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Samenwerking Huis van het Kind – 1 Gezin 
1 Plan in Antwerpen

• Korte kennismaking met Huizen van het Kind Antwerpen 

• Kennismaking met 1 Gezin 1 Plan groot Antwerpen 

• Inzoomen op de praktijk op het Kiel

• Vragen en ervaringen 



Huizen van het Kind Antwerpen

17 Huizen van het Kind

Vijf grote huizen, in de 
meest kwetsbare 
wijken van de stad. 



Samenwerkingsverband
Huizen van het Kind Antwerpen



Thema’s
Huizen van het Kind Antwerpen



Aanbod 
Huizen van het Kind Antwerpen 

- Consultatiebureau in elk huis + perinatale steunpunten
- Onthaal
- Spreekuren (Opvoedingsondersteuning, Groeipakket, Vroedvrouw, 

vrije tijd, Baby-Peuter, ...)
- Spel en ontmoeting 
- Aanbod Gezinsbond
- Inloopteamwerking 
- NIEUW: Activering van kwetsbare moeders, Taalbubbels+, 

Speelgoedkasten, ….   
- … 



Uitdagingen 
Huizen van het Kind Antwerpen 

Aansluiten bij nieuwe samenwerkingsverbanden 
- 1 Gezin 1 Plan 
- Geïntegreerd breed onthaal 
- Eerstelijnszones
- CAW Wijkteams  



DIENST

Samenwerkingsverband 1G1P - Regio Groot Antwerpen



Opzet



Hoe verder?

1 gezin 1 plan
Werkgebied Groot Antwerpen



Uitrol gebiedsdekkend

We zijn gestart in 5 pilootwijken. 

Vanaf januari 2021
• Geënt op de eerstelijnszones
• Gebiedsdekkende werking stad Antwerpen + 3 randgemeentes : Schoten, 

Stabroek, Wommelgem
• Financiering, vertrekkende vanuit de kansarmoede-cijfers en <25-jarigen

Nieuwe gebiedsdekkende regio (cijfers 2019):
• 593.153 inwoners
• 178.938 kinderen < 25 jaar (30,17% van alle inwoners)
• Kansarmoedeindex K&G:

• Stad Antwerpen:  30,4%
• Schoten: 9,96%
• Stabroek: 5,03%
• Wommelgem: 11,67%

• Oppervlakte excl. havengebied: 226 km2



op weg naar een nieuw samenwerken: 



Wijkverbonden hulp

=> 7 wijkcontactpunten voor 4 eerstelijnszones 

WCP Antwerpen 2060

WCP Noordrand (Bezali, Ekeren, Luchtbal, Stabroek)

WCP Zuidrand (Hoboken, Kiel, Wilrijk)

WCP Antwerpen-Centrum/Linkeroever

WCP Berchem/Borgerhout

WCP Deurne/Wommelgem

WCP Merksem/Schoten



Het wijkcontactpunt

Meld een gezin aan:

7 wijkcontactpunten: 

• 7 interdisciplinaire  en intersectorale teams

• geen fysiek loket 

• aanmelden via telefoon of mail

• door professionals en zorgambassadeurs

• maar ook vragen van ouders zelf worden
behandeld

Samenstelling teams:
• Vlaams Agentschap voor Personen met een

Handicap (VAPH)
• Bijzondere Jeugdzorg (BJZ)
• Centra voor Kinderzorg en Gezins-

ondersteuning (CKG)
• Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
• Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

-> eerstelijnspsychologen

Maatwerk op basis van de lokale dynamiek

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan/meld-een-gezin-aan


Interne flow hulpvraag

Aanmelding
Aanmeld-

tafel

Netwerk-

tafel

Procesonderste
uning

Met gezin aan het 

stuur

Uitvoering 

gezinsplan

Nauwe relatie met aanmelder

Vraagverheldering

Coaching



Voor wie?

1 Gezin 1 plan richt zich op:

o gezinnen met kinderen en jongeren tot 25j, en zwangeren; 

• met een hulpvraag (instemming gezin); 

• met uiteenlopende problemen (generalistisch);

• 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 op het grondgebied van de Antwerpse eerstelijnszones wonen/verblijven

o kunnen dakloos zijn 

o ook voor mensen zonder papieren

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



Voor wie?

