
Welkom bij  
één gezin één plan 
Noord-West-Vlaanderen
Ondervind je met je gezin problemen? Maak je je zorgen over jouw kind? 

Je staat er niet alleen voor. Ons team helpt gezinnen met kinderen en 

jongeren tussen de 0 en 25 jaar. In samenwerking met andere hulpverlenende 

organisaties gaan we lange wachttijden uit de weg. We starten op binnen de 

30 dagen, de begeleiding is gratis. 

Contacteer ons vrijblijvend, we zijn er voor jou. 
050 66 46 00 - info@1G1Pnwvl.be

Snelle en flexibele  
jeugdhulp 
De nood aan jeugdhulp is hoog, maar de wachttijden kunnen tot maanden 

oplopen. Eén gezin één plan werkt samen met basisvoorzieningen zoals het 

CAW, CLB, Huizen van het kind… en meer gespecialiseerde hulpverlening. 

We zitten eerst samen met jouw gezin voor een kennismakingsgesprek 

met onze gezinscoach en/of psycholoog. Ons doel? Jouw gezin kortdurend 

versterken zodat je zelf terug aan de slag kan met je vragen en zorgen. 



1. Aanmelding 
Bots je met je gezin op heel wat problemen?  
Of ken je een gezin met nood aan 
ondersteuning? Dan maak je telefonisch of via 
onze website een eerste aanmelding.

2. Vraagverheldering
Via een telefonisch gesprek 
verken je samen met één van onze 
medewerkers jouw hulpvraag. Die 
vragen nemen wij telkens mee op 
ons wekelijks aanmeldingsteam. 

3. Kennismakingsgesprek
Binnen de 30 dagen neemt ons team van gezinscoaches 
en psychologen contact met je op voor een eerste 
kennismakingsgesprek. Tijdens zo’n gesprek bespreken 
we 6 belangrijke vragen: 

• Wat loopt er goed en wat loopt er minder goed? 
• Wat wil je graag veranderen? 
• Welke doelen wil je bereiken? 
• Hoe wil je dit aanpakken? 
• Wie heb je hiervoor nodig? 
• Hoe kunnen wij jou daarbij helpen? 

4. Eén plan
Op basis van je vragen zoeken we samen naar de 
nodige veranderingen en kijken we wie daarbij 
kan helpen. Dit kan familie, een buur, vrijwilliger 
of hulpverlener zijn. Samen met je gezin bepaal jij 
zelf het tempo van je plan en kies je ook wanneer je 
de hulpverlening wil stopzetten. We evalueren na 1 
maand en na 3 maanden het gezinsplan in ons team 
en koppelen dit telkens terug. We beogen dus een 
traject van 4 maanden

Hoe kunnen 
we je helpen? 

1 32 4

Samen met je gezin gaan we actief
aan de slag en vertrekken we telkens
vanuit de krachten van je gezin en
netwerk. Hoe zo’n traject verloopt?
Dat lees je hier.



De begeleiding is steeds 
vrijwillig, gratis en 
duurt zo lang als nodig. 
We streven naar een 
begeleidingsperiode van  
vier maanden.

Maak telefonisch een aanmelding via 050 
66 46 00. Dat kan op maandag en dinsdag 
tussen 13u en 17u of op woensdag en vrijdag 
tussen 9u en 12u30.

Eén gezin één plan Noord-West-Vlaanderen is actief in  

Brugge, Jabbeke, Knokke-Heist, Zuienkerke, Blankenberge, De Haan, 

Zedelgem, Oostkamp, Beernem, Damme, Bredene, Oostende

Scan en bezoek onze website

Brugge
Prins Karellaan 2A - 8310 Brugge 
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be

Oostende  
Louisastraat 7 - 8400 Oostende 
050 66 46 00 
info@1G1Pnwvl.be 

Eén gezin één plan Noord-West-Vlaanderen


