HOE AANMELDEN?
1. Informeer het gezin / de verwijzer
over 1Gezin1Plan
2. Krijg samen een beeld van het
netwerk (familie, vrienden, kennissen,
hulpverlening)

………………………….…………………..
………………………………………………
GSM: ………………………………………
EMAIL: ……………………………………
…………………@konektizwvl.be

3. Bedenk hoe jij zelf en de verwijzer
betrokken zullen blijven
4. Vul samen het aanmeldingsformulier in
op www.konektizwvl.be

WERKINGSGEBIED

EEN DOEL
ZONDER PLAN
BLIJFT EEN DROOM
Antoine de Saint-Exupéry

President
Kennedypark 10
8500 KORTRIJK
056/24.16.26
Telefonische permanentie
ma – di – do 9u -12u

SAMENWERKINGSVERBAND

info@konektizwvl.be
www.konektizwvl.be

facebook.com/konektizwvl

KONEKTI JEUGDHULP
SAMENWERKEN DOOR VERBINDING

WAARVOOR KAN JE TERECHT
BIJ HET VERBINDINGSTEAM?
Het samenleven bij jullie thuis loopt heel
onrustig. Jullie willen graag de verbinding in
het gezin verbeteren, al dan niet in combinatie
met zorgen op andere levensgebieden (wonen,
gezondheid, onderwijs,…) Je schat in dat er
ondersteuning
nodig
is
om
eventuele
gezinscrisissen te voorkomen.
Het kan zijn dat je gezin reeds op een
wachtlijst voor jeugdhulp staat of er dreigt op
te komen. Ondertussen blijft het samenleven
wel heel moeilijk.
In een kortdurende ondersteuning gaat het
verbindingsteam samen met je gezin en je
netwerk op zoek naar wat jullie kan helpen.
Een gevolg kan zijn dat verdere jeugdhulp
niet meer nodig is.

METHODE 1GEZIN1PLAN
Je hele gezin én de belangrijke
personen rondom jullie worden actief
betrokken bij jullie vragen.
Jullie houden mee de touwtjes in
handen tijdens onze samenwerking.
Jullie bepalen zelf de doelen.

WAARVOOR KAN JE TERECHT BIJ DE
EERSTELIJNSPSYCHOLOOG – ELP?
We vertrekken vanuit jullie krachten en
willen wat goed loopt versterken.
We maken samen een gezinsplan op, in
samenwerking met de verwijzer.
Hoe dat plan eruit ziet bepalen
jullie zelf.

Ben je een kind of jongere tussen 0-25 jaar en:
Is er iets wat je verdrietig, bang of boos
maakt?
Zit je niet goed in je vel?
Dan ben je
psychologen.

welkom

bij

onze

eerstelijns-

Wij helpen jou graag verder. Je kan bij ons
terecht voor een snelle, kortdurende (vier
sessies), psychologische tussenkomst.
Voorbeelden waarmee we samen aan de slag
kunnen gaan zijn: een laag zelfbeeld, piekeren,
negatieve gedachten, pesten of gepest worden,
woedebuien, problemen met eten of slapen,
lichamelijke klachten, zichzelf pijn doen …
De gesprekken gaan door op een vaste
plaats in Kortrijk, Waregem of Menen
(of dichter bij jou, indien nodig)
Meer info en aanmelden via
www.konektizwvl.be

