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VOORWOORD 

 

Alvast heel erg bedankt voor de interesse in ons samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan in de Regio 

Halle Vilvoorde. 

 

Met dit jaarverslag willen we u, geïnteresseerde lezer een inzicht bieden in ons 

samenwerkingsverband. Wie zijn we, wat doen we, waar zijn we mee bezig, hoe ervaren we dit  en 

natuurlijk mogen hier ook een aantal cijfers niet in ontbreken.  

 

2021 was een boeiend en uitdagend jaar. Niet alleen woedde de corona pandemie nog in alle hevigheid 

rond, wat voor iedereen een uitdaging was: de impact van de maatregelen, de teleurstelling dat het 

“rijk der vrijheid” steeds vooruit werd geschoven … . Het was niet evident om hiermee om te gaan voor 

de volledige samenleving, maar vooral voor diegenen waarvoor we dit samenwerkingsverband in het 

leven hebben geroepen; de gezinnen met kinderen en jongeren die verblijven in de regio Halle-

Vilvoorde. 

 

Dit weerhield er ons evenwel niet van om vanachter het mondmasker, het teams- of zoomscherm de 

regio uitbreiding van 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde gestalte te geven. 

 

2021 stond voor ons vooral in het teken om te transformeren van 1 Gezin 1 Plan Asse-Meise-Vilvoorde 

naar 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde.  

De uitbreiding werd aangegrepen om onze organisatiestructuur verder op punt te stellen, het 

installeren van 2 teams gezinscoaches , het aanwerven van heel wat nieuwe medewerkers. Dit in 

combinatie met het verder scherp stellen van wat we doen, hoe we dit doen en voor wie. 

 

Op 1 april van 2021 was het dan zover , 1 Gezin 1 Plan Asse-Meise-Vilvoorde werd 1 Gezin 1 Plan Halle-

Vilvoorde. 

Dit was tevens de start van onze IPT werking, de Intersectorale Partner Tafel waarmee we binnen ons 

samenwerkingsverband een antwoord trachten te geven op die hulpvragen die in het nu 

ondersteuning nodig hebben om hen verder te helpen tot er al dan niet gespecialiseerde hulp kan 

opstarten. 

 

Een boeiende ontdekkingstocht gewenst , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1g1p.be/
mailto:info@1g1p.be


 
 
 
 

4 

 Statiestraat 8, 1740 Ternat www.1g1p.be  tel : 02 306 19 45 info@1g1p.be 

HET INTERSECTORALE SAMENWERKINGSVERBAND 1 GEZIN 1 PLAN HALLE - VILVOORDE 

 

Onder het motto: " Een sterke jeugdhulp snel en dichtbij" willen we met 17 partners uit de jeugdhulp, 

het algemeen welzijnswerk, het VAPH en de geestelijke gezondheidszorg, (samen vormen ze het 

samenwerkingsverband 1G1P Halle-Vilvoorde) de gezinnen in de regio snel en dichtbij een antwoord 

bieden op hun hulpvraag (binnen de 30 dagen) met aandacht voor lokale verbondenheid. Samen 

werken we aan 1 jeugdhulp! 

 

Het werkingsgebied , 5 ELZ (eerstelijnszones) 

De regio Eén gezin-één plan (1G1P) Halle-Vilvoorde met de eerstelijnszones BraViO, Regio Grimbergen, 

AMALO, Pajottenland en Zennevallei is uniek door de sterke verstedelijking van de steden en 

gemeenten rond Brussel met daarrond de groene gordel gekenmerkt door landelijk gebied. 

 

 
 

Dat zijn  4 teams; 2 teams gezinscoaches (team regio Halle en team regio Vilvoorde), 1 ELP team, het 

coördinatieteam en de Intersectorale Partner Tafel. 
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Team gezinscoaches regio Halle  

 

Team Halle bestaat uit 9 gezinscoaches komende uit diverse moederorganisaties en met minstens 

enkele jaren werkervaring.  Twee  mensen komen uit dagcentrum de Wip, één iemand uit MPC Sint-

Franciscus, iemand uit CKG sloebernest, vanuit de  contextbegeleidingsdiensten De Loper en vzw Radar 

zijn er mensen afgevaardigd en ook Resonans (VAPH) en Tonuso zijn vertegenwoordigd. De meeste 

gezinscoaches werken voltijds voor 1G1P, twee mensen in combinatie met het aanvullend aanbod IPT. 

