Vrijwillig aanbod

• Een vraag naar diagnostiek of begeleiding

• Neemt één maand in beslag

Aanmeldpunt NBMV • Begeleiding aan voogden en NBMV

• Bij de opmaak van een dossier om toegang te krijgen tot integrale 

jeugdhulp

Kinderen uit de Knel • Therapeutisch groepsprogramma

voor gezinnen die vastgelopen zijn in conflicten rond een 

(echt)scheiding

• Samenwerking Opgroeien – CGG – CAW – CKG

http://ondersteuningsteamantwerpen.be/
https://www.tarag.be/
https://elegast.be/jeugdzorg/diagnostische-centra/via/
https://elegast.be/jeugdzorg/diagnostische-centra/via/
https://mmzkiosk.be/vluchtelingenwerk/aanmeldpunt-nmvb
http://www.kinderenuitdeknel.be/


RTJ: andere

Armen 
TeKort (ATK)

DOMO

Eigen Kracht 
Conferentie 

(EKC)
Lus vzw



RTJ: andere

Armen Te Kort • Opgeleide vrijwilligers gaan in traject met stadsgenoten 

die door (langdurige) armoede het geloof in zichzelf 

verloren zijn.

• ATK brengt beide personen bij elkaar en koppelt hen als 

kansbiedende een kanszoekende buddy

DOMO • Vrijwilligers die gezinnen in hun eigen omgeving 

ondersteuning en praktische hulp bieden bij gezins- en 

opvoedende taken.

• Eén vrijwilliger met een gemiddelde van één dagdeel per 

week bij één gezin aan huis en dit voor een langere tijd.

• Laagdrempelige, preventieve gezinsondersteuning aan huis 

bij kwetsbare gezinnen, met kinderen on de twaalf jaar en 

aanstaande gezinnen.

Eigen Kracht Conferentie 

(EKC)

• Familie en vrienden komen bijeen om samen een plan te 

bedenken

• Een onafhankelijke coördinator helpt de familie bij de 

voorbereiding van de conferentie

Lus vzw • Versterken van het persoonlijk netwerk

• Vrijwilligers brengen familie, vrienden, buren en kennissen 

bij elkaar

• Creëren van nieuwe, uniek groepen rond mensen

http://www.armentekort.be
https://www.domovlaanderen.com/
https://eigenkrachtcentrale.be/
https://www.lusvzw.be/


 Kennismaking

 Wegwijzer Jeugdhulp

 Jeugdhulpverleningslandschap

 Aanbod rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp 

 Tips

 Vragen

     



Tips

 Goede vraagverheldering

 Focus niet op 1 sector/1 module

 Samenwerking

 Denk ook aan mogelijkheden buiten IJH

 Begeleiding voor ouders

 Verschillen in CB (zie volgende slide)



VAPH Jeugdhulp CKG CARE PANGG0-18

Kinderen, jongeren en 

volwassenen met een 
(vermoeden van) beperking

Gezinnen in verontrustende 
opvoedingssituaties

Gezinnen met jonge kinderen Kinderen en jongeren met 

(een vermoeden van) een 

ernstige GGZ-problematiek of 
dubbeldiagnose

0 – 65 jaar 0 – 25 jaar 0 – 12 jaar 0 – 25 jaar (opstart voor 18 
jaar)

Beperking specifieke 
ondersteuningsvragen

Milde tot ernstige 

problematiek, escalerende, 
complexe situaties

Milde tot ernstige 

problematiek, inzet op 
preventie

Ernstige GG-problematiek, 

nood aan mobiele 
behandeling

Motivatie bij betrokkenen Meer aanklampend werken 
mogelijk

Motivatie bij betrokkenen Aanklampend werken 

mogelijk, maar minimale 

motivatie bij betrokkene 
vereist

Laagintensief (1 contact/2 à 
3w)

Intensief (min 1 
contact/week)

Intensief (1contact/week) Intensief (1 contact/week)

Overeenkomsten • Instemming ook 

noodzakelijk, (maar kan 

niet opgelegd worden door 

OCJ of SDJ)

• Focus op kind/jongere en 

gezin, maar ruimer (eigen 

en professioneel) netwerk 
worden ge(her)activeerd

• Ouders (en jongeren +12) stemmen in met de begeleiding (m.u.v. GV en SDJ)
• Zowel kind/jongere, ouders als directe omgeving worden bij de begeleiding betrokken



Werkvorm Typemodules

Begeleidingstehuis

Bijkomende 

erkenning - CANO 

(uitstroom GI)

Verblijf voor minderjarigen (lage of hoge frequentie)

Verblijf voor minderjarigen (lage of hoge frequentie)

+ Contextbegeleiding kortdurend intensief

Kamertraining Kamertraining

OOOC – residentieel Verblijf in functie van diagnostiek (lage en/of hoge frequentie)

+

Handelingsgerichte diagnostiek

OOOC – ambulant Handelingsgerichte diagnostiek

CBAW Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

CIG – residentieel Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) (lage en/of 

hoge frequentie)

Contextbegeleiding Contextbegeleiding kortdurend intensief 140
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Werkvorm Typemodules

Beveiligende 

opvang

Beveiligend verblijf voor minderjarigen

+ Contextbegeleiding kortdurend intensief

Kleinschalige 

wooneenheid

Begeleiding in een kleinschalige wooneenheid

GES+ Verblijf voor minderjarigen met een GES+-problematiek

OBC Behandeling met geïntegreerde diagnostiek

Verblijf in functie van behandeling 5/7 of

Verblijf in functie van behandeling 7/7
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Werkvorm Typemodules

CKG – residentieel Verblijf voor kinderen (lange duur)
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Werkvorm Typemodules

IPO (7/7) Verblijf op schoolvrije dagen voor minderjarigen in een 

Internaat met Permanente Openstelling

Werkvorm Typemodules

Perspectiefbiedende

pleegzorg

Verblijf in een pleeggezin (perspectiefbiedend) (lage en/of 

hoge frequentie)

+ 

Begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen, pleegkinderen 

of pleeggasten (perspectiefbiedende pleegzorg)

Perspectiefzoekende 

pleegzorg

Verblijf in een pleeggezin (perspectiefzoekend)
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Werkvorm Typemodules

Multifunctioneel

centrum (MFC)

Verblijf voor minderjarigen met een handicap (lage en/of 

hoge frequentie)

+

Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met 

een handicap (hoge frequentie)

+

(School)aanvullende dagopvang voor minderjarigen met een 

handicap (hoge frequentie)

+

(School)vervangende dagopvang voor minderjarigen met een 

handicap (hoge frequentie)

+

Behandeling voor minderjarigen met een handicap (hoge 

frequentie)

+ 

Training voor minderjarigen met een handicap (hoge 

frequentie)
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Werkvorm Typemodules

Dagopvang Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen 

met een handicap (hoge frequentie)

+

(School)aanvullende dagopvang voor minderjarigen met een 

handicap (hoge frequentie)

+

(School)vervangende dagopvang voor minderjarigen met een 

handicap (hoge frequentie)

+

Behandeling voor minderjarigen met een handicap (hoge 

frequentie)

+ 

Training voor minderjarigen met een handicap (hoge 

frequentie)

Thuisbegeleiding Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen 

met een handicap (hoge frequentie)
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Werkvorm Typemodules

IMB Individuele materiële bijstand voor minderjarigen met een 

handicap [IMB]

PAB Persoonlijke assistentie voor minderjarigen met een 

handicap (PAB)
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Bedankt voor uw aandacht!

Zijn er nog vragen…


