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CONTACT

1 GEZIN 1 PLAN

4

THEMA
We gaan aan de slag met de vraag van de

hulpvrager, we richten ons tot kinderen en jongeren

DOELGROEP
Kinderen en jongeren van 0 - 18 jaar oud

Jongvolwassenen tot 25 kunnen afhankelijk van hun
vraag geholpen worden (neem hiervoor contact op)

HOE
Via doorverwijzing

VORM
Mobiele hulpverlening

Je kind zit niet goed in zijn vel of hee� het moeilijk met de scheiding. Je belandt steeds 
in discussies rond de opvoeding met je (ex)partner. Je zit met bepaalde vragen of 
zorgen en je weet niet waar je terecht kan.
Dit zijn enkele van de vele uitdagingen waar gezinnen op een bepaald moment voor 
komen te staan. Wat doe je dan? In veel situaties kan je hiervoor terecht binnen je 
netwerk (familie, vrienden, buren, collega’s …). Soms is er meer nodig en kan je 
hiervoor terecht bij 1 gezin 1 plan.

Met ons team van gezinscoaches en eerstelijnspsychologen luisteren we naar jou en de 
noden van je gezin. Samen bekijken we wat jullie vraag is en wat hierin nodig is om 
verder te kunnen en gaan we samen op zoek.

Pieter Lanckman

Statiestraat 8 1740 Ternat

0491279595

info@1g1p.be
pieterlanckman@1g1p.be

www.1g1p.be



Test
HOE

Test

CONTACT

AA VLAANDEREN
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THEMA
Alcohol

DOELGROEP
Alle lee�ijden

HOE
Op eigen initiatief

VORM
Groepsvergaderingen

AA is een vereniging die wereldwijd volgens dezelfde principes werkt en als doel heet 
ieder lid nuchter te laten worden en blijven. Het is een zelfhulpgroep die lokaal werkt in 
kleine groepen, waar mensen terecht kunnen met een alcoholprobleem en daar van af 
willen. In zo’n vergadering behoud je je anonimiteit en ben je enkel gekend onder je 
voornaam. 

Door naar mekaar te luisteren, te spreken over je problemen en een programma te 
volgen, lukt het vele mensen om daadwerkelijk iets te doen aan hun alcoholmisbruik. 
Ze worden nuchter en blijven nuchter door regelmatig naar de vergadering te komen, 
waardoor ze alert blijven en voorkomen dat ze terugglijden naar hun oude leven

Verschillende groepen over  Vlaanderen

www.aavlaanderen.be



CONTACT

AL-ANON & ALATEEN
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THEMA
Iedereen die lijdt of geleden hee� onder

het drankmisbruik van iemand uit zijn omgeving

DOELGROEP
Alateen voor jongeren vanaf 8 jaar,

Al-Anon voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen

HOE
Op eigen initiatief

VORM
Residentieel: groepsvergaderingen

De Al-Anon Familiegroepen zijn een wereldomvattende gemeenschap van familie en 
vrienden van alcoholisten, die hun ervaring, kracht en hoop delen om hun 
gezamenlijke problemen op te lossen. Wij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is 
en dat een gewijzigde houding van het gezin dikwijls kan helpen bij het herstel. We 
leren de leden de ware aard van alcoholisme kennen.

Ons programma is gebaseerd op het 12-stappen programma overgenomen van AA. 
Al-Anon is een anonieme gemeenschap. Alles wat tijdens de groepsvergaderingen en in 
persoonlijke gesprekken wordt verteld, is vertrouwelijk.

Verschillende groepen over Vlaanderen

Helenalei 24 (gelijkvloers)
2018 Antwerpen

03 218 50 56

info@al-anonvl.be

www.aavlaanderen.be



CONTACT
 + Naam

 0 Adres 
 Adres

 ! Telefoonnummer
 % E-mail
 ï Website

YUNECO
THEMA

Test
DOELGROEP

Test
HOE
Test

VORM
Test

YUNECO, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheid 
kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. Het is een samenwerking tussen 
verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheida van alle 
kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk 
YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma’s de krachten 
om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care en 
YUNECO Combi) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende 
partners in Vlaams-Brabant te komen.

