
Inhoudstafel 
 

Naam: OverKopHuis Genk - 

Naam: Dienst Ondersteuningsplan Limburg - 

Naam: Psychologenpraktijk Krieklaar - Psychologenpraktijk Krieklaar 

Naam: Samenwerkingsverband Gezin Centraal Noord-Limburg - regioteam samenwerkingsverband 

Gezin Centraal Noord-Limburg 

Naam: vzw Habbekrats - Huis Van De Vos 

Naam: Gemeente As - Actie As Solidair 

Naam: Arktos - 

Naam: Jeugdzorg Emmaüs Mechelen - MFC Ivo Cornelis 

Naam: VZW Jongerenwerking Pieter Simenon - Dagcentrum De Teuten 

Naam: VZW Jongerenwerking Pieter Simenon - Ondersteunende module APPèL 

Naam: sociaal huis Tessenderlo - Huis van het Kind Tessenderlo 

Naam: 1G1P Oost-Limburg - De plan-trekkers 

Naam: VZW Molenberg - Opvoedingswinkel West-Limburg 

Naam: CKG Molenberg - Opvoedingswinkel Zuid-Limburg (Bilzen, Hoeselt, Tongeren, Riemst, 

Voeren) 

Naam: Campus O3 - Opvoedingswinkel Genk 

Naam: CKG Molenberg - Opvoedingswinkel Maasland (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, 

Maasmechelen en Lanaken) 

Naam: OCMW Alken - Huis van het Kind Alken 

Naam: CKG De Hummeltjes - Steundpunt Noord-Limburg 

Naam: CKG De Hummeltjes - CKG De Hummeltjes Steunpunt Haspengouw 

  



Naam: OverKopHuis Genk - 

Sector: CAW (incl JAC); 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten 

lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt 

en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Op 

dit moment is het OverKop-huis fysiek niet bereikbaar, maar wel telefonisch en via 

facebook/messenger. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0472 22 32 40 

Maandag  

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Neen 

Methode  

Maandag  

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Ja 

Welk kanaal kan worden gebruikt ? https://www.facebook.com/OverKopGenk/ 
(facebook/messenger) 

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: Mobiel (verplaatsing van de medewerker naar de 

cliënt);Neen; 

Website https://www.facebook.com/OverKopGenk/ 

Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: Dienst Ondersteuningsplan Limburg - 

Sector: CAW (incl JAC);VAPH; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Dienst ondersteuningsplan Limburg gaat samen met de cliënt en zijn netwerk 

op zoek naar inclusieve ondersteuningsmogelijkheden die in eerste instantie gevonden worden door 

en met het sociaal kapitaal van de cliënt. Indien de ondersteuningsvragen niet of onvoldoende 

ingevuld  kunnen worden door het sociaal kapitaal zal er professionele ondersteuning ingeschakeld 

worden. Eindresultaat is een ondersteunings- en actieplan voor de cliënt, zijn context en bredere 

omgevingn 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 011/353410 

Maandag 9 tot 12.30  13 tot 16.30 h. 

Dinsdag  9 tot 12.30 

Woensdag 9 tot 12.30 

Donderdag 9 tot 12.30  13 tot 16.30 h. 

Vrijdag 9 tot 12.30 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode MS Teams 

Maandag 9 tot 12.30  13 tot 16.30 h. 

Dinsdag  9 tot 12.30 

Woensdag 9 tot 12.30 

Donderdag 9 tot 12.30  13 tot 16.30 h. 

Vrijdag 9 tot 12.30 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Neen 

Welk kanaal kan worden gebruikt ?  

Maandag 9 tot 12.30  13 tot 16.30 h. 

Dinsdag  9 tot 12.30 

Woensdag 9 tot 12.30 

Donderdag 9 tot 12.30  13 tot 16.30 h. 

Vrijdag 9 tot 12.30 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: helpendehanden@doplimburg.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  1  

 



Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Mobiel (verplaatsing van de medewerker naar de 

cliënt); 

Website https://www.doplimburg.be 

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



Naam: Psychologenpraktijk Krieklaar - Psychologenpraktijk Krieklaar 

Sector: GGZ; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: https://www.kriekelaar.com/corona/ - een online aanbod: gratis zelfhulp-

programma, hulp-programma voor kinderen, jongeren, jong-volwassene, ouders, online consulten 

Regio’s die worden bediend over regio's heen; 

Telefonisch hulpaanbod ? Neen  

Telefoonnummer  

Maandag  

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode Skype 

Maandag op afspraak 

Dinsdag  op afspraak 

Woensdag op afspraak 

Donderdag op afspraak 

Vrijdag op afspraak 

Zaterdag op afspraak 

Zondag op afspraak 

 

Hulpaanbod via chat ? Neen 

Welk kanaal kan worden gebruikt ?  

Maandag op afspraak 

Dinsdag  op afspraak 

Woensdag op afspraak 

Donderdag op afspraak 

Vrijdag op afspraak 

Zaterdag op afspraak 

Zondag op afspraak 

 

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: Ambulant (verplaatsing van de cliënt naar de 

organisatie); 

Website https://www.kriekelaar.com 



Website met specifieke info mbt Corona: https://www.kriekelaar.com/corona/



Naam: Samenwerkingsverband Gezin Centraal Noord-Limburg - 

regioteam samenwerkingsverband Gezin Centraal Noord-Limburg 

Sector: intersectoraal;CLB; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Het regioteam start heel specifiek op binnen hulpverleningstrajecten (bij 

ondersteuningsvragen tijdens de wachtperiode, bij nood aan aanbod op maat, daar waar vraag- en 

indicatiestelling nog niet helder zijn en/of bij nood aan netwerkcoördinatie). De gezinscoaches en 

psychologen van het regioteam ondersteunen telefonisch of via beeldbellen kinderen, jongeren en 

hun gezinnen op een erg aanklampende manier. Zij houden vinger aan de pols op verschillende 

levensdomeinen en proberen ook in deze periode goed af te stemmen met reeds betrokken sociaal 

en professioneel netwerk. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 011 19 18 22 

Maandag van 9u tot 12u 

Dinsdag  van 9u tot 12u 

Woensdag van 9u tot 12u 

Donderdag van 9u tot 12u 

Vrijdag van 9u tot 12u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode allerlei (gdpr-proof) 

Maandag van 9u tot 17u30 (af te spreken met de gezinscoach/eerstelijnspsycholoog) 

Dinsdag  van 9u tot 17u30 (af te spreken met de gezinscoach/eerstelijnspsycholoog) 

Woensdag van 9u tot 17u30 (af te spreken met de gezinscoach/eerstelijnspsycholoog) 

Donderdag van 9u tot 17u30 (af te spreken met de gezinscoach/eerstelijnspsycholoog) 

Vrijdag van 9u tot 17u30 (af te spreken met de gezinscoach/eerstelijnspsycholoog) 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Neen 

Welk kanaal kan worden gebruikt ?  

Maandag van 9u tot 17u30 (af te spreken met de gezinscoach/eerstelijnspsycholoog) 

Dinsdag  van 9u tot 17u30 (af te spreken met de gezinscoach/eerstelijnspsycholoog) 

Woensdag van 9u tot 17u30 (af te spreken met de gezinscoach/eerstelijnspsycholoog) 

Donderdag van 9u tot 17u30 (af te spreken met de gezinscoach/eerstelijnspsycholoog) 

Vrijdag van 9u tot 17u30 (af te spreken met de gezinscoach/eerstelijnspsycholoog) 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: info@gezincentraal.be 



Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  2  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen; 

Website www.gezincentraal.be 

Website met specifieke info mbt Corona: www.gezincentraal.be



Naam: vzw Habbekrats - Huis Van De Vos 

Sector: Jongerenwelzijnswerking; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Online aanbod via social media kanalen: Radio K, Tea Time, ... Fysiek aanbod: 

Walk and Talk, Sporten met begeleider 

Regio’s die worden bediend over regio's heen;Limburg; 

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 ? Ja 

Welk kanaal kan worden gebruikt ? Facebookpagina: 'Habbekrats Hasselt' & 'Habbekrats Sint-
Truiden' / Instagrampagina: 'habbekrats_hasselt' & 
'habbekrats_sinttruiden' 

Maandag  

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: hasselt@habbekrats.be en sint-truiden@habbekrats.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  2  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Online aanbod;Mobiel (verplaatsing van de 

medewerker naar de cliënt); 



Website www.habbekrats.be 

Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: Gemeente As - Actie As Solidair 

Sector: Lokaal Bestuur; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: De gemeente As engageert zich om Assenaren die hulp kunnen gebruiken in 

contact te brengen met gemotiveerde vrijwilligersdie graag willen helpen. Dit kan zijn; 

boodschappen doen of sociale contacten onderhouden of zorg voor dieren of huiswerkbegeleiding 

op afstand of ... 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0475 87 00 77 

Maandag van 9 tot 19 uur 

Dinsdag  van 9 tot 19 uur 

Woensdag van 9 tot 19 uur 

Donderdag van 9 tot 19 uur 

Vrijdag van 9 tot 19 uur 

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 ? Ja 

Mailadres: kim.meyers@as.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  1 werkdag  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: hangt af van de vraag, dan komen vrijwiiligers 

naar de cliënt, maar de sociale afstand moet bewaard blijven; 



Website 

https://www.as.be/Leven_Welzijn/Coronavirus_maatregelen_gemeente_As/As_Solidair_samen_teg

en_corona 

Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: Arktos - 

Sector: Opgroeien - Jeugdhulp; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Arktos werkt op maat en op vraag.  Op basis van de vraag en de nood 

bekijken we samen hoe en wie een antwoord kan bieden. Elke vraag kan gesteld worden.  We 

bekijken op basis van de vraag en de noden samen welk antwoord geboden kan worden.  We 

vertrekken hierbij altijd vanuit de aanwezige krachten en talenten.   Elk traject, voortvloeiend uit de 

vraag, wordt samen uitgetekend. Onze expertise bestaat erin om te verbinden en te versterken, over 

levensdomeinen heen.  Een greep uit onze projecten, trainingsateliers en opleidingen kan je vinden 

op onze website. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0483601715 

Maandag 13-17H 

Dinsdag  13-17H 

Woensdag 13-17H 

Donderdag 13-17H 

Vrijdag 13-17H 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode via alle bovenstaande tools 

Maandag op vraag en in samenspraak met de hulpvrager 

Dinsdag  op vraag en in samenspraak met de hulpvrager 

Woensdag op vraag en in samenspraak met de hulpvrager 

Donderdag op vraag en in samenspraak met de hulpvrager 

Vrijdag op vraag en in samenspraak met de hulpvrager 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Neen 

Welk kanaal kan worden gebruikt ?  

Maandag op vraag en in samenspraak met de hulpvrager 

Dinsdag  op vraag en in samenspraak met de hulpvrager 

Woensdag op vraag en in samenspraak met de hulpvrager 

Donderdag op vraag en in samenspraak met de hulpvrager 

Vrijdag op vraag en in samenspraak met de hulpvrager 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: kderickx@arktos.be 



Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  binne 2 
dagen  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod:  

Website https://arktos.be/nl/home 

Website met specifieke info mbt Corona: https://arktos.be/nl/nieuws/corona



Naam: Jeugdzorg Emmaüs Mechelen - MFC Ivo Cornelis 

Sector: Opgroeien - Jeugdhulp; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: al onze huidige begeleidingen lopen door weliswaar geen huisbezoeken maar 

via skypen, telefonische contacten,... jongeren die bovenaan op de wachtlijst staan en waar een 

dringende hulpvraag is kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Regio’s die worden bediend over regio's heen; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0476/968901 

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.jeugdzorgemmaus.be 



Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: VZW Jongerenwerking Pieter Simenon - Dagcentrum De 

Teuten 

Sector: Opgroeien - Jeugdhulp; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Vanuit dagcentrum De Teuten bieden wij via (beeld)bellen 

opvoedingsondersteuning voor ouders en individuele begeleiding voor kinderen aan (bv. 

huiswerkbegeleiding). Wanneer een jongere bij ons wordt aangemeld, plannen wij een verkennend 

gesprek binnen de maand na aanmelding. We trachten dan via (beeld)bellen samen met de jongere, 

de aanmelder, het gezin en eventuele andere betrokkenen een plan te maken voor de periode dat 

de jongere op de wachtlijst staat. Ons aanbod is er voor kinderen tussen 6 en 18 jaar en hun 

gezinnen waar het moeilijk loopt in de thuissituatie. Onze begeleiders zetten momenteel via 

(beeld)bellen in op de hulpvragen van gezinnen in deze moeilijke tijden en trachten samen te zoeken 

naar hulpmiddelen en manieren om het samenleven zo aangenaam mogelijk te maken. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0479 37 89 20 

Maandag 13u-16u 

Dinsdag  9u-12u 

Woensdag 9u-12u 

Donderdag 13u-16u 

Vrijdag 9u-12u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode GDPR-proof tools 

Maandag 13u-16u 

Dinsdag  9u-12u 

Woensdag 9u-12u 

Donderdag 13u-16u 

Vrijdag 9u-12u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Neen 

Welk kanaal kan worden gebruikt ?  

Maandag 13u-16u 

Dinsdag  9u-12u 

Woensdag 9u-12u 

Donderdag 13u-16u 

Vrijdag 9u-12u 

Zaterdag  

Zondag  

 



Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: aanmeldingenrtj@pietersimenon.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  2  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen; 

Website http://www.pietersimenon.be/rtj/dagcentrum-de-teuten-wie-zijn-wij/ 

Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: VZW Jongerenwerking Pieter Simenon - Ondersteunende 

module APPèL 

Sector: Opgroeien - Jeugdhulp; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Vanuit de ondersteunende module APPéL bieden wij ondersteuning aan 

lopende (hulpverlenings)trajecten en trachten we vastgelopen situaties te deblokkeren. Wanneer 

een jongere bij ons wordt aangemeld, plannen wij een verkennend gesprek binnen de maand na 

aanmelding. We trachten dan via (beeld)bellen samen met de jongere, de aanmelder, het gezin en 

eventuele andere betrokkenen een plan te maken voor de periode dat de jongere op de wachtlijst 

staat. Ons aanbod is er voor jongeren tussen 14 en 18 jaar waarbij de focus tijdens de begeleiding 

ligt op gelijkwaardigheid en het werken aan doelstellingen die de jongere zelf vooropstelt. Heden 

zetten we in op (beeld)bellen met onze jongeren en hun gezinnen om hen te ondersteunen bij het 

vinden van een zinvolle daginvulling en het behalen van hun eigen doelstellingen. Bij vragen voor 

externe time-out of ontheemdingsprojecten, bekijken wij welke mogelijkheden er op dat moment 

concreet voorhanden zijn. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0479 37 89 20 

Maandag 13u-16u 

Dinsdag  9u-12u 

Woensdag 9u-12u 

Donderdag 13u-16u 

Vrijdag 9u-12u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode GDPR-proof tools 

Maandag 13u-16u 

Dinsdag  9u-12u 

Woensdag 9u-12u 

Donderdag 13u-16u 

Vrijdag 9u-12u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Neen 

Welk kanaal kan worden gebruikt ?  

Maandag 13u-16u 

Dinsdag  9u-12u 

Woensdag 9u-12u 

Donderdag 13u-16u 

Vrijdag 9u-12u 

Zaterdag  



Zondag  

 

Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: aanmeldingenrtj@pietersimenon.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  2  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen; 

Website http://www.pietersimenon.be/rtj/appel-wie-en-wat/ 

Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: sociaal huis Tessenderlo - Huis van het Kind Tessenderlo 

Sector: Opgroeien - Jeugdhulp; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Huis van het Kind Tessenderlo blijft in tijden van de coronamaatregelen 

telefonisch en via mail bereikbaar. Bij ons kan je terecht met al je vragen wij gaan vervolgens op 

zoek naar de juiste hulpverlening, binnen ons netwerk, om met deze hulpvraag aan de slag te gaan. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 013 67 95 93 

Maandag 09.00-12.00 uur en van 13.00-15.30 uur 

Dinsdag  09.00-12.00 uur en van 13.00-15.30 uur 

Woensdag 09.00-12.00 uur en van 13.00-15.30 uur 

Donderdag 09.00-12.00 uur en van 13.00-15.30 uur 

Vrijdag 09.00-12.00 uur 

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 ? Ja 

Mailadres: lotte.nuyts@ocmwtessenderlo.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  2  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen; 

Website www.huisvanhetkindtessenderlo.be 



Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: 1G1P Oost-Limburg - De plan-trekkers 

Sector: Opgroeien - Jeugdhulp; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Ondersteuning lopende begeleidingen: telefoon, videobellen, whatsapp, 

...ondersteuning aanmelders via zelfde kanalen, netwerkgerichte ondersteuning hulpvragen vanuit 

CPL-18. GGZ-support door ELP voor brede instap, gezinnen in begeleiding, team zelf. Voortraject 

nieuwe aanmeldingen via tel, videobellen. Online overleg diensten ikv begeleidingen/aanmeldingen. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0488 85 34 43 

Maandag 9u-17u 

Dinsdag  9u-17u 

Woensdag 9u-17u 

Donderdag 9u-17u 

Vrijdag 9u-17u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode allerlei meerdere antwoorden zijn niet mogelijk! 

