
Inhoudstafel 
 

Naam: intersectoraal samenwerkingsverband Jeugdhulp Hageland - intersectoraal team Jeugdhulp 

Hageland 

Naam: Samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Asse Meise Vilvoorde - 

  



Naam: intersectoraal samenwerkingsverband Jeugdhulp Hageland - 

intersectoraal team Jeugdhulp Hageland 

Sector: CAW (incl JAC);CLB;GGZ;Opgroeien - Kind en Gezin;Opgroeien - Jeugdhulp;VAPH; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: De gezinscoaches volgen de gezinnen waar al een traject mee opgestart was 

pro-actief op via online contacten. Nieuwe aanmeldingen worden aangenomen, momenteel niet 

actief opgestart. Eerstelijnspsychologen volgen gekende jongeren pro-actief op via telefoon, chat en 

ev. online tools. Nieuwe aanmeldingen worden opgenomen en met de aanmelder bekeken in welke 

mate deze het tijdelijk actief kan vasthouden tot er ruimte komt voor inzet ELP (ev. via online tools). 

Regio’s die worden bediend Vlaams-Brabant; 

Telefonisch hulpaanbod ? Neen  

Telefoonnummer  

Maandag  

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Neen 

Methode  

Maandag  

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

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 www.jeugdhulphageland.be 

Website met specifieke info mbt Corona: https://www.jeugdhulphageland.be/startpagina



Naam: Samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Asse Meise Vilvoorde - 

Sector: Opgroeien - Jeugdhulp; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Hulpverleners kunnen steeds met 1 gezin 1 plan Asse Meise Vilvoorde contact 

opnemen om bij die gezinnen waarover men zich zorgen maakt gezien de huidige situatie. Van zodra 

de aanmelding wordt opgenomen organiseren we een online kennismakingsgesprek . Tijdens dit 

kenneismakingsprek wordt met alle betrokkenen bekeken hoe zij in deze situatie kunnen 

ondersteund worden via telefoon, mail, videocall, chat .... dit zowel voor de eerstelijnspsychologen 

als voor de gezinscoaches. 

Regio’s die worden bediend Vlaams-Brabant; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 02 306 19 45 enkel voor hulpverleners ! aanmelden kan via onze website 
www.1g1p.be 

Maandag er zijn geen vaste permanentie momenten men kan tijdens de kantooruren 
informatie krijgen op 02 306 19 45 of men kan een mail sturen naar info@1G1P.be 

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode whereby Meet (Google) 

Maandag  

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Ja 

Welk kanaal kan worden gebruikt ? gezinnen kunnen niet rechtstreeks op een chatlink klikken, 
in een lopende begeleiding worden er wel van deze 
middelen gebruik gemaakt 

Maandag  

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via e-mail ? Ja 



Mailadres: info@1G1P.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  Elke 
werkdag worden de mails behandeld en krijgt men een antwoord  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: indien er geen andere optie is of wanneer het 

echt noodzakelijk is kunnen er in eerste instantie ambulante contacten worden georganiseerd en 

desnoods ook mobiel; 

Website www.1g1p.be 

Website met specifieke info mbt Corona: www.1g1p.be

 