Filmpje: 

https://we.tl/t-6cKYkn2t79

https://we.tl/t-6cKYkn2t79


Waarom interessant?
oJe staat er niet meer alleen voor=> intersectoraal team 

ondersteunt het gezin mee, er wordt netwerk rond het gezin 
gebouwd.

oJe kan gerichte gespecialiseerde (jeugd)hulp inschakelen, in de 
wijk zelf.

oEr wordt een netwerkoverleg voor jou georganiseerd, je moet zelf 
de partners rond een gezin niet verzamelen.

oDe jongere/kind kan gebruik maken van een 
eerstelijnspsycholoog, zonder wachttijden en complexe 
aanvraagflows.

oHet gezin wordt niet in wacht gezet (ook al is er een wachtlijst), er 
is steeds onmiddellijke inzet van laagdrempelige hulp. De stress 
in het gezin zal dalen.

oCoaching en consult van de aanmelders

Regio Groot Antwerpen



Praktische info

Website 1G1P Groot Antwerpen

https://www.antwerpen.be/info/6048b42ce7f3344c267f0d02/1-
gezin-1-plan-1

Brochures in 4 talen ter beschikking: NL-FR-ENG-AR

Website Huizen van het Kind Antwerpen 

www.huisvanhetkindantwerpen.be

https://www.antwerpen.be/info/6048b42ce7f3344c267f0d02/1-gezin-1-plan-1
http://www.huisvanhetkindantwerpen.be


Opgroeien Festival

Gluren bij de buren
De samenwerking tussen 

Huis van het Kind Kiel en 1gezin1plan Zuidrand



van toen naar nu…

september ‘19

1ste overleg

Kiel en Hoboken

mei ‘20

1ste

dossier



van toen naar nu…

mei ‘20

1ste casus

februari ‘21

uitrol naar Wilrijk
december ‘21

COVID 19 COVID 19 COVID 19

COVID 19



● Covid 19: een hele uitdaging

🡪 regels en afspraken afhankelijk van 
moederorganisatie (vergaderen, huisbezoeken, 
extern overleg,…)

🡪 alle aanmeldtafels online
🡪 uitrol naar Wilrijk: voorbereiding + kick off 
gebeurde volledig digitaal + vele wissel in 

team (ook hier nood aan ‘verbinding’)
🡪 gemis aan ontmoeting & kennismaking partners
🡪 …..



Huidige 
partners in 
Zuidrand

8 VTE



Huidige 
plus-partners 
in Zuidrand
(periodieke 
aanwezigheid op de 
AMT)

geen extra 
middelen

iedereen is welkom







Huis van het kind versus 

1g1p

► In 2020 en 2021 werden vanuit de HVHK 10 dossiers doorverwezen naar 1G1P

► Van de aanmeldingen die om de 2 weken besproken worden, worden er zeer veel 
doorverwezen naar één (of meerdere) aanbod van het HVHK.

Bv: toeleiden naar -spreekuur

-onthaal

-activiteiten

-……



succesfactoren               valkuilen

- de kloof dichten

- kennismaking

- rollen/verwachtingen definiëren

- dialoog

- blijvend inzetten op en investeren 

in verbinding en ontmoeting

- parallelle processen

► mindshift

► personeelsinzet

► tijdsinvestering



Casus waarbij er vanuit het HVHK werd 
doorverwezen naar 1gezin1plan

► psycho-pedagoog

► consult via de permanentie

► advies om moeder zelf naar de permanentie te laten bellen

► moeder meldt aan 

► hulpvraag wordt onvoldoende scherp gesteld waardoor 1gezin1plan niet overgaat tot 
een procesondersteuning

► psycho-pedagoog niet akkoord

► neemt de rol van aanmelder opnieuw op en ondersteunt in het stellen van de 
hulpvraag

► procesbegeleiding wordt opgestart



Casus waarbij er vanuit 1gezin1plan werd 
doorverwezen naar het HVHK

► Iraaks gezin - IFG

► Veelheid aan problemen op verschillende levensdomeinen

► Zoektocht naar partners: CAW, OCMW, ACM,….

► Eventueel partners 

► CAW houdt wekelijks spreekuur in het HVHK = drempelverlagend

► HVHK: ondersteuning mbt vrijetijdsbesteding voor de kinderen 

► Emotioneel welzijn van de kinderen: 1ste lijnspsychologe



Contactgegevens 

Judith Vink judith.vink@antwerpen.be
0486/23.26.58

Marijke Cassiers marijke.cassiers@antwerpen.be
0499/802.300

Veerle Huygebaert veerle.huygebaert@devoorzorg.be
0479/98.14.23 

Dorien Van Utrecht dorien.vanutrecht@viva-svv.be

Joke Vermeiren  joke.vermeiren@emmaus.be

0470/70.39.61
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