Maandag 9u-17u 

Dinsdag  9u-17u 

Woensdag 9u-17u 

Donderdag 9u-17u 

Vrijdag 9u-17u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Neen 

Welk kanaal kan worden gebruikt ?  

Maandag 9u-17u 

Dinsdag  9u-17u 

Woensdag 9u-17u 

Donderdag 9u-17u 

Vrijdag 9u-17u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: info@plan-trekkers.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  2 
werkdagen  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen; 



Website www.plan-trekkers.be 

Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: VZW Molenberg - Opvoedingswinkel West-Limburg 

Sector: Opgroeien - Kind en Gezin; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Wij bieden algemene basisinfo en specifieke pedagogisch adviesgesprekken 

via telefoon, e-mail of videocall. Doelgroep: ouders/opvoedingsverantwoordelijken van kinderen 0-

24 jaar. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0490 44 16 10 (Eva) of 0490 44 16 (Tine) 

Maandag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 

Dinsdag  van 9 tot 12 en van 13 tot 17 

Woensdag 9 tot 12 en van 13 tot 17 

Donderdag 9 tot 12 en van 13 tot 17 

Vrijdag 9 tot 12 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode whereby 

Maandag op afspraak 

Dinsdag  op afspraak 

Woensdag op afspraak 

Donderdag op afspraak 

Vrijdag op afspraak 

Zaterdag geen 

Zondag geen 

 

Hulpaanbod via chat ? Ja 

Welk kanaal kan worden gebruikt ? https://www.facebook.com/opvoedingswinkelwestlimburg 

Maandag op afspraak 

Dinsdag  op afspraak 

Woensdag op afspraak 

Donderdag op afspraak 

Vrijdag op afspraak 

Zaterdag geen 

Zondag geen 

 

Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: info@opvoedingswinkelwestlimburg.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  2  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen; 

Website https://www.opvoedingswinkelwestlimburg.be/ 



Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: CKG Molenberg - Opvoedingswinkel Zuid-Limburg (Bilzen, 

Hoeselt, Tongeren, Riemst, Voeren) 

Sector: Opgroeien - Kind en Gezin; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Opvoedingsondersteuning bieden aan alle opvoedingsverantwoordelijken via 

telefoon, mail of videocall-gesprekken. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0491/71.72.40 of 0491/71.72.41 

Maandag  

Dinsdag  van 9 tot 12 en van 13 tot 17u 

Woensdag van 9 tot 12u 

Donderdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17u 

Vrijdag van 9 tot 12u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode Whereby 

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: info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  Binnen de 
24 uren.  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen; 

Website https://www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be/ 



Website met specifieke info mbt Corona: 

https://www.facebook.com/opvoedingswinkel.zuidlimburg/



Naam: Campus O3 - Opvoedingswinkel Genk 

Sector: Opgroeien - Kind en Gezin; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Aanbod voor alle vragen van ouders en opvoeders over (aanstaand) 

ouderschap en allerlei ontwikkelings- en opvoedingskwesties. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 089/36 79 40 

Maandag 9 - 17 uur 

Dinsdag  9 - 17 uur 

Woensdag 9 - 17 uur 

Donderdag 9 - 17 uur 

Vrijdag 9 - 17 uur 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode Skype 

Maandag  

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag 9 - 17 uur 

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Ja 

Welk kanaal kan worden gebruikt ? chat@campuso3.be 

Maandag  

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag 9 - 17 uur 

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: info@campuso3.be 

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.campuso3.be/opvoedingswinkel 

Website met specifieke info mbt Corona: https://www.campuso3.be/quarantainetips



Naam: CKG Molenberg - Opvoedingswinkel Maasland (Kinrooi, 

Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken) 

Sector: Opgroeien - Kind en Gezin; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Opvoedingsondersteuning bieden aan alle opvoedingsverantwoordelijken via 

telefoon, mail of videocall-gesprekken. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0474/300.300 

