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Samenwerken rond 1 gezin
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Gemeenschappelijk doel

Een uniek samenwerkingsverband
om de ontwikkelingskansen van 

kwetsbare kinderen en jongeren te 
verbeteren

Wat?



Voor wie?

Gezinnen met kinderen en jongeren tot 25 jaar

Kinderen/jongeren met 
psychosociale vragen

Zwangeren



1 Gezin 1 plan richt zich op:

o gezinnen met kinderen en jongeren tot 25 jaar, of zwangere vrouwen en hun 
partner; 
• met een hulpvraag (instemming gezin); 
• met uiteenlopende problemen (generalitisch);
• met een nood aan een ondersteuningsnetwerk (formeel/informeel);
• gezinnen bij wie een snel inschakelbare en dichtbije hulp (dmv een kortdurende 

ondersteuning van 4-6 maanden) :
✓ oplossingen kan bieden om terug verder te kunnen;
✓ of tussentijdse perspectieven kan geven in afwachting van een langdurig hulpverleningstraject.

o of kinderen/jongeren met psychosociale vragen (eerstelijnspsycholoog)
o die zich situeren op de eerstelijn, en verder kunnen geholpen worden met 10 gesprekken,
o of die op zoek zijn naar gespecialiseerde hulp en graag advies willen van een kenner.

-> die op het grondgebied van de Antwerpse eerstelijnszones wonen/verblijven
-> kunnen dakloos zijn 
-> ook voor mensen zonder papieren

1G1P voorziet zelf geen acute crisisopvang, maar kan wel ernaar toeleiden.

Voor wie?



snelle opvolging 
hulpvragen/signalen 

Concrete ambities

wachtlijsten
activeren

Maatwerk
Het gezin staat centraal

min. 490 gezinnen 
begeleiden per jaar

Binnen de maand
overleg met het gezin



Drijfveren

Hoge noden voor alle leeftijdsgroepen

Bijzondere aandacht voor:

• 0-6 jaar
• Verhoogde kwetsbaarheid
• Belang van goede hechting

• 10-15 jaar
• Toename gedragsproblemen



Netwerkorganisatie

We organiseren onze hulpverlening

• Op wijkschaal

• In 7 wijkcontactpunten

• Met intersectorale teams met behoud identiteit

• In de richting van de 0-de          en 1-ste lijn



Onze werkingsregio



Start in 2019 in 5 pilootwijken in de stad 
Antwerpen

Januari 2021: gebiedsdekkende werking

Onze werkingsregio

Antwerpen
Schoten, Stabroek, Wommelgem 
• Geënt op de eerstelijnszones
• Financiering: kansarmoede-cijfers 

en < 25-jarigen



Nieuwe gebiedsdekkende regio (cijfers 2019)

• 600.000 inwoners | 226 km² oppervlakte

• 128.000 < 25 jaar (30%)

Onze werkingsregio

Kansarmoede-index

Antwerpen 30,4%

Schoten 9,96%

Stabroek 5,03%

Wommelgem 11,67%



7 wijkcontactpunten in 4 eerstelijnszones

Wijkverbonden hulp

• Antwerpen 2060
• Antwerpen-Centrum & Linkeroever
• Berchem/Borgerhout
• Deurne/Wommelgem
• Merksem/Schoten
• Noordrand (Bezali, Ekeren, Luchtbal, Stabroek)

• Zuidrand (Hoboken, Kiel, Wilrijk)



Wijkverbonden hulp





Nieuw samenwerken



7 wijkcontactpunten

Wijkcontactpunt

• Interdisciplinair & -sectoraal

• Geen fysiek loket

• Aanmelden via telefoon & mail

✓ Door professionals

✓ Door zorgambassadeurs

✓ Ook vragen van ouders



Samenstelling wijkcontactpunten:

Wijkcontactpunt

• BJZ (Bijzondere Jeugdzorg) 
• CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)
• CKG (Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning)
• CGG (Centra Geestelijke gezondheidszorg, 

eerstelijnspsychologen)
• VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap)



Aanmelding
Aanmeld-

tafel

Netwerk-

activering

Procesonder
steuning

Met gezin aan 
het stuur

Uitvoering 
gezinsplan

Nauwe relatie met aanmelder

Vraagverheldering

Coaching

Interne flow hulpvraag



Begeleiding

• Vrijwillig

• Maatwerk

• Krachtgericht & oplossingsgericht

• Netwerk zoeken en activeren 

• Duurt zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

• Integrale kijk op gezinnen

• Samenwerking centraal



Waar maken we het verschil?

Voor gezinnen

Voor Na

Wachten op vrije plaats • Wijkgerichte aanpak
• Dichtbij leefwereld
• Onmiddellijke hulp
• Laagdrempelige hulp



Waar maken we het verschil?

Voor hulpverleners

Voor Na

Beperkte kennis aanbod in 
de wijk

• Coaching & consult 
zorgambassadeur

Beperkte kennis sociale kaart • Betere kennis en gebruik 
aanbod

1 organisatie 
verantwoordelijk

• Gezamenlijk 
verantwoordelijk



www.antwerpen.be/1g1p



Schrijf je in voor de nieuwsbrief via:

www.sterksociaalwerk.be