In de huidige context van werkaanbod  is het is niet zo evident  om het team voltallig te houden.  

In team Halle zien we een groep gedreven gezinscoaches met elk hun eigen expertise.  De brug slaan 

tussen de moederorganisatie en 1G1P is van grote meerwaarde en wordt ter harte genomen.  Dit 

betekent dat we op elkaar kunnen beroep doen en dat er een mooie balans is tussen geven en 

nemen.  Ook nu de caseload toeneemt blijven we een geëngageerd team zien die zich ten volle inzet 

voor de gezinnen in moeilijke en vaak zeer moeilijke situaties. We blijven steeds bouwen aan het team, 

zowel in medewerkers als in persoonlijke groei. Het team is voortdurend in beweging en zal in 

beweging blijven.  
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Team gezinscoaches regio Vilvoorde 

 

Het team gezinscoaches regio Vilvoorde is een team samengesteld uit 7 gezinscoaches en 1 

teamcoördinator. Zoals reeds vermeld in dit verslag, dragen verschillende moederorganisaties uit 

verschillende strekkingen binnen de jeugdzorg bij tot deze samenstelling. Zo vertegenwoordigt dit 

team MPC Sint-Franciscus, dagcentrum Domino, Resonans (VAPH), CKG De kleine parachute, 

contextbegeleidingsdiensten Cocon en vzw Radar en Minor Ndako. 6 gezinscoaches zijn voltijds 

tewerkgesteld en 1 gezinscoach combineert een halftijdse functie als gezinscoach met een halftijdse 

functie binnen IPT.  

 

Leergierig, open, durvend en een goede onderlinge verstandhouding zijn slechts enkele kenmerken die 

het team typeren. Het is een jong team met mensen die zich durven gooien en die elk een eigen 

expertise kunnen binnenbrengen, wat één van de sterktes is van het samenwerkingsverband. Op deze 

manier kan er voor de verschillende dossiers die we hebben beroep gedaan worden op de knowhow 

van collega’s. Een voordeel voor de gezinnen maar tevens voor de medewerkers die op deze manier 

tevens hun kennis zien groeien. Het is een wisselwerking die een ketting vormt waarin elke schakel van 

belang is. Daarom is het voor de werking van het team essentieel dat eerder vernoemde kenmerken 

blijvend aanwezig zijn en de link met de moederorganisaties behouden blijft! 

 

Team ELP 

 

Het team eerstelijnspsychologen bestaat uit 6 psychologen, waarvan 5 tewerkgesteld binnen de 

verschillende eerstelijnszones en 1 verbonden aan het OverKophuis in Halle en Sint-Pieters Leeuw. Het 

team is onderverdeeld in de helft anciens, en een aantal nieuwere psychologen. Dit resulteert in een 

goeie mix van gedreven mensen die het reilen en zeilen van 1G1P hebben kunnen volgen doorheen de 

jaren, en een aantal nieuwe frisse invloeden die een nieuwe blik werpen op een aantal zaken. De 

moederorganisaties van het team ELP zijn overwegend dezelfde, waarbij de helft is ondergebracht in 

het CAW, en de andere helft in het CGG. Deze twee zorgen er ook voor dat er goede linken gelegd 

kunnen worden naar bepaalde partners of projecten van zowel CAW als CGG, zoals het JAC en Yuneco. 

De verbinding hierbij blijven maken werkt duidelijk in het voordeel van de cliënten. De verbinding 

binnen het team behouden, is een evenwichtsoefening, waar we blijvend op moeten inzetten. De 

oorzaak hiervan ligt vooral in het feit dat er geen gezamenlijke standplaats is.  

 

We proberen binnen het team ook expertise door te geven aan elkaar, zo werkte Fanny in het verleden 

bij Pleegzorg en contextbegeleiding Cocon, en kan zo altijd een goede link geven naar het werkveld. 

