Inhoudstafel
Naam: 1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen Naam: samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan - 1 Gezin 1 Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Naam: 1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen Sector: GGZ;Opgroeien - Jeugdhulp;VAPH;
Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen
Indien specifiek
Omschrijving aanbod: 1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen is een aanbod Rechtstreeks
Toegankelijke Jeugdhulp voor gezinnen die zich zorgen maken, in verschillende levensdomeinen, om
hun kinderen groot te brengen en waar het organiseren van een netwerk dat hierbij kan helpen niet
vanzelf gaat. In deze hectische tijden willen we laten weten dat we actief blijven zowel in nieuwe
aanmeldingen, lopende procesbegeleidingen en eerstelijnspsychologische trajecten. Tijdens de
permanentiemomenten kan u nog steeds terecht met vragen over het begeleiden van gezinnen. U
kan gezinnen eveneens blijven aanmelden voor procesbegeleiding of begeleiding bij onze
eerstelijnspsychologen, afhankelijk van de capaciteit die er op moment van aanmelding is. We
volgen uiteraard de richtlijnen van de overheid en hebben onze huisbezoeken of face-to-face
contacten vervangen door telefonische contacten of videobegeleiding.
Regio’s die worden bediend Antwerpen;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 03/431 23 00
Maandag
10 - 13u
Dinsdag
10 - 13u
Woensdag
Donderdag 10 - 13u
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ?
Methode
Zoom
Maandag
Op afspraak
Dinsdag
Op afspraak
Woensdag Op afspraak
Donderdag Op afspraak
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Ja

Hulpaanbod via chat ? Neen
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
Op afspraak
Dinsdag
Op afspraak
Woensdag Op afspraak
Donderdag Op afspraak
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via e-mail ?

Ja

Mailadres: info@1gezin1plan.be
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht: 5
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen;
Website https://www.1gezin1plan.be
Website met specifieke info mbt Corona:

Naam: samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan - 1 Gezin 1 Plan
Trefplaats Jeugdhulp Kempen
Sector: Samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan;
Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen
Indien specifiek
Omschrijving aanbod: Op maandag, donderdag en vrijdag blijft het telefonisch onthaal bereikbaar
voor verwijzers die een aanmelding wensen te doen voor 1 Gezin 1 plan Trefplaats Jeugdhulp
Kempen. Deze vragen worden wekelijks (op dinsdag) besproken in een intersectoraal onthaalteam
en vervolgens toegewezen aan een medewerker van het samenwerkingsverband. Qua aanbod kan
deze medewerker van maandag tot vrijdag (afhankelijk van agenda’s) telefonisch, via e-mail, SMS of
videogesprekken op een coachende wijze ondersteuning bieden aan het gezin.
Regio’s die worden bediend Antwerpen;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 014/14 04 49 (telefonisch onthaal voor professionals)
Maandag
13u - 16u
Dinsdag
Woensdag
Donderdag 9u30 - 12u30
Vrijdag
9u30 - 12u30
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ?
Methode
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Neen

Hulpaanbod via chat ? Neen
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via e-mail ?
Neen
Mailadres:
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:

Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen;
Website
Website met specifieke info mbt Corona:

