
Inhoudstafel 
 

Naam: MMZ Kiosk - Joba Vluchtelingenwerking 

Naam: Cirkant - Cirkant Mobiel 

  



Naam: MMZ Kiosk - Joba Vluchtelingenwerking 

Sector: Opgroeien - Jeugdhulp; 

Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen 

Indien specifiek begeleiding zelfstandig wonen; 

Omschrijving aanbod: Huidige begeleidingen (begeleiding in het zelfstandig wonen: budget, wonen, 

administratie, emotioneel welzijn,...) worden telefonisch en online verdergezet. 

Regio’s die worden bediend Antwerpen; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer Vaste nummer dienst: 03/200.22.50 en begeleiders hebben eigen 
werknummer. 

Maandag 9 tot 16u 

Dinsdag  9 tot 16u 

Woensdag 9 tot 16u 

Donderdag 9 tot 16u 

Vrijdag 9 tot 16u 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja 

Methode MS Teams 

Maandag met eigen begeleider 

Dinsdag  met eigen begeleider 

Woensdag met eigen begeleider 

Donderdag met eigen begeleider 

Vrijdag met eigen begeleider 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via chat ? Neen 

Welk kanaal kan worden gebruikt ?  

Maandag met eigen begeleider 

Dinsdag  met eigen begeleider 

Woensdag met eigen begeleider 

Donderdag met eigen begeleider 

Vrijdag met eigen begeleider 

Zaterdag  

Zondag  

 

Hulpaanbod via e-mail ? Ja 

Mailadres: eigen begeleider: allemaal aparte mailadressen 

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://mmzkiosk.be/ 

Website met specifieke info mbt Corona: 



Naam: Cirkant - Cirkant Mobiel 

Sector: Opgroeien - Jeugdhulp; 

Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen 

Indien specifiek krachtgerichte hulp rond complexe gezinsproblemen: opvoedingsvragen, relationele 

uitdagingen, crisishulp, ondersteuning autonoom wonen van jongeren... ; 

Omschrijving aanbod: Cirkant heeft een divers aanbod RTJ modules in de regio Kempen. Dit zijn 

verschillende modules contextbegeleiding (zie www.cirkant-vzw.be aanmeldingen professionelen). 

We volgen de corona maatregelen van agentschap Opgroeien en werken voornamelijk via telefoon 

en video chat. 

Regio’s die worden bediend Antwerpen; 

Telefonisch hulpaanbod ? Ja  

Telefoonnummer 014 44 81 56 

Maandag van 9:00 tot 12:00 en van 12:30 - 17:00 u 

Dinsdag  van 9:00 tot 12:00 en van 12:30 - 17:00 u 

Woensdag van 9:00 tot 12:00 en van 12:30 - 15:30 u 

Donderdag van 9:00 tot 12:00 en van 12:30 - 17:00 u 

Vrijdag van 9:00 tot 12:00 en van 12:30 - 17:00 u 

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 ? 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.cirkant-vzw.be 

Website met specifieke info mbt Corona: 

 


