
Samenwerken binnen jeugdhulp 



1G1P

Meer capaciteit en samenwerking in 

de rechtstreeks toegankelijke

jeugdhulp



Vertaling Werf 1 naar 1G1P 

Asse – Meise – Vilvoorde



https://resonansvzw.be/
https://resonansvzw.be/


• Opdracht 

• Team 1 Gezin 1 Plan – Asse-Meise-Vilvoorde

• 14 gezinscoaches

• 5 Eerstelijnspsychologen

• Die werken vanuit hun eigen organisatie en zo voor 

kruisbestuiving en expertise zorgen.

1 Gezin 1 Plan Asse Meise Vilvoorde



Regio 1 Gezin 1 Plan

Asse Meise Vilvoorde



Waar staat 1G1P voor? 

Verbinding

Samenwerken

Eigenkracht/Krachtgericht 

Netwerkgericht

Eigenaarschap

Empowerment



Doelstellingen

 Gemeenschappelijk en onderbouwd plan

 1 duidelijk aanspreekpunt voor het gezin

 Continuïteit in de hulpverlening

 Verschillende expertises





Waarom nood aan 

eerstelijnspsychologische functie? 

• Te lang wachten om hulp te zoeken 

- Taboe 

- Beperkt aanbod 

- Financiële middelen 

• Lange wachtlijsten 

➔ Vroeger ingrijpen! 

➔ Generalistische zorg vs. Specialistische zorg

➔ Preventief vs. Curatief 

➔ Stepped care 



https://www.1g1p.be/aanmelden-gezinscoach

• Het gezin is op de hoogte 

• Regio is bepalend 

• Minimale motivatie van het gezin 

• Kosteloos 

• Flexibel

• Aanmeldingssysteem = tijdelijk 

• Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen! 

https://www.1g1p.be/aanmelden-gezinscoach


Aanbod: 

 Laagdrempelig en krachtgericht

 Hulpvraag kind en gezin staan centraal

 Kortdurende begeleiding → 4 + 4 Sessies

 Psychologische interventies adhv PROP-model

- Psycho-educatie

- Versterken van de copingstrategieën, sociale vaardigheden 

en emotieregulatie

- Relaxatietechnieken

- Social learning

- …



Doelgroep: 

 Leeftijd 0-18jaar (met uitzondering tot 23 jaar)

 Woonachtig in werkingsgebied

 Milde tot ernstige psychologische klachten



Voorwaarden: 

 Steunend netwerk en krachten aanwezig

 Gemotiveerd

 Toestemming beide ouders bij - 18j

 Mogelijkheid tot wederkerige interactie



PrOP-model 

• Probleem

• Omstandigheden

• Persoonlijke stijl 

🡺 Pr = O x P 



Voorbeeldcasus: Karen, 15jaar

• Aanmelding bij CGG door moeder: “K is ingestort”

• Exploratie door CGG 🡺 inschatting ELP 

• Opstellen van PrOP samen met Karen

• Begeleidingsdoelen gekozen door Karen 

• Methodieken: psycho-educatie, normaliseren, denkfouten aanpakken, 

relaxatie 

• Netwerk betrekken, oefenen in eigen omgeving 

• Terugkoppeling CGG indien toestemming 



PR O P

Bang gevoel hebben

Zenuwachtig gevoel hebben

Hyperventileren

Duizelig worden

Me niet goed voelen

- Broer is héél druk en eist 

veel aandacht op

- Gevoel nergens een 

rustig plekje te vinden, 

omdat broer stoort.

- Ouders zijn gescheiden 

- Ze ziet papa om de 2 

weken

- Alcoholproblematiek 

papa

- Veel vriendinnen (+)

- School is 

ondersteunend(+)

- Mama is erg betrokken 

en sensitief. (+)

- Relativeren: vb. denken 

‘komt wel goed, zo erg 

gaat het niet zijn’

- Angst voor de angst: vb. 

denken ‘nu niet weer een 

aanval krijgen he!’

- Doemdenken: vb. ‘ik ga 

dat niet kunnen, of dat 

gaat niet lukken’

- Vermijdingsgedrag

- Creatief (+)

- Deelt graag, vrijgevig (+)

- Spontaan (+)

- Knuffelt graag (+)

- Loopt graag (+)



Wat doen we niet? 

 Diagnostiek

 Acute crisissituaties

 Chronische problematieken

 Meervoudig trauma

 Vechtscheiding

 Ernstige ontwikkelingsstoornis



• Verwijzer doet triage

• Verwijzer brengt gezin is op de hoogte van aanmelding

• Tijdelijk aanmeldingssysteem via www.1g1p.be voor 

verwijzer

Via de online agenda op de website kunnen intakes 

rechtstreeks ingepland worden bij de ELP. 

Token vereist om te kunnen aanmelden.

• Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen! 

http://www.1g1p.be


Nog Vragen ? 

Contacteer ons !

info@1g1p.be

02 306 19 45

www.1g1p.be



“Touwtjes in eigen handen.”


