AANMELDEN BIJ KRACHTGERICHT WAAS EN DENDER
voor alle gezinnen uit Lokeren, Zele, Hamme, Waasmunster, Temse en Sint-Niklaas
1. De vraagverheldering naar RTJH is nog onduidelijk: aanmelden bij de gezinsplancoaches
Aanbod
Contacteer gezinsplancoach per steunpunt
Wanneer de vraagverheldering of het nodige
Steunpunt Sint-Niklaas (voor gezinnen uit Sint-Niklaas + deelgemeenten)
ondersteuningsaanbod nog onvoldoende duidelijk zijn, kan je als
gpc.sint-niklaas@krachtgerichtwaasendender.be
hulpverlener contact opnemen met een gezinsplancoach:
0499 88 29 63
- zij helpen je verder in het toeleiden naar gepaste hulp voor een
Steunpunt Lokeren (voor gezinnen uit Lokeren, Hamme, Zele & Waasmunster)
gezin
gpc.lokeren@krachtgerichtwaasendender.be
- zij ondersteunen op vraag het proces van vraagverheldering
0474/ 50.07.16
- zij organiseren een netwerktafel met het oog op het opmaken
Steunpunt Temse (voor gezinnen uit Temse + deelgemeenten)
van gezinsplan waarin de opstart van gepaste hulp op korte
gpc.temse@krachtgerichtwaasendender.be
termijn wordt gerealiseerd
0474/ 50.07.16
2. De vraagverheldering naar RTJH is duidelijk: rechtstreeks aanmelden bij de organisaties RTJH
Professionals, hulpverleners en gezinnen kunnen zich rechtstreeks richten tot de organisaties Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp in onze regio,
wanneer de vraagverheldering duidelijk is en je weet als aanmelder waar je hiervoor terecht kan. Verschillende organisaties RTJH hebben
uitbreidingsmiddelen gekregen om gezinnen met hun hulpvraag binnen de maand te onthalen en een gepaste ondersteuningsaanbod te bieden dat
snel inzetbaar is. De contactgegevens van deze organisaties RTJH vind je via deze link.
3. Aanmelden bij een eerstelijnspsycholoog
doelgroep
wat
contacteer eerstelijnspsycholoog per steunpunt
Kinderen en jongeren van 0
- coaching en consult
Steunpunt Sint-Niklaas (voor gezinnen uit Sint-Niklaas en deelgemeenten)
tot 25 jaar en hun context
- gratis 5 tot 10 gesprekken met
elp.sint-niklaas@krachtgerichtwaasendender.be
met milde tot matige
kind/jongere en zijn context
0477 96 33 50
psychische problemen
- kan deel uitmaken van een ruimer Steunpunt Lokeren (voor gezinnen uit Lokeren, Hamme, Zele, Waasmunster)
gezinsplan
elp.lokeren@krachtgerichtwaasendender.be
- aanmelding door een
0499 90 49 19
hulpverlener/professional
Steunpunt Temse (voor gezinnen uit Temse en deelgemeenten)
elp.temse@krachtgerichtwaasender.be
0499 75 24 47
Coördinatie en contact
Ann Dewulf - ann@rwowaasland.be
0492/73.61.29
www.krachtgerichtwaasendender.be
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