CONTACT

ATELIER
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THEMA
Gestabiliseerde, chronische psychiatrische problematieken

DOELGROEP
Volwassenen en ouderen

HOE
Via doorverwijzing

VORM
Ambulant

Het Atelier organiseert van maandag tot vrijdag groepsgerichte activiteiten voor 
volwassenen die nood hebben aan het opbouwen van een sociaal netwerk. Onze 
activiteiten worden ondersteund en begeleid door ervaren coachen die je helpen om 
op een veilige en gerichte manier stappen te zetten naar wat voor jou belangrijk is: je 
plaats innemen in een groep, je zorgen even parkeren, de knop omdraaien, een eigen 
taak opnemen, ...

Een greep uit ons aanbod: ontmoetingsmomenten, koken, artistiek en creatief bezig 
zijn, sporten, gezelschapsspelen, uitstappen maken, ... 
Dit alles in een gemoedelijke sfeer waar je jezelf kan zijn en nieuwe contacten kan 
opbouwen.

August Demaeghtlaan 51
1500 Halle

Muurveld 38 1730 Asse

02 80 101 80

atelier@ahasverus.be

www.ahasverus.be



CONTACT

AZ JAN PORTAELS
RAKONTA DAGTHERAPIE
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THEMA
Psychische problemen

DOELGROEP
Volwassenen vanaf 18 jaar waar psychiatrische 

opname niet meteen aangewezen is

HOE
Via doorverwijzing of op eigen initiatief na intakegesprek

VORM
Ambulant

Twee deeltijdse programma’s van 9 tot 16, voor een groep van 3 tot 8 cliënten. Deze 
groepen starten vanuit van een multidisciplinaire werking (psychiater, psychologe, 
relaxatietherapeute, ergotherapeute, beeldend therapeute, bewegingscoach).

Groep ESPLORAS (maa-woe-vrij)
- inzichtelijk-therapeutisch
- opgebouwd rond themaweken (bv. emoties, zelfbeeld, gedachten, grenzen…)
- gevarieerd programma (creatieve sessies, relaxatie, beweging, psycho-educatie…)
- tweewekelijks individueel gesprek bij de psychologe

Groep SUBTENO (din-don)
- structurerend-ondersteunend
- gevarieerd programma (ergo, beweging, psycho-educatie, rollenspelen, crea…)

Ruth Van Nieuwenhove (psychologe)

Gendarmeriestraat 65
1800 Vilvoorde

02 257 54 65

rakonta@azjanportaels.be

brochure te vinden op azjanportaels.be
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BUDDYWERKING
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THEMA
Vrijetijdsmaatje voor mensen met psychische kwetsbaarheid

DOELGROEP
Vanaf 21 jaar

Buddywerking Vlaanderen wil het sociale isolement, dat mensen met
psychische kwetsbaarheid kunnen ervaren, doorbreken.

Zo wordt een vrijwiligger (buddy) in contact gebracht met een persoon met een 
psychische kwetsbaarheid (deelnemer). Ze ontmoeten elkaar om op regelmatige basis 
leuke dingen te gaan doen zoals naar de film gaan, gaan wandelen, samen een ko�ie 
drinken, enzovoort. Buddy’s zijn voor hun deelnemer een brug naar de buitenwereld. 
Een buddy is geen hulpverlener. Buddywerking draait om gelijkwaardige relaties en om 
sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.

Er zijn vastgelegde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een buddy 
(vastgelegd door Buddywerking Vlaanderen).

