www.krachtgerichtwaasendender.be

Krachtgericht
Waas en Dender

Krachtgericht
Netwerkgericht
Intersectoraal
Regie bij het gezin

Situering
Krachtgericht Waas en Dender…

Wat doen we?
GezinsPlanCoach

Steunpunten
Lokeren
•

ondersteunen en coachen van
professionals in kracht- en netwerkgericht
samenwerken met gezinnen en het
opmaken van gezinsplannen
• advies i.v.m. hulpaanbod in de regio
•

is een intersectoraal samenwerkingsverband tussen 45 organisaties in de regio
Waas en Dender, met als doel:
- de kloof tussen de brede instap (CAW,
K&G en CLB) en de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verkleinen;
- minimum 200 gezinnen per jaar extra
ondersteuning bieden en dit binnen de
maand na aanmelding;
- krachten bundelen vanuit een
intersectoraal gedeelde visie en werkwijze.

Vrij CLB Waas en Dender
Grote Kaai 7, 9160 Lokeren

•

organiseren van intervisie

Huis van het Kind
Sportlaan 2, 9160 Lokeren
• gezinsplancoach: Simon Dessein
simon@krachtgerichtwaasendender.be
GSM: 0470/61.29.23

•

deelnemen aan casusoverleg bij teams

•

•

EersteLijnsPsycholoog
ondersteunen en coachen van
professionals bij vragen i.v.m. psychisch
welzijn van een kind of jongere
•

gratis, kortdurende, ambulante (of
indien nodig mobiele) psychotherapie voor
kinderen en jongeren tot 25 jaar
• aanmelding door een professional

Vanuit dit samenwerkingsverband werken
we met een gedeeld gezinsplan als basis
voor de samenwerking tussen het gezin en
zijn informele en professionele context.

•

Het samenwerkingsverband richt zich naar
gezinnen in Lokeren, Zele, Hamme, Temse,
Waasmunster en Sint-Niklaas.

•

vroegdetectie en indicatiestelling

•

Huis van het Kind Sint-Niklaas
Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas

•

gezinsplancoach: Caroline De Clercq
caroline@krachtgerichtwaasendender.be
GSM: 0499/88.29.63

•

eerstelijnspsycholoog: Jurgen Smet
jurgen@krachtgerichtwaasendender.be
GSM: 0477/96.33.50

doorverwijzing naar gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg, indien nodig

vrijblijvend (telefonisch) consult,
ook bij twijfel of wij iets kunnen
betekenen, we gaan samen op zoek
• indien wenselijk/nodig maken we een
afspraak voor verdere ondersteuning
•

eerstelijnspsycholoog: Leen Senaeve
leen@krachtgerichtwaasendender.be
GSM: 0499/90.49.19

Sint-Niklaas

•

Contact Opnemen?

Projectcoördinator:
Ann Dewulf
ann@rwowaasland.be
0492/73.61.29

(Lokeren, Hamme, Zele, Waasmunster)

Temse
•

Vrij CLB Waas en Dender Lokeren
Grote Kaai 7, 9160 Lokeren

•

gezinsplancoach: de GPC van Lokeren of
Sint-Niklaas mag gecontacteerd worden

•

eerstelijnspsycholoog: Nelle Minner
nelle@krachtgerichtwaasendender.be
GSM: 0499/75.24.47

