Inhoudstafel
Naam: 1 Gezin 1 Plan Midden-West-Vlaanderen - Gezinscoaching en Eerstelijnspsychologen
Naam: 1Gezin 1Plan Westhoek - 1Gezin 1Plan Westhoek
Naam: Konekti Kortrijk - Eerste lijnspsychologische functie

Naam: 1 Gezin 1 Plan Midden-West-Vlaanderen - Gezinscoaching en
Eerstelijnspsychologen
Sector: Samenwerkingsverband Jeugdhulp Midden-West-Vlaanderen;
Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen
Indien specifiek
Omschrijving aanbod: 1G1P Midden-West-Vlaanderen blijft kinderen, jongeren en hun gezinnen
ondersteunen. Ambulante werking eerstelijnspsycholoog: De ELP's zetten in op telefoongesprekken
en videochats (Whereby, Zoom, ...). Er kunnen enkel nog face-to-face contacten plaatsvinden bij
hoge nood. Mobiele werking gezinscoaches: Onze coaches blijven alle kinderen, jongeren en
gezinnen coachen, maar op een creatievere manier. Er kunnen enkel face-to-face contacten
doorgaan in uiterste nood. We zullen echter blijven coachen telefonisch, via mail of via videochat
(Whereby, Zoom, ...). Algemeen; We blijven actief, online en aanklampend gezinnen ondersteunen.
Onze aanmeldingsprocedure is ongewijzigd en kan dus nog altijd telefonisch op het nummer
0499/904749. Dit op dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag van 9u tot 12u. Meer info over
ons aanbod op www.1g1pmiddenwvl.be
Regio’s die worden bediend West-Vlaanderen;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 0499/904749
Maandag
Dinsdag
9u tot 12u
Woensdag 9u tot 12u
Donderdag 9u tot 12u
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja
Methode
Whereby, Zoom, Google meets, MS Teams, ...
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 ?
Ja
Mailadres:
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Enkel in nood is er een ambulant of mobiel
aanbod;
Website www.1g1pmiddenwvl.be
Website met specifieke info mbt Corona: https://www.1g1pmiddenwvl.be/nieuws

Naam: 1Gezin 1Plan Westhoek - 1Gezin 1Plan Westhoek
Sector: intersectorale samenwerking;
Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen
Indien specifiek
Omschrijving aanbod: Eertse Lijnspsychologische functie: ELP's blijven hun ondersteuning
verderzetten via videochat en/ of telefonische contacten. ELP's starten ook nieuwe aanmeldingen
op. Het verbindingsteam: De gezinscoaches blijven ook de zorgcontinuïteit garanderen. Zij hebben
wekelijks contact met alle lopende begeleidingen. We ondersteunen de gezinnen vooral op
pedagogisch,psychologisch en organisatorisch vlak. Deze contacten verlopen telefonisch en/of via
videochat. Indien er zich crisissituaties voordoen in het gezin waar een huisbezoek zich opdringt,
dan zullen wij, mits het in acht nemen van de maatregelen, wel een face- to face contact
organiseren. Wij blijven permanentie voorzien (ma di do vrij van 9 -12u), aanmeldingen kunnen nog
steeds op ons nummer 057/370000. Ook nieuwe aanmeldingen starten we op. Dit verloopt via
videochat en/of telefonisch.
Regio’s die worden bediend West-Vlaanderen;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 057/37 00 00
Maandag
9-12u
Dinsdag
9-12u
Woensdag
Donderdag 9-12u
Vrijdag
9-12u
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 https://www.westhoekoverleg.be/nl/welzijn-nieuws/welzijn-werking/1-gezin-1-planwesthoek/
Website met specifieke info mbt Corona:

Naam: Konekti Kortrijk - Eerste lijnspsychologische functie
Sector: samenwerkingsverband;
Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen
Indien specifiek psychische en psychiatrische problematieken;
Omschrijving aanbod: Een eerstelijnspsycholoog biedt ambulante, kortdurende (een 4 sessies), vlot
toegankelijke, snel inzetbare en generalistische psychologische begeleiding aan kinderen, jongeren
en hun gezinnen met niet-complexe psychische klachten.
Regio’s die worden bediend West-Vlaanderen;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 056 24 16 26
Maandag
9u-12u
Dinsdag
9u-12u
Woensdag
Donderdag 9u-12u
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ?
Methode
Skype
Maandag
na afspraak
Dinsdag
na afspraak
Woensdag na afspraak
Donderdag na afspraak
Vrijdag
na afspraak
Zaterdag
Zondag

Ja

Hulpaanbod via chat ? Neen
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
na afspraak
Dinsdag
na afspraak
Woensdag na afspraak
Donderdag na afspraak
Vrijdag
na afspraak
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via e-mail ?
Ja
Mailadres: info@konektizwvl.be
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht: 2 dagen
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen;
Website https://www.welzijn13.be/content/aanmelden-bij-de-eerstelijnspsycholoog

Website met specifieke info mbt Corona: Tijdens de corona-periode blijven we telefonisch
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u.