Sofie heeft zich gespecialiseerd in infant mental health, en probeert die visie ook in te kantelen bij de 

rest van het team. Christophe heeft een opleiding ELP gevolgd, … Teamwork makes the dream work, 

waarbij we proberen inzetten op blijvend leren van elkaar. Het team ELP is een fijne mix van 

persoonlijkheden die elkaar mooi aanvullen.  
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Coördinatieteam 

 

Het coördinatieteam bestaat uit een voltijdse netwerkcoördinator (Pieter Lanckman) en drie 

teamcoördinatoren. Marijke Van Riel (voltijds) stuurt het team gezinscoaches Halle aan en Olivier De 

Vos (voltijds) staat in voor het team gezinscoaches Vilvoorde. Laura Schatteman (deeltijds) neemt de 

ELP onder haar hoede. Elke coördinator brengt met zijn jaren ervaring eigen expertise naar de tafel. 

De teamcoördinatoren staan in voor de dagdagelijkse werking en sturen de gezinscoaches en 

eerstelijnspsychologen aan.  Het coördinatorenteam komt wekelijks samen onder leiding van de 

netwerkcoördinator om de afstemming en uniformiteit tussen de teams onderling te verzekeren. Het 

is aan de teamcoördinatoren om de besproken items uit te dragen en implementeren in de 

verschillende teams.  

 

Intersectorale Partner Tafel (IPT) 

 

De partners van de Intersectorale Partner Tafel streven naar de organisatie van 1 jeugdhulp binnen de 

regio Halle-Vilvoorde. We willen er toe komen om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid zo snel 

mogelijk een antwoord te bieden op concrete (jeugd)hulpvragen, en dit door het bewerkstelligen van 

een actieve samenwerking over de sectoren heen. Tevens willen we trachten om via de Intersectorale 

Partner Tafel een antwoord te bieden op de problematiek van de wachtlijsten. Om dit te 

bewerkstelligen willen we maximaal gebruik maken van het reeds aanwezige RTJ aanbod in de regio 

en de inzet van (nieuwe) flexibele en innovatieve trajecten waar nodig. 

 

De Intersectorale Partner Tafel bestaat uit partners van het samenwerkingsverband 1G1P Halle-

Vilvoorde, aangevuld met externe partners die een concreet aanbod of expertise meebrengen rond de 

tafel. Concreet gaat het hierbij momenteel over het consult aanbod vanuit het OCJ, het crisismeldpunt 

en Yuneco. Het CGG Ahasverus is zowel partner binnen de netwerken van Yuneco als 1G1P en kan van 

daaruit een brugfunctie vervullen in beide netwerken.  

 

De partners van het samenwerkingsverband engageren zich om de 14 dagen te participeren aan het 

intersectorale overleg. We kiezen ervoor om het overleg zo dynamisch mogelijk te laten verlopen. Een 

van de uitdagingen is om binnen een beperkte vergadertijd hulpvragen van gezinnen en aanbod op 

een kwalitatieve wijze op elkaar te kunnen afstemmen. Daarom achten we het noodzakelijk dat de 

deelnemers van het IPT overleg voldoende zicht hebben op de sociale kaart van de regio, zicht hebben 

op de wachttijden van de verschillende modules binnen de eigen organisatie en het mandaat hebben 

om beslissingen te nemen over de inzet van zowel het innovatieve aanbod IPT als van het reguliere 

aanbod wanneer hier mogelijkheden toe zijn. 

 

Het voorbije jaar heeft aangetoond dat we onze doelen voor een groot stuk gerealiseerd hebben, 

ondertussen is er op meer dan 170 hulpvragen een passend antwoord gevonden vanuit één van onze 

partners, en dit voor zowel de complexe dossiers als voor gezinnen op de wachtlijsten. De intensieve 

samenwerking heeft de voorbije maanden eveneens geleid tot het optimaliseren van het reguliere 
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hulpaanbod in de regio, we denken hierbij bv.: aan de samenwerking tussen de verschillende diensten 

contextbegeleiding in het kader van aanmeldingen en wachtlijsten. 