Heidi Arys

August Demaeghtlaan 51
1500 Halle

02 261 00 57

hallevilvoorde@buddywerking.be

www.buddywerkingvlaanderen.be



CONTACT

CAW HALLE-VILVOORDE
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THEMA
Algemeen welzijn

DOELGROEP
Volwassenen, jongeren, kinderen en ouders

HOE
Via doorverwijzing of op eigen initiatief

VORM
Voornamelijk ambulant met beperkte residentiële opvang

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk helpt mensen met al hun vragen en problemen 
die te maken hebben met welzijn: een moeilijke relatie. persoonlijke moeilijkheden. 
financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, problemen in de ruime 
sociale omgeving… 

We bieden hulp aan slachto�ers van geweld, misbruik en betrokkenen van 
verkeersongevallen en misdrijven. We geven steun aan diegenen die het moeilijk 
hebben zodat ze zelf terug verder kunnen. We bieden rust aan diegenen die dat kwijt 
zijn. We versterken de mogelijkheden van mensen en staan hen bij in het benutten van 
hun basisrechten. We bestrijden elke vorm van uitsluiting en komen op voor een 
menswaardig leven voor iedereen. We gaan voor gelijke kansen en een harmonieuze 
samenleving.

Vestigingen in Asse, Halle, Vilvoorde
en Tervuren

02 613 17 00

onthaal@cawhallevilvoorde.be

www.caw.be
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YUNECO
THEMA

Test
DOELGROEP

Test
HOE
Test

VORM
Test

YUNECO, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheid 
kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. Het is een samenwerking tussen 
verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheida van alle 
kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk 
YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma’s de krachten 
om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care en 
YUNECO Combi) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende 
partners in Vlaams-Brabant te komen.

CONTACT

CGG AHASVERUS

11

Ons team van psychologen, maatschappelijk assistenten, psychotherapeuten en 
psychiaters zetten zich in voor personen die het moeilijk hebben en nood aan 
begeleiding hebben. Wij bieden zorg op maat aan kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen met psychische en psychiatrische problemen. We gaan met hen in vertrouwen 
in gesprek over thema’s als depressie of angstige gevoelens, agressie, 
dwanggedachten, verslaving, verlieservaringen, zelfmoordgedachten, mishandeling, 
traumatische ervaringen, autisme, dingen horen, zien of denken die er niet zijn,…

Begeleidingen gebeuren binnen een multidisciplinair team van hulpverleners. 
Consultaties gaan, op afspraak, door in het centrum. De kostprijs hiervan bedraagt in 
principe € 11 per begonnen uur. In bepaalde gevallen wordt een verminderd tarief 
gehanteerd.

Vestigingen in Asse, Halle, Vilvoorde
en Grimbergen

02 80 101 80

www.ahasverus.be

THEMA
Geestelijke gezondheid

DOELGROEP
Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

HOE
Via doorverwijzing of op eigen initiatief

VORM
Ambulant

Muurveld 38, 1730 Asse
Ruwaal 12, 1850 Grimbergen
H. Consciencestraat 16, 1800 Vilvoorde
A. Demaeghtlaan 51, 1500 Halle



CONTACT

PREVENTIE TABAK, ALCOHOL EN DRUGS
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CGG AHASVERUS

THEMA
Tabak, alcohol, drugs, psychoactieve medicatie,

gamen, gokken,...

DOELGROEP
Intermediairs in alle sectoren (lokale besturen, onderwijs,

welzijn, vrije tijd, arbeid, politie,... )

HOE
Dienstverlening aan intermediairs, geen hulpverlening

Aanbod: coaching, vorming, supervisie, informatie, advies en consult.

• Wij begeleiden je bij het opstellen van een alcohol- en drugbeleid en
helpen je met deze en andere vragen.

• Wij bieden vorming aan op maat van je organisatie. Vraag ons naar
de mogelijkheden.

• Eén van onze collega's kan langskomen op je team om casussen
rond druggebruik te bespreken.

• Je kan bij ons terecht met eender welke vraag rond het thema drugs.

