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Van waaruit is Eén Gezin – Eén Plan ontstaan? 

✓ Teveel gezinnen, kinderen en jongeren moeten wachten op hulp
✓ Gezinnen, kinderen en jongeren krijgen nog onvoldoende regie over welke hulp er 

geboden wordt en hoe die hulp er uit ziet
✓ Het hulpverleningslandschap is erg versnipperd, er is nood aan sectorale 

en intersectorale krachtenbundeling



Pilootfase
september 2018 – heden

Pilootregio: bevolkingsgebied van 200 000 à 250 000 inwoners
• Hamme
• Zele
• Lokeren
• Waasmunster
• Temse
• Sint-Niklaas

Middelen bij Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ)



Pilootfase
evaluatie en bijsturing

Wat is gelukt:
✓ Onthaal binnen de maand
✓ Veel gezinnen bereikt, grote inspanningen bij RTJ
✓ impact op de wachtlijsten
✓ Vroeginterventie werkt
✓ eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en 

jongeren



Pilootfase
evaluatie en bijsturing

Wat is onvoldoende gelukt?
• Helder onthaal
• Intersectoraal bundelen van krachten
• 1 plan voor gezinnen
• 1 aansprekingspunt voor gezinnen
• Weinig ruimte voor gezinnen die (nog) niet op een 

wachtlijst staan
• flexibele innovatieve hulp op maat van de vraag van 

het gezin



Missie en Visie Krachtgericht Waas & Dender
4 basisprincipes

✓ Krachtgericht samenwerken met gezinnen

✓ Netwerkversterkend samenwerken met gezinnen

✓ Perspectief van het gezin staat altijd voorop (regie van het gezin)

✓ Sectorale en intersectorale krachtenbundeling



✓Uitbreiding regio

✓1 interdisciplinair/ intersectoraal Verbindingsteam

✓1 onthaal

✓3 ELZ – regionale werking

Op zoek naar antwoorden: 
Eén Gezin Eén Plan regiodekkend



✓Krachtgericht, netwerkversterkend samenwerken vanuit regie van de gezinnen - Dienst Ondersteuningsplan 

Oost-Vlaanderen (DOP)

✓Vraagverheldering - Vrij CLB Waas & Dender, CLB GO! Prisma, en CAW

✓ (preventieve) opvoedingsondersteuning - CKG Open Poortje, CKG Den Boomgaard, Kansenwerking Huis van het Kind 
Sint-Niklaas, De Keerkring

✓Vroegtijdig herkennen van psychische problemen/geestelijke gezondheidsproblemen/ 
ontwikkelingsproblemen - CGG Waas & Dender en CGG De Drie Stromen

✓Handicap-specifieke expertise - Tanderuis, De Hagewinde, Blijdorp, Kwadrant

✓Expertise in gezinnen met een migratie-achtergrond - OTA

✓Omgaan met verontrustende situaties/maatschappelijke noodzaak: Hof ter Welle, vzw Lia, Spoor 56

✓Verbinding in gezinnen - Team Sherpa

Teamsamenstelling
expertises uit diverse sectoren



Teamsamenstelling
expertises uit diverse sectoren



Burgerinitiatieven en het verbindingsteam

DOMO  WAASLAND

‘Door ondersteunen mee opvoeden’



DOMO: Door ondersteunen mee opvoeden’

Doelgroep 
Gezinnen 
- in een kwetsbare situatie (financieel of qua netwerk) 
- met kinderen tot 12 jaar.

Wat?
- Een vriend aan huis, ‘goede buur’, samen op pad 
- ‘preventie door presentie’
- Kinderen meer kansen geven, helpen ontplooien, uit 
isolement helpen.



DOMO: Door ondersteunen mee opvoeden’

Hoe? 

- Eén vrijwilliger wordt gematched met één gezin

- vrijwilliger gaat wekelijks enkele uren langs bij het gezin gedurende een lange periode
(gemiddeld 2 jaar).

- inzetten op vertrouwensband met het gezin. 

- afhankelijk van de vraag van de ouder(s).

Vrijwilligers?

- korte opleiding

- intervisie- en vormingsmomenten



Opdrachten verbindingsteam
(Agentschap Opgroeien)

• Laagdrempelig en helder onthaal

• Voor gezinnen met kinderen/jongeren tussen 0 tot 25 jaar

• vraagverheldering vanuit multidisciplinair perspectief

• lokaal verbinding maken

• gesprek binnen de maand

• Eerstelijnspsychologische functie

• Innovatieve, flexibele en vraaggerichte hulpverlening ontwikkelen 

• continuïteit verzekeren

• een coördinatiefunctie opnemen 

• Gepast omgaan met verontrusting en hierin aanklampend werken



Wanneer kan je bij het Verbindingsteam terecht? 

• Consult en advies

• meerdere vragen - nood aan vraagverheldering - een plan

• verschillende hulpverleners betrokken - behoefte aan 1 plan

• nood aan extra hulp op maat van het gezin:
omdat de nodige hulp niet bestaat

omdat de hulp niet voldoende is

omdat er wachtlijsten zijn



Consult en advies 

Telefonisch 

Anoniem

Aanmelder verder op weg helpen

Onthaal
consult



Onthaal
aanmelding

MULTIDISCIPLINAIR BESPREKEN AANBOD VERBINDINGSTEAM NIET NODIG
aanmelder verder op weg helpen

VERDUIDELIJKING NODIG
samen op weg met aanmelder

AANBOD VERBINDINGSTEAM AANGEWEZEN
verbindingsmedewerker gaat aan de slag
gesprek binnen de maand

VRAAG NAAR EEN PLAN

aanmelding door professional

telefonisch/via website

telefonisch overleg met aanmelder

onderzoeken vraag 



Waarover moet het gaan ?

Wat zijn vragen, noden en wensen van het gezin en de aanmelder ?

Welke weg is reeds afgelegd ?

Wat loopt goed ?

Wie is nu al ondersteunend ?

Wat lukt wel ?

Wie kan meedenken ?

Welke steunfiguren willen we aan tafel ?

Hoe wordt ieders stem gehoord ?

Welke expertise ?

= voorbereiden opmaak gezinsplan en organiseren Tafel

Vraagverheldering
een eerste gesprek



De tafel

- elke stem telt

- steunfiguren

Het gezinsplan

- Doelen en Afspraken

- Continuïteit en opvolging

- Gedeeld engagement

Gezinsplan en Tafel



Verbindingsmedewerker neemt deel van gezinsplan op:

• Krachtgericht

• Flexibel en Vraaggericht

• Zo kort mogelijk

• Vanuit expertise

Innovatieve flexibele hulp



✓Sinds 9 februari 2021

✓Telefonisch: 03 304 62 00
• Dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag 

• 9u tot 12u 

✓Digitaal: www.krachtgerichtwaasendender.be

aanmelden bij het verbindingsteam

http://www.krachtgerichtwaasendender.be/


Wanneer kan je bij de eerstelijnspsycholoog terecht? 

✓als je vragen hebt rond het psychisch functioneren van een 
kind/jongere (consult)

✓als je psychische ondersteuning wenst aan te vragen voor een 
kind/jongere (tot 25 jaar)



Wat kan je van een eerstelijnspsycholoog verwachten?

• Gratis

• Ambulant

• Gemiddeld 5 gesprekken (max. 10)

• Nauwe samenwerking met gezin 

• Vertrekken vanuit de krachten in en rond het gezin

• Intersectoraal ingebed

• Zorgcontinuïteit/vervolghulp



Consult en advies 

Telefonisch 

Anoniem

Aanmelder verder op weg helpen

Eerstelijnspsycholoog



Eerstelijnspsycholoog
aanmelding en start

TELEFONISCH OVERLEG MET 
AANMELDER

onderzoeken vraag 

AANBOD EERSTELIJNSPSYCHOLOOG NIET 
NODIG 
aanmelder verder op weg helpen

EERSTE GESPREK BINNEN DE MAAND

VRAAG NAAR PSYCHISCHE 
ONDERSTEUNING

aanmelding door professional

via website

EERSTELIJNPSYCHOLOOG 
KAN STARTEN

VRAAG NAAR EEN 
GEZINSPLAN 
aanmelden 
bij verbindingsteam

AANBOD
EERSTELIJNSPSYCHOLOOG 
NIET NODIG 
gezin verder op 
weg helpen

VRAAG NAAR EEN GEZINSPLAN
aanmelder toeleiden naar verbindingsteam



website: www.krachtgerichtwaasendender.be

aanmelden bij een eerstelijnspsycholoog

http://www.krachtgerichtwaasendender.be/


Noord-Oost Waasland
Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Kruibeke, Zwijndrecht

aanwervingsprocedure lopende

Zuid-West Waasland
Sint-Niklaas & Temse - Jurgen Smet - 0477 96 33 50

Lokeren, Waasmunster, Moerbeke - Leen Senaeve - 0499 90 49 19 

Dender: 
Dendermonde, Zele, Hamme, Berlare, Lebbeke, Buggenhout

Nelle Minner - 0499 75 24 47

Consult bij een eerstelijnspsycholoog



verbindingsmedewerkers: 36 medewerkers 

eerstelijnspsychologen: 4 medewerkers

Onthaal en coaching:                    3 medewerkers

(ook verbindingsmedewerker)

teamcoach: 1 medewerker

coördinatie:       1 medewerker

Totaal: 42 medewerkers (22,5 VTE)

Samenstelling van het verbindingsteam



1 Verbindingsteam
1 onthaal
lokale werking

Noord-Oost Waasland Zuid-West Waasland Dender









Vragen of feedback?
Contacteer ons!

Ann Dewulf 0492/73.61.29 ann.dewulf@krachtgerichtwaasendender.be
coördinator

Tineke Wauters 0473/73 87 93  tineke.wauters@krachtgerichtwaasendender.be
teamcoach

mailto:ann.dewulf@krachtgerichtwaasendender.be
mailto:tineke.wauters@krachtgerichtwaasendender.be