 

 "Samenwerken werkt" is hierdoor geen populistische slogan, maar wordt concreet en op casusniveau 

vorm gegeven door de partners van het samenwerkingsverband. 
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1 GEZIN 1 PLAN IN CIJFERS 

   

Consult 

In 2021 werden er 55 consultvragen genoteerd waarvan 37 voor gezinscoach en 18 voor ELP. Een consultvraag is een inhoudelijke vraag over een niet lopend 

traject (vb. bepaalde problematiek die het samenwerkingsverband opneemt) m.a.w. een inhoudelijke vraag vooraleer er wordt aangemeld. Niet inhoudelijke 

vragen worden niet als consultvraag genoteerd (vb. aanmeldingsprocedure, werkingsgebied) 

 

Aanmeldingen 

Er werden 302 aanmeldingen gedaan: 166 voor een traject gezinscoach en 136 voor een traject ELP. 
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GC = 123 aanmeldingen die leiden tot een traject, 35 aanmeldingen die uitstromen voor het perspectiefbiedend gesprek plaats vond en 8 aanmeldingen in 

aanmeldingsfase. Voornaamste redenen uitstroom zijn afgebroken traject cliënt en oriëntering andere hulpverlening. Hierbij werd vooral ingezet op trajecten 

PH (positieve heroriëntering) en IPT (intersectorale partnertafel).  

 

ELP = 110 aanmeldingen die leiden tot een traject, 19 aanmeldingen die uitstromen voor het perspectiefbiedend gesprek plaats vond en 7 aanmeldingen in 

aanmeldingsfase. Voornaamste redenen uitstroom zijn afgebroken traject cliënt en oriëntering andere hulpverlening. Hierbij was voornamelijk een meer 

aangepast of langdurig aanbod noodzakelijk. 
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GC = Er werden 166 aanmeldingen gedaan waarbij het CLB de voornaamste aanmelder is met 48 aanmeldingen of 29% van het totaal.  OSD heeft 26 dossiers 

aangemeld, gevolgd door de contextbegeleidingsdiensten met 12 dossiers en tenslotte CAW, CGG en OCMW met elk 10 aanmeldingen. Onder andere 

aanmelders zitten psychologenpraktijken, Païka, DOP, kind en gezin, ziekenhuizen, huis van het kind, Pharos. 1G1P als aanmelder betekent aangemeld voor 

traject gezinscoach door ELP. 
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ELP = Een totaal van 136 aanmeldingen voor ELP trajecten. Ook hier is CLB voornaamste aanmelder met 59  dossiers of 43% van het totaal, gevolgd door CAW 

en JAC met 26 aanmeldingen. Ook huisartsen hebben 16  cliënten doorverwezen. 1G1P als aanmelder betekent aangemeld voor ELP door gezinscoach. Onder 

andere aanmelders zitten kind en gezin, huis van het kind, Yuneco, school, dagcentrum. 
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Er werden in totaal 233 perspectiefbiedende gesprekken gehouden voor 302 aanmeldingen. Dit komt overeen met 77% van de aangemelde dossiers.  

 

GC = Een totaal van 123 gesprekken waarvan er 48 plaats vonden binnen een termijn van 30 dagen. De gemiddelde duurtijd tussen aanmelding en gesprek 

was 43 dagen.   

ELP = Een totaal van 110 gesprekken waarvan er 68 plaats vonden binnen een termijn van 30 dagen. De gemiddelde duurtijd tussen aanmelding en gesprek 

was 31 dagen. 

 

De gemiddelde duurtijd voor alle aanmeldingen tussen aanmelding en eerste perspectiefbiedend gesprek bedroeg 37,5 dagen.  
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Er zijn 196 trajecten afgesloten waarvan 96 trajecten gezinscoach en 100 trajecten ELP. Er zijn 10 dossiers afgerond die een gelijklopend traject hadden bij 

gezinscoach en ELP. Van de 195 trajecten zijn er 118 opgestart in 2021, 56 trajecten in 2020, 19 trajecten in 2019 en 3 trajecten in 2018. 