Maandag 9u-17u 

Dinsdag  9u-17u 

Woensdag 9u-17u 

Donderdag 9u-17u 

Vrijdag 9u-17u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode Zoom 

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: info@opvoedingswinkelmaasland.be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  Binnen de 
24 tot 48 uur.  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen; 

Website http://www.opvoedingswinkelmaasland.be/ 



Website met specifieke info mbt Corona: 

https://www.facebook.com/opvoedingswinkel.maasland.3



Naam: OCMW Alken - Huis van het Kind Alken 

Sector: Opgroeien - Kind en Gezin; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Ouders met opvoedingsvragen, kwetsbare gezinnen in moeilijke situaties, ... 

kunnen bij ons terecht.  Samen gaan we op zoek naar de juiste hulpverleners. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 0498/82 19 13 

Maandag 9u tot 12u 

Dinsdag  9u tot 12u 

Woensdag 9u tot 12u 

Donderdag 9u tot 12u 

Vrijdag 9u tot 12u 

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 ? Ja 

Mailadres: kristine.reenaers@alken.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 www.alken.be 

Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: CKG De Hummeltjes - Steundpunt Noord-Limburg 

Sector: Opgroeien - Kind en Gezin; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: Onze modules (Triple P, Mobiele begeleiding en Amberbegeleiding) worden 

momenteel zo veel als mogelijk via online media (whatsapp, telefoon, videochat) aangeboden. De 

frequentie van onze contacten hebben we wel in veel dossiers verhoogd omwille van het gebrek aan 

fysiek contact. Vele gezinnen krijgen bijna dagelijks telefoon of een bericht van de gezinsbegeleider. 

Enkel in noodzaak gaan we op huisbezoek. Naast onze lopende dossiers hebben we onze gezinnen 

van de wachtlijst waar er momenteel geen andere RTJ-aanbieder betrokken is gecontacteerd en 

vrijblijvend het voorstel gedaan om ook hun op vraag te contacteren en te ondersteunen. Ook hier 

gaan gezinnen in op het onlineaanbod. Gezinnen die niet gekend zijn verwijzen we door naar het 

open aanbod van de Opvoedingswinkel Noord-Limburg. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 011 63 49 31 

Maandag  

Dinsdag  van 9 tot 12 

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode Zoom, Teams, Messenger, Whatsapp 

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: ellen.schepers.ckg@hummeltjes.Be 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  7 
werkdagen  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Enkel ambulant of mobiel in absolute noodzaak; 

Website https://www.hummeltjes.be/opvoedingshulp/ckg-de-hummeltjes 

Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: CKG De Hummeltjes - CKG De Hummeltjes Steunpunt 

Haspengouw 

Sector: Opgroeien - Kind en Gezin; 

Aard van het aanbod gericht op algemene hulpvragen 

Indien specifiek  

Omschrijving aanbod: De gezinnen die we voor de COVID-19 crisis in begeleiding hadden, in elke 

module, zetten we voort adhv begeleiding via telefoon, videobellen, e-mail, whatsapp/berichtjes, ... . 

Ook hebben we ervoor gekozen, aangezien de verplaatsingen wegvallen en er meer ruimte is, we 

ook de gezinnen van de wachtlijst bevragen naar de nood van ondersteuning. Elke 

gezinsbegeleidster heeft ook de gezinnen die afgerond werden, gecontacteerd naar vragen of 

opnieuw nood naar ondersteuning. De huidige gezinnen gaan voor en worden intensief begeleid via 

voorgaande aangegeven manieren. De andere gezinnen zijn ter voorkoming van (verdere) escalatie 

of terugval. Elk gezin wordt op maat verder geholpen. 

Regio’s die worden bediend Limburg; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 011/36.12.30 

Maandag Doorschakeling op werkgsm, alle weekdagen + elke gezinsbegeleidster heeft zijn 
eigen werkgsm 

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode Whatsapp of Zoom 

Maandag Dit gebeurt op vraag, kan op elke weekdag indien nodig 

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Neen 

Welk kanaal kan worden gebruikt ?  

Maandag Dit gebeurt op vraag, kan op elke weekdag indien nodig 

Dinsdag   

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 



Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: Op het e-mailadres van elke eigen gezinsbegeleidster 

Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:  Binnen de 
dag zelf, max binnen de 2 dagen indien iemand een vrije dag heeft  

 
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Enkel bij crisis-situaties; 

Website https://www.hummeltjes.be/ 

Website met specifieke info mbt Corona: 

 


