Hoe werken we samen?
5 stappen in ons traject
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Krachtgericht Waas en Dender

Wij staan voor jullie klaar.
We gaan met jouw gezin en de mensen
die naast je staan op weg.
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Waar kan ik terecht?

Je zit als gezin met een aantal vragen en
jullie hulpverlener weet niet goed bij wie
jullie terechtkunnen.
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Een gesprek binnen de maand

We luisteren naar jullie vragen en zorgen.
We kijken wat er al goed loopt en zoeken
naar wie er mee kan nadenken over
oplossingen.
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Een haalbaar plan

We brengen iedereen rond de tafel om een haalbaar
plan op te maken. Daarin staat wat jullie willen
veranderen, welke antwoorden we samen kunnen
vinden en wie jullie verder kan ondersteunen: een
familielid, een buur, een hulpverlener enz.

WIJ HELPEN
GRAAG!
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Het verbindingsteam staat voor jullie klaar.

Zijn er nog openstaande vragen of bezorgdheden, nadat
we jullie plan hebben opgesteld? Geen zorgen! Een van
onze verbindingsmedewerkers helpt jullie zeker verder.

Als hulpverlener op zoek naar gepaste
ondersteuning voor gezinnen?
Bel met ons onthaal.
03 304 62 00

Wij zijn bereikbaar op:
Dinsdag, woensdag en donderdag
van 9u. tot 12u.

Aanmelden?

Eenvoudig: vul het onthaalformulier in op onze website.

krachtgerichtwaasendender.be

Zit je als gezin met
heel wat vragen?
Praten. Plannen. Doen.

Je vindt ons in:

Wie kan bij ons terecht?
Krachtgericht Waas & Dender is een gratis mobiele dienst voor
kinderen en jongeren (0-25 jaar), ouders en hun netwerk.

Als aanmelder kan je bij ons terecht:
→

Je kan bij ons terecht om samen na te denken rond de vragen en
zorgen. (anoniem consult & advies)

→

Wanneer er meerdere vragen zijn in een gezin en er nood is aan
vraagverheldering en een plan.

→

Wanneer verschillende hulpverleners betrokken zijn en het gezin
wil met hun netwerk rond de tafel een plan maken.

→

Als je botst op wachtlijsten of de nodige hulp bestaat niet, gaat het
verbindingsteam kortdurend en vanuit onze kennis met jou en het
gezin op weg.

Noord-Oost
Waasland

Beveren, Kruibeke,
Sint-Gillis-Waas, Stekene
en Zwijndrecht.

Sint-Niklaas, Lokeren,
Waasmunster, Temse
en Moerbeke.

Zuid-West
Waasland

Berlare, Buggenhout,
Dendermonde, Lebbeke,
Hamme en Zele.

Dender

“

“In alles wat we doen zetten we het gezin centraal: wat ze
willen bereiken, hoe ze het willen aanpakken en hoe de
ondersteuning er zou moeten uitzien. Elk gezin bepaalt zijn
eigen pad.”
- Ann, coördinator

Onze netwerkpartners
VCLB Waas en Dender | CLB GO! Prisma | Hof ter Welle | LIA | Spoort 56 | De
Hagewinde | Tanderuis | Blijdorp | Kwadrant | CCG Waas en Dender
CGG De Drie Stromen | CKG Het Open Poortje | CKG Den Boomgaard | DOP
O-Vl | Kind & Gezin | Huis van het Kind Sint-Niklaas

Je kunt een beroep doen op
één van onze psychologen…
...wanneer je als gezin of hulpverlener bezorgd bent over het psychisch
welzijn van een kind of jongere. Angst, boosheid, verdriet, stress,
zelfbeeld, identiteit, pesten, slapen, eten, enz., onze psychologen
helpen graag. We bekijken jullie zorgen, sterktes en stellen doelen op
die we op korte termijn samen kunnen aanpakken.
→ Bekijk onze specifieke flyer of website.

De Keerkring | OTA | CAW OVL | Team Sherpa | DOMO Waasland | SintLievenspoort

Ontdek onze partners op onze website
krachtgerichtwaasendender.be

