




Gezinscoachen

• Baldemore = 4 lokale besturen m.n. Balen, Dessel, Mol en Retie

• 3 gezinscoachen: Eva, Merel en Valerie

• Primair gericht op kwetsbare gezinnen waar nog geen 
hulpverleningsinstanties aan de slag zijn rond het gezinsfunctioneren

• VRIJWILLIG

• OP MAAT

• SAMEN



Wat doen we?

• Empowerend werken

• Op maat werken

• Tempo gezin volgen

• Op zoek gaan naar de hulpvraag

• Vertrouwen in hulpverlening

• Samen met het gezin

• Brugfiguur naar andere diensten

• In het gezin werken



Wat?

• Op zoek gaan naar de hulpvraag

• Rechtenverkenning 

• Pedagogische ondersteuning

• Psycho sociale ondersteuning

• Contacten met de school en andere diensten - Samen met de ouders

• Naast het gezin staan



Veel voorkomende vragen:

• Alleenstaande ouders

• Functioneren van een gezin

• Gedrag kinderen

• Kinderen met een problematiek

• Vragen over school

• Verslavingsproblematiek

• Kinderopvang en vrije tijd

• Financiële, woonproblemen

• Invaliditeit en ziekte, werk, …



Tegenindicatoren

-Als er een jeugdrechtbank betrokken is
-Als er verontrusting is
-Als het niet vrijwillig is vanuit het gezin
-Als er reeds integrale begeleiding aanwezig is in het gezin
-Overbrugging van wachtlijsten
-Crisissituaties



BREED EN POWER

BREED

• Voor gezinnen met kinderen tot 
18jaar

• Kwetsbaarheid op verschillende 
domeinen

POWER

• Voor kwetsbare, zwangere 
vrouwen

• Ondersteuning op praktisch en 
inhoudelijk vlak

• Checklist: zwanger, wat nu?

• Samenwerking perinataal 
netwerk

• Individueel en in groep



Groepsaanbod POWER

• Zestal sessies per jaar

• Samenbrengen zwangere of net bevallen mama’s

• Thema’s zoals, hechting, voeding, partnergeweld, e.d. komen aan bod

• Zeer waardevol

• Uitbreiden van het netwerk van de mama’s

• Groep leert van elkaar

• Mama’ s brengen de kindjes gewoon mee ☺



Aanmelden

• Iedereen kan aanmelden

• Via website Huis van het Kind
• http://www.huisvanhetkindregiomol.be/gezinscoachen-aanbod

• Dit jaar meer dan 80 gezinnen verder geholpen

• Aanmelden versus outreachend werken (bv. Antennepunten Huis van 
het Kind en Project Moedertaal)

http://www.huisvanhetkindregiomol.be/gezinscoachen-aanbod


ONZE KRACHT

• Vrijwillig

• Op maat en op tempo

• Vertrouwen

• Laagdrempelig

• Aan huis

• Samenwerken OCMW, armoedeverenigingen, …..

• Snelle opstart



Onze valkuilen

• Moeilijk om gezinnen af te wijzen

• Worden wel eens gebruikt als overbrugging of crisis

• Omdat we zo op maat en vraag gestuurd werken, is het niet altijd 
duidelijk…

• Wanneer ronden we af?



Traject

• De Power trajecten zijn duidelijker afgelijnd

• De bredere trajecten zijn op maat en dus steeds verschillend:

- Gezinnen met een korte en duidelijke hulpvraag kunnen vaak op korte 
termijn, na enkele gesprekken afronden

- Gezinnen met onduidelijke vraag of multi problem volgen we vaak 
langer op, dit kan tot een jaar duren.

KENNISMAKING→DOELENPLAN→TRAJECT→EVALUATIE→

EINDVERSLAG



Verontrusting

• Bij verontrusting tijdens het traject wordt een zorgtafel bij elkaar 
geroepen en alle betrokken partners verzameld.

• Er is steeds een open communicatie met het gezin.



VRAGEN???


