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zorgsignaal Vraag het gezin of je hun zorgen mag delen 
met het wijkcontactpunt. Vraag advies 
als je niet weet hoe je dit moet aanpakken.

Meld het gezin aan bij het wijkcontactpunt.

Het wijkcontactpunt contacteert je 
om de vraag scherp te stellen 

(= vraagverheldering).

Mogelijk huisbezoek, coaching of advies
van brede instap en eerstelijnsdiensten.

Mogelijk eerst advies van 
een eerstelijnspsycholoog.

Binnen de maand volgt 
een gesprek met het gezin.

Een begeleider volgt het gezin. 
Hij/zij stuurt de aanpak bij als het nodig is.

Het wijkcontactpunt maakt samen met het 
gezin en zijn netwerk een plan op maat op.

Een gezin aanmelden?
Contacteer je wijkcontactpunt:

Wijk Contact

Borgerhout-Intramuros tel. 03 376 19 01 1G1P.Borgerhoutintramuros@antwerpen.be

Linkeroever tel. 03 376 19 02 1G1P.Antwerpenlinkeroever@antwerpen.be

Kiel tel. 03 376 19 03 1G1P.Antwerpenkiel@antwerpen.be

Antwerpen-Noord tel. 03 376 19 04 1G1P.Antwerpennoord@antwerpen.be

Deurne-Noord tel. 03 376 19 05 1G1P.Deurnenoord@antwerpen.be

Algemene vraag over het project?

�             1G1P@antwerpen.be 

�            www.antwerpen.be/1g1p

Folder.indd   1-3 29/10/19   12:50



Wat is 1 gezin, 1 plan?

1 gezin, 1 plan is een samenwerking van partners uit de gezins- en jeugdhulp 
die hun expertises en capaciteit bundelen. Samen gaan ze voor sneller inzetbare 
en beter afgestemde hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Ze doen dit 
door hun hulpaanbod naar de wijk te brengen, dichtbij de leefwereld van gezinnen.

Krachtlijnen

Samen met het gezin kijken we naar wat goed en minder goed loopt. 
We zoeken wie kan helpen om de situatie te verbeteren en stellen samen een gezinsplan op. 
Zo vergroten we de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.

snel en concreet rechten van gezin

samenwerken aan 1 gezinsplan

netwerk van gezin

diversiteit

kracht- en oplossingsgericht

verschillende 
levensdomeinen

in de buurt

Hoe meld je een gezin aan?

Ben je bezorgd over een kind, een jongere of een gezin? 
Pik je een hulpvraag van een kind of jongere op? 
Merk je dat de aanwezige hulp vastloopt of niet volstaat? 
Meld het gezin dan aan bij het wijkcontactpunt van 1 gezin, 1 plan.

Voor wie?

Voor Antwerpse gezinnen met kinderen tot 18 jaar. 
We besteden extra aandacht aan gezinnen met kinderen, 
vanaf de zwangerschap tot 6 jaar en van 10 tot 14 jaar:

• met een vraag naar hulp of steun
• die wonen in een pilootwijk

Waar?

Wij zijn gestart in 5 pilootwijken:

• Antwerpen-Kiel
• Antwerpen-Linkeroever
• Antwerpen-Noord
• Borgerhout-Intramuros
• Deurne-Noord

De dienstverlening is gratis.

Vraag aan het gezin 
of het hulp wil

Je mag een gezin niet zomaar aanmelden. 
Het gezin moet ermee akkoord gaan. 

Vraag aan het kind, de jongere of het gezin 
of je hun zorgen mag delen met het 
wijkcontactpunt. Leg uit wat 1 gezin, 1 plan 
kan betekenen voor hen.

Denk je dat het een moeizaam gesprek wordt? 
Vraag dan hulp aan 1 gezin, 1 plan. 
Je krijgt tips en coaching om het gesprek 
aan te gaan.

Meld het gezin aan 
bij het wijkcontactpunt

In de 5 pilootwijken is er een netwerk van 
hulpverleners uit verschillende sectoren. 

Je bereikt dit netwerk via het wijkcontactpunt 
van 1 gezin, 1 plan. Daar meld je het gezin aan. 
Je vindt de gegevens van de wijkcontactpunten 
op de achterzijde van deze folder.

Samen met het gezin wordt een plan op maat 
uitgewerkt. Wie kan bijdragen tot dit plan, 
wordt betrokken. Ook jij kan als aanmelder 
een bijdrage leveren.
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