
 

 

Wat is 1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen? 

1 Gezin 1 Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen is een 

intersectoraal samenwerkingsverband. We bieden 

een gratis en vrijwillig aanbod in afwachting van of 

als alternatief op rechtstreeks toegankelijke  

jeugdhulp. We fungeren echter niet als toegangs-

poort tot het  reguliere aanbod rechtstreeks  

toegankelijke jeugdhulp. Als Trefplaatsmedewerker 

vinden we het belangrijk om samen op weg te gaan 

met de vragen van het gezin! We geloven erg in de  

krachten en mogelijkheden van het individu, het  

gezin, het persoonlijk en professioneel netwerk.  

 Wat is een Krachtwerk(t)-Traject? 

Trefplaats Jeugdhulp Kempen biedt coaching aan huis 
die we omschrijven als krachtgericht, netwerkgericht 
en verkennend. De Krachtwerk(t)-coach ondersteunt 
het gezin om de regie  
opnieuw in handen te nemen. We nemen zo weinig 
mogelijk over. We stimuleren en  
activeren het gezin om samen met hun netwerk aan 
de slag te gaan. Dit in de vorm van  
doelstellingen en acties. Deze kunnen een plaats krij-
gen in het gezinsplan. Indien er  
vragen onbeantwoord blijven, verkennen we samen 
welk hulpverleningsaanbod het meest passend is.  

Wat is BurgersAanZet?  

BAZ is een samenwerkingsverband van 5 vrijwilli 

gersorganisaties: ArmenTeKort, Homestart, EKc, 

LUS  en Magenta. Samen staan ze voor kracht- en 

net werkgericht werken voor en door burgers. Ar-

menTeKort verbindt kansrijke en kanszoeken-

de  mensen met elkaar. Voor iedereen van 15 tot 55 

j. Homestart –vrijwilligers ondersteunen gezin-

nen  (kinderen 0-12j) krachtgericht als ‘vriend aan 

huis’.  EKc faciliteert eigen oplossingen van mensen 

en  hun netwerk door een eigen kracht conferentie. 

LUS helpt mensen hun eigen LUS-groep op te star 

ten. om: samen te praten, samen te zijn, … Magenta 

biedt workshops aan voor ouders van zor gen-

kinderen (handicap, ernstige chronische ziekte).  

Wat is een ELP-traject? 

We bieden een kortdurend begeleidingsaanbod 
voor kinderen en jongeren met milde tot matige 
psychische klachten.  
In een eerste gesprek luisteren we naar de vragen, 
zorgen en krachten. Daarna beslissen we samen of 
een begeleiding kan opgestart worden. Dit kan in 
de vorm van individuele gesprekken,  
gezinsgesprekken, gesprekken met belangrijke 
anderen, enzovoort. Telkens wordt er goed  
afgestemd met het kind/de jongere wat gewenst is 
en hoe dit vorm gegeven kan worden.  We  
brengen in kaart wat de uitdagingen zijn, waar 
mogelijkheden liggen en gaan doel- en  
krachtgericht aan de slag.  

Wat biedt  1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kem-

pen? 

Een traject binnen 1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kem-
pen kan bestaan uit een krachtwerk(t)-traject, een 
aanbod vanuit BurgersAanZet (BAZ), een traject bij 
de eerstelijnspsycholoog of een diagnostisch traject.  
Deze kunnen losstaand alsook in combinatie  
worden ingezet.  Wat het meest passende  
traject is, wordt binnen het Trefplaats-team beslist. 

Wat is een Diagnostiektraject?  

Dit traject omvat meer dan de klassieke  
psychodiagnostiek en is niet bedoeld om te  
komen tot een diagnose. De focus wordt gelegd 
op één thema waarmee een multidisciplinair team, 
gedurende één maand aan de slag gaat. Dit  
wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling en 
het welzijn van de kinderen en jongeren. De  
aanwezige moeilijkheden, achterliggen (interactie)
patronen, sterktes en reikwijdte hiervan worden 
in kaart gebracht. Van hieruit wordt een verslag 
opgesteld dat nieuwe perspectieven kan bieden 
aan het gezin.  



Werkingsgebied? 

Voor inwoners van: 

• Arendonk 

• Baarle-Hertog 

• Balen 

• Beerse 

• Dessel 

• Geel 

• Grobbendonk 

• Herentals 

• Herenthout 

• Herselt 

• Hoogstraten 

• Kasterlee 

• Laakdal 

 
 

• Lille 

• Meerhout 

• Merksplas 

• Mol 

• Olen 

• Oud-Turnhout 

• Ravels 

• Retie 

• Rijkevorsel 

• Turnhout 

• Vorselaar 

• Vosselaar 

• Westerlo 
 

 

Telefonisch contact?  
 
Nu komt de vraag misschien, hoe kan ik aanmelden 
voor Trefplaats?   
In juni 2022 is Jeugdvraag Op Maat (JOM) gelanceerd.  
We willen weg van het aanmelden voor een module. 
Een gezin is niet in een module te passen. We willen 
het graag anders aanpakken. We willen oprecht luis-
teren naar de vraag, samen nadenken, maar ook 
‘doen’ indien nodig. Dit maakt dat als je een jeugd-
hulpvraag hebt, een JOM- collega graag met jou en/of 
het gezin op pad gaat om te zoeken naar wat er nodig 
is. Dit start steeds met oprecht luisteren!  
Het aanbod blijft bestaan en als een gezin dit nodig 
heeft, zal het zo snel als mogelijk geïnstalleerd wor-
den. Wachttijden zullen jammer genoeg ook blijven 
bestaan. Maar we geloven heel sterk in de kracht om 
SAMEN  aan de slag te gaan tijdens de wachttijd zodat 
gezinnen niet in de kou staan! 
 
DUS 

Heb jij een jeugdhulpvraag: bel naar JOM 

 
Wat verandert er nu concreet!  
Voor Jeugdhulpvragen in de Kempen kan je vanaf nu 
terecht op 1 nummer: 014 14 04 49De momenten 
waarop JOM bereikbaar is:  

• maandag tussen 13u en 16u 

• dinsdag tussen 17u en 20u 

• woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 

12u 
 

 

 

 

  

 

Wanneer kan een traject niet opstarten? 

• Het gezin woont buiten het werkingsgebied. 
• Bij onvoldoende motivatie. 
• Wanneer er een opstart rechtstreeks-toegankelijke 

jeugdhulp binnen de maand plaats vindt.  
• Wanneer de minderjarige aangemeld is bij niet-

rechtstreekse jeugdhulp. 
• Indien de leeftijd van 21 jaar is overschreden. 
• Wanneer er  sprake is van een crisis. Dan is het 

crisismeldpunt -18 de meest aangewezen dienst-
verlening.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arendonk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baarle-Hertog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balen_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dessel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geel_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grobbendonk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herentals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herselt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogstraten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasterlee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laakdal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lille_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meerhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merksplas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mol_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olen_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Turnhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ravels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Retie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijkevorsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turnhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorselaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vosselaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerlo_(Belgi%C3%AB)