 

 

 

De gemiddelde begeleidingsduur van een traject gezinscoach bedroeg 320 dagen. Bij een traject ELP was de gemiddelde begeleidingsduur 124 dagen. 
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Cijfers IPT (april 2021 – september 2022) 
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ERVARINGEN 

 

Een gezinscoach vertelt, 

 

Ik ben bij 1 Gezin 1 Plan gestart als gezinscoach in september 2019. Toen waren we nog een klein team, 

door de uitbreiding in 2021 zijn we uitgegroeid tot een sterk groot team. Werken als gezinscoach houdt 

in dat je als hulpverlener meer bent dan iemand die zegt wat een ander moet doen. We gaan aan de 

slag met de vragen en noden van het gezin. We doen dit volledig op hun tempo en werken zeer 

transparant. Het gezin staat bij ons volledig centraal. Deze vorm van hulpverlening ligt mij zeer nauw 

aan het hart.  

We merken dat door onze werkwijze de stap naar hulpverlening kleiner wordt en gezinnen zich beter 

begrepen voelen. Ik hoop dat gezinnen de weg blijven vinden naar 1 Gezin 1 Plan zodat we hen kunnen 

blijven op weg helpen.  

  

Julie Van Gompel 

Gezinscoach 1G1P 

 

Een ELP vertelt, 

 

Ik werk als eerstelijnspsycholoog (ELP) bij 1 gezin 1 plan sinds oktober 2019 (project 1G1P gestart in 

2018). Werken als eerstelijnspsycholoog betekent o.a. dat we kortdurende, laagdrempelige trajecten 

aangaan met jongeren of hun ouders met niet-complexe psychologische klachten. Er heerst nog heel 

wat schaamte en onwetendheid rond psychologische kwetsbaarheid, vooral bij jongeren. Ik ben heel 

fier dat ik met deze functie kan helpen om dit te doorbreken. In vergelijking met toen ik startte in deze 

functie merk ik op dat er steeds meer aanmeldingen binnenkomen en doorverwijzers sneller aan ons 

denken om een begeleiding op te starten. Ik ben blij dat hierdoor de meerwaarde van ELP bevestigd 

wordt. 

 

Christophe Locus 

ELP 1G1P 

 

Een IPT medewerker vertelt, 

 

Ik ben in februari 2022 gestart als IPT-medewerker bij 1 gezin 1 plan. Wat er eerst uitzag als iets heel 

onbekend en nieuws, zie ik nu als een nodige oplossing.  

IPT is een traject dat ingeschakeld wordt om escalatie te voorkomen. We proberen met meerdere 

organisaties rond 1 tafel te zitten, samen tot een oplossing te komen, om onze gezinnen kort op te 

vangen. Het kind en de veiligheid hiervan staat steeds centraal.  

 

Zelf ben ik zeer blij dat ik de overstap naar IPT heb gemaakt en deze uitdaging ben aangegaan.  

 

Anke Van Doorsselaere  

IPT 1G1P 
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Een beleidsmedewerker vertelt,  

 

De oproep tot intersectorale samenwerking in kader van 1G1P was destijds niet onbesproken. Vele 

partners en directies hadden bij aanvang heel wat vragen bij de wenselijkheid, de haalbaarheid en de 

wijze waarop de werking 1G1P vorm gegeven ging worden. Het gewoon samenbrengen van 

verschillende directies was onvoldoende om het welslagen van een gemeenschappelijk project te 

verzekeren. Er was meer nodig om tot één gemeenschappelijke taal en één gedeelde visie te komen. 

Dé voornaamste helpende basisvoorwaarde om 1G1P gedragen en volwaardig te kunnen neerzetten 

was de aanwezigheid van een organisatie-overstijgend denken. Waar bij aanvang soms nog de vraag 

rees, waarin het verschil tussen 1G1P met andere bestaande vormen van hulp lag; bleek achteraf de 

vraag eerder andersom gesteld te moeten worden; op welke manier kan de bestaande professionele 

Jeugdhulp zich verhouden ten aanzien van de werking 1G1P én een verdere toegevoegde waarde 

blijven hebben. Dit was een belangrijke mindshift voor elkeen aan de tafel. Het verlaten van de eigen 

organisatie in functie van een bredere kijk op hulp en het besef van de eigen verantwoordelijkheid 

hierin.  

Inmiddels zijn we twee teams, een netwerkcoördinator en een IPT-tafel verder; die allen 

geruggesteund door de beleidsgroep, dagdagelijks hard werken om de intersectorale boodschap van 

1G1P in de praktijk om te zetten. Er is sprake van een gezonde activistische en idealistische houding in 

de beleidsgroep, om ook in de toekomst, verder te blijven bouwen aan de complementaire werking 

van 1G1P tussen partners uit het Brede Voorveld en Gespecialiseerde Jeugdhulp. 