Muurveld 38 1730 Asse

02 80 101 80

preventietad@ahasverus.be

www.ahasverus.be
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CGG PASSANT
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Wij bieden zorg aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen met 
psychische en psychiatrische problemen. De ambulante ondersteuning gebeurt op 
maat van de cliënt en wordt hetzij individueel hetzij in groepsverband aangeboden. 
Consultaties gaan, op afspraak, door in het centrum. 

De kostprijs van consultaties bij een psycholoog/psychotherapeut bedraagt in principe 
€11 per begonnen uur. In bepaalde gevallen wordt een vermindert tarief van €4 
gehanteerd. Mocht de bijdrage een beletsel zijn om hulp in te schakelen, dan kan dit 
steeds besproken worden. Consultaties bij een psychiater worden aangerekend 
volgens de o�iciële RIZIV-tarieven.

Christel Lippens

Beertsestraat 21 1500 Halle

02 361 21 28

cgghalle@passant.be

www.passant.be

THEMA
Geestelijke gezondheid

DOELGROEP
Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

HOE
Via doorverwijzing of op eigen initiatief

VORM
Ambulant

Ste�ie Dedobbeleer

Ninoofsesteenweg 358
1700 Dilbeek

02 569 19 10

cggdilbeek@passant.be

www.passant.be

CONTACT



CONTACT

COLUMBUS
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THEMA
Contextgerelateerde verontrusting rond kind/jongere

DOELGROEP
0-18 jarigen en hun gezin

HOE
Via doorverwijzing

VORM
Ambulant

Columbus is de projectnaam voor de methodiek van ‘positieve heroriëntering’ (=PH, 
opgestart door vzw Oranjehuis) die wij gebruiken in onze werking. Wij bieden 
kortdurende, krachtgerichte begeleiding voor kinderen, jongeren en hun gezin uit de 
regio Brussel/Halle/Vilvoorde. 

Een procesbegeleider gaat aan de slag met het gezin en de aanmelder. Columbus zet in 
op communicatie en verbinding. We luisteren naar ieders verhaal en beleving van de 
situatie. Hierbij spreken we elkeen aan op zijn/haar verantwoordelijkheid om van 
daaruit op zoek te gaan naar wat hen weer in beweging brengt.  Columbus ondersteunt 
het hele proces en de opvolging ervan. De duur van een begeleiding kan verschillen, 
maar is nooit langer dan vier maanden

Anne Phlips

Martelarenplein 13 3000 Leuven

0487 22 81 73

anne.phlips@minor-ndako.be

www.minor-ndako.be
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YUNECO
THEMA

Test
DOELGROEP

Test
HOE
Test

VORM
Test

YUNECO, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheid 
kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. Het is een samenwerking tussen 
verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheida van alle 
kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk 
YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma’s de krachten 
om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care en 
YUNECO Combi) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende 
partners in Vlaams-Brabant te komen.

CONTACT

CRISISMELDPUNT

15

Vanuit integrale Jeugdhulp (context gerelateerde crisissituaties):
1. Crisisinterventie (3 dagen om de crisis te ontmijnen)
2. Crisisbegeleiding (28 dagen intensieve begeleiding)
3. Crisisopvang (1 week verlengbaar met nog een week)

Vanuit Yuneco Crisis (psychiatrische/psychologisch component aanwezig):
1. Inschattingsgesprek (mobiele begeleiding of nood aan crisisopname)
2. Begeleiding van ongeveer een maand

Bij elke module is er bereidheid nodig om in gesprek te gaan. We trachten steeds de
minst ingrijpende hulp in te schakelen.

Dana Tielemans

Auguste Demaeghtlaan 67
1500 Halle

078 050 038

cmpvlaamsbrabant@cawhallevilvoorde.be

www.cawhallevilvoorde.be

THEMA
Jongeren die in crisissituaties verkeren zowelvanuit 
een contextproblematiek als vanuit een kindfactor (GGZ Yuneco)

DOELGROEP
Jongeren van 0-18 jaar

HOE
Aanmelding via brede instap, OSD, GGZ of cliëntsysteem

VORM
Zowel ambulante/mobiele interventie/begeleiding als residentiële opvang



CONTACT

DE DRUGLIJN
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THEMA
Alcohol, drugs, psycho-actieve medicatie, gamen en gokken

DOELGROEP
Ruime bevolking

HOE
Op eigen initiatief via telefoon, skype, e-mail of chat

Bij De DrugLijn kan je terecht met al je vragen over drank, drugs, pillen, gamen 
en gokken. De DrugLijn biedt daarnaast ook een eerste advies of adressen 
voor hulp en preventie. Anoniem, objectief en zonder te oordelen of 
veroordelen.

Annehieke Bryan p/a VAD

Vanderlindenstraat 15
1030 Brussel

02 423 03 41

annehieke.bryan@vad.be

www.druglijn.be
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DE RASTER
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Netwerkwonenplus biedt specifieke woonvormen met begeleiding en ondersteuning 
aan, voor mensen met een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid.

U kan bij ons terecht in ons dagactiviteitencentrum en voor vragen in verband met 
activering. Onze werking situeert zich in de regio Halle Vilvoorde.

Philip Pittevils

Molenstraat7 1852 Beigem

02 270 15 89

de.raster@telenet.be

www.netwerkwonenplus.be

THEMA
Woonbegeleiding en activering

DOELGROEP
Volwassenen met een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid

HOE
Via doorverwijzing

VORM
Residentieel



CONTACT
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DE SPIEGEL
THEMA

Illegale drugs en medicatie

DOELGROEP
Volwassenen en jongeren

HOE
Op eigen initiatief of via doorverwijzing

VORM
Ambulant

VZW De Spiegel is een behandelcentrum voor verslavingszorg. De ambulante werking 
van de Spiegel richt zich op iedereen die problemen ervaart door/met het gebruik van 
illegale drugs of medicatie. In samenspraak met de cliënt bieden we ook begeleiding 
aan het netwerk.

Een multidisciplinair team biedt individuele ambulante hulp aan op afspraak. Onze 
begeleidingen richten zich op zowel schadebeperkende als veranderingsgerichte 
interventies en trachten de levenskwaliteit van elke cliënt zo optimaal mogelijk te 
vergroten. Naast individuele gespreksbegeleiding, medische consulten en 
psychotherapie bieden we ook 2 specifieke behandelprogramma’s aan: 
substitutietherapie voor opiaatafhankelijken en een cocaïnespecifiek programma. We 
hebben ook de mogelijkheid om op indicatie outreachend te werken.

Sinds eind 2020 richt een deel van onze werking zich ook steeds meer op 
laagdrempeligheid. Naast onze regulier aanbod van gespreksbegeleiding op afspraak 
bieden we voor de meest kwetsbare cliënten op indicatie ook een alternatieve 
begeleidingsvorm aan die meer afgestemd is op hun kwetsbaarheid en mogelijkheden.

Elena De Feyter

Gemeenteplein 19 1730 Asse

Edmond Nerincxstraat 15 1500 Halle

02 453 22 42

elena.defeyter@despiegel.org

www.despiegel.org



CONTACT
 + Naam

 0 Adres 
 Adres

 ! Telefoonnummer
 % E-mail
 ï Website

YUNECO
THEMA

Test
DOELGROEP

Test
HOE
Test

VORM
Test

YUNECO, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheid 
kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. Het is een samenwerking tussen 
verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheida van alle 
kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk 
YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma’s de krachten 
om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care en 
YUNECO Combi) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende 
partners in Vlaams-Brabant te komen.

CONTACT

ERASMUS 
PZ SINT ALEXIUS

19

THEMA
Alcohol en/of medicatie

DOELGROEP
18-65 jaar

HOE
Via doorverwijzing of zelf aanmelden

VORM
Residentieel

De zorgeenheid Erasmus richt zich op volwassenen met een verslavingproblematiek. 
Het zorgprogramma bestaat uit een individuele en een groepsbegeleiding. De 
behandeling is zowel op het verslavingsgedrag zelf als op de onderliggende 
problematiek gericht. 

De behandeling loopt gefaseerd. In fase 1 wordt via motivationele gespreksvoering een 
weloverwogen persoonlijke keuze tot abstinentie versterkt. In fase 2 ligt de klemtoon 
op het volhouden van een nuchtere levensstijl via terugvalpreventie. In fase 3 ligt de 
focus op herstelgerichte rehabilitatie.

Opname coördinator Sint-Alexius

Grimbergsesteenweg 40
1850 Grimbergen

02 270 93 30

pz.st.alexius@fracarita.org

www.alexiusgrimbergen.be



CONTACT

HERSTELACADEMIE

20

THEMA
Herstel

DOELGROEP
+18 jaar

HOE
Via inschrijving

Cursist kiest zelf in aanbod over heel Vlaanderen

VORM
Ambulant

Een HerstelAcademie voorziet een open cursusaanbod rond diverse thema’s die te 
maken hebben met psychisch herstel.

De cursussen aan een HerstelAcademie zijn kortdurend en focussen op het vaardiger 
worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid. Ze helpen de cursist om actief 
zijn herstel(proces) in eigen handen te nemen en bewuste stappen voorwaarts te 
zetten.
Twee docenten, enerzijds een persoon met ervaringskennis en anderzijds een 
hulpverlener, doceren samen een cursus. Als duo brengen zij een warme boodschap 
van hoop, begrip, veerkracht en toekomstperspectief.

Toon Derison

0497 43 75 81

hallevilvoorde@herstelacademie.be

www.herstelacademie.be
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JAC HALLE-VILVOORDE

21

THEMA
Algemeen welzijn

DOELGROEP
Jongeren van 12-25 jaar

HOE
Op eigen initiatief

VORM
Ambulant

Het JAC biedt jongeren in de regio Halle-Vilvoorde een luisterend oor. We werken 
volledig vrijwillig, gratis en in vertrouwen. De jongere beslist zelf waarover hij/zij wil 
praten en wat hij/zij met de info of het advies doet. Naast info, advies & begeleiding 
maakt ook preventie deel uit van onze kerntaak. Het JAC is het jongerenonthaal van het 
CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk.

02 613 17 02

jac@cawhallevilvoorde.be

www.jac.be

jachallevilvoorde

jac_hallevilvoorde

Brusselsesteenweg 58 2080 Tervuren

Ter Linde II 1800 Vilvoorde

Asphaltcosite 20 1730 Asse

Leide 3 1500 Halle



CONTACT

KANSSPELCOMMISSIE
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THEMA
Kansspelen

DOELGROEP
Volwassenen

De Kansspelcommissie (KSC) is de o�iciële regulator van de kansspelsector. De 
opdracht van de KSC is de spelers te beschermen via een politiek van kanalisatie. 
Om die opdracht uit te voeren:

Stefaan Savenberg

Kantersteen 47 1000 Brussel

02 213 42 73

stefaan.savenberg@gamingcommission.be

www.gamingcommission.be

- verstrekt de KSC advies aan de regering en het parlement over alle aangelegenheden 
die verband houden met de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers;

- kent de KSC de vergunningen toe die nodig zijn voor de exploitatie van kansspelen en 
weddenschappen en zorgt ze voor een proactief beheer;

- hee� de KSC een controlefunctie met betrekking tot de naleving van de bepalingen 
van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, en hee� ze de bevoegdheid om sancties 
op te leggen (waarschuwing, schorsing of intrekking van vergunningen), met inbegrip 
van administratieve