Infofiche partnerorganisaties
Bij het ondersteunen van ouderschap en het herstellen van de veiligheid in gezinnen kan het goed zijn om samen te
werken met partnerorganisaties. Naast de brede instap van de integrale jeugdhulp zijn er nog een heel aantal
interessante organisaties om te betrekken bij de ondersteuning van gezinnen al dan niet in het kader van
verontrusting. Hieronder vernoemen we er enkelen zonder dat we volledig kunnen zijn. De diensten van de brede
instap kennen het aanbod van ondersteunende organisaties ook zeer goed en kunnen je helpen in het vinden van de
juiste ondersteuning voor een gezin. Verder kan er ook steeds beroep gedaan worden op de consultfunctie van de
gemandateerde voorzieningen om samen te kijken welke andere mogelijke interessante partners zijn om te
betrekken.

Brede instap
✓

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
www.caw.be

✓

Regioteams van Kind&Gezin
https://www.kindengezin.be/nl/kind-en-gezin-diensten

✓

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

Consult
✓

Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK)
https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/onze-centra/

✓

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
https://www.jeugdhulp.be/contact/buitendiensten/ondersteuningscentrum-jeugdzorg
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Eén gezin één plan (1G1P)
Kinderen, jongeren en hun ouders maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De
jeugdhulp schuift dus steeds dichter bij de gezinnen. Ook kennen de crisisnetwerken een sterke aantrekking voor vragen
naar directe ondersteuning. Om deze trend te keren en gezinnen te ondersteunen - ook in wachtperiodes -, wordt meer
geïnvesteerd in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Met als vertrekpunt ‘1 gezin = 1 plan’. Dat heeft geleid tot het
vormen van regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp.
Er zijn 16 regionale samenwerkingsverbanden actief die heel Vlaanderen en Brussel dekken. Deze
samenwerkingsverbanden krijgen 24 miljoen euro om gezinnen te begeleiden en een sterk netwerk uit te bouwen rond
deze hulpverlening aan gezinnen.
Meer info vind je op:
https://www.jeugdhulp.be/netwerken/een-gezin-een-plan-1g1p

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt medisch-psychiatrische en psychotherapeutische
hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. Elk CGG heeft een aparte werking voor kinderen en
jongeren, volwassenen, en ouderen. Een CGG is georganiseerd in meerdere teams op verschillende vestigingsplaatsen.
Elk team bestaat uit 1 of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers.
De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is geen opname of verblijf.
Daarnaast kan een CGG ook
✓
✓

✓

Specifieke vormen van zorg aanbieden (bv. alcohol-, drugs- en suïcidepreventie, forensische hulpverlening,
verslavingszorg, hulpverlening aan personen met een handicap en bijkomende psychische problemen …);
Samen met andere partners meewerken aan projecten, gericht op specifieke doelgroepen of thema’s (bv.
psychiatrische zorg in de thuissituatie, vroeg detectie van psychiatrische stoornissen, Buddywerking
Vlaanderen, projecten rond familiaal geweld of kindermishandeling, projecten rond de invoering van een
eerstelijnspsychologische functie, alternatieve gerechtelijke maatregelen, arbeidszorg …)
Ondersteuning en consulten bieden aan andere organisaties in de zorg en hulpverlening zoals voorzieningen
Bijzondere Jeugdzorg, gevangenissen, woonzorgcentra/rust- en verzorgingstehuizen, CAW …

Er zijn 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. Alle centra worden door Zorg en
Gezondheid erkend. De contactgegevens vind je hier:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/geestelijke-gezondheidszorg/centra-geestelijkegezondheidszorg/adressen
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Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) bieden pedagogische begeleiding aan gezinnen met
opvoedings- of gezinsproblemen, zolang de problemen nog niet van dien aard zijn dat ze niet op korte tijd kunnen
worden opgelost of verbeterd.
Voor wie?
Een CKG richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere
aandacht voor 0-6-jarigen). Het gaat vooral over situaties waarbij:
✓
✓
✓

Het gezin een hulpvraag stelt;
De opvoeding voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen;
Een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief biedt op verandering.

Hoe?
De CKG bieden een breed scala aan hulp, zoals thuisbegeleiding, ambulante trainingen of ambulante en korte opvang. Je
kan er als ouder zelf naartoe stappen, het gaat dus over zogenaamde rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
Enkel voor langdurige residentiële opvang moet de intersectorale toegangspoort Zijn goedkeuring geven. Omdat deze
vorm zo intensief en ingrijpend is, wordt de tijd genomen om te onderzoeken of de vraag nodig en wenselijk is. Dit is de
zogenaamde niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Vind een CKG bij jou in de buurt:
https://www.ckg.be/zoek-een-ckg/

Fara
Fara is een vzw die zwangerschapskeuzes bespreekbaar maakt. Ben je ongepland zwanger? Weet je niet wat doen na
een prenatale diagnose? Maakte je ooit een keuze en heb je het er moeilijk mee? Dan is Fara er voor je. We bieden een
luisterend oor en professionele begeleiding.
www.fara.be

Echo-lotgenotenwerking
Heeft je cliënt een eigen verleden van mishandeling?
Echo verenigt overlevers van kindermishandeling in Vlaanderen. We creëren met en voor overlevers een veilige plaats
waar lotgenoten kunnen samenkomen, hun verhaal kunnen delen, erkenning en herkenning kunnen vinden bij elkaar. Je
bent met je eigen verhaal, klein of groot, welkom.
www.echo-lotgenotenwerking.be
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