Centraal staan onze cliënten, ouders en kinderen, die net zoals wij allen, op een dag, met zorgen 

geconfronteerd kunnen worden. Jeugdhulp dient in deze, menselijkheid terug boven instrumentalisme 

te plaatsen en gedeelde zorg boven (ingewikkelde) procedures die uitsluiten. Het geheel is meer dan 

louter de som der delen; placht men soms te zeggen; maar dat komt in geen enkele vorm van 

samenwerking zomaar vanzelf, daar moet veelal hard aan gewerkt worden, teneinde een wezenlijke 

verandering te bekomen, die finaal ons allen, en de cliënt in het bijzonder, ten goede komt. 

 

Bram De Wit  

Beleidsgroep 

 

 

Sinds 2021 neem ik deel aan de beleidsgroep 1G1P. Ik ontmoette een gedreven groep mensen die ik 

snel wat beter leerde kennen via de maandelijkse vergadering. Eerst waren de vergaderingen allemaal 

online, maar ondertussen gingen en ook 2 fysiek door. Ik voelde me welkom in de groep en na een jaar 

heb ik de indruk dat ik er ook echt deel van uitmaak. Ik probeer zoals de andere leden af en toe wat 

extra mee te denken of een concretere taak op te nemen. Want een beleidsgroep moet ook proberen 

in de praktijk ondersteunend te zijn voor het samenwerkingsverband. Wat het meedenken in deze 

groep voor mij motiverend maakt, is dat er echt iets verwezenlijkt wordt in het directe werken met 

gezinnen en jongeren. Er is veel visie bij de leden van de groep en dat maakt dat er interessante 

discussies gevoerd worden. Het is ook een uiteenlopende groep mensen zoals ook de organisaties zelf 

zeer uiteenlopend zijn, groter, kleiner, 0de, 1ste, 2de lijn, met een andere opdracht,…. Echter,  iedereen 
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in de kring heeft een hart voor kinderen, jongeren en gezinnen en deelt het verlangen een betere, 

meer participatieve, meer vraaggestuurde en laagdrempelige jeugdhulp te realiseren. Voor mij is deze 

ervaring leerrijk. Ik kan iets opsteken van de andere leden: hoe zij dit beleidswerk zien en vorm geven. 

Het is ook versterkend om regelmatig overleg te plegen met collega’s die een verwante visie en doelen 

nastreven. Deelnemen is een manier om de werking van de Wereld van Indra onder de aandacht te 

brengen en op te komen voor wat wij als organisatie op het terrein verwezenlijken. Het laat me ook 

kijken naar onze organisatie door de bril van de anderen, de organisaties en de vragen en noden van 

jongeren en gezinnen die zij mee aan tafel brengen. Ik ervaar het werken in  deze beleidsgroep en dit 

samenwerkingsverband als een boeiende onderneming. Ik ben benieuwd naar haar toekomst en 

gemotiveerd om eraan mee te bouwen. 

 

Inge Coolen 

Beleidsgroep 

 

Een aanmelder vertelt,  

 

Doorverwijzen naar 1 Gezin 1 Plan heb ik als zeer positief ervaren, voor zowel de cliënt als mezelf. Het 

aanmeldingsformulier helpt jou als verwijzer, maar vooral de cliënt om hulpvragen duidelijk te krijgen. 

Het telefonisch contact na de aanmelding is helpend om de situatie nog te verduidelijken. Het 

intakegesprek heb ik als heel warm ervaren. Doordat je hier als verwijzer bij bent kun je dit samen met 

de cliënt doen. Dit werkt drempelverlagend en sterkt de cliënt om zijn verhaal te mogen doen.  Het 

intakegesprek voelt ook eerder als een luchtig gesprek waarin je samen naar de hulpvragen van de 

cliënt kijkt en waarin de cliënt zelf de vrijheid heeft om te beslissen waar hij/zij hulp bij vraagt. 

 

Maatschappelijk werker  

Sociaal Huis Grimbergen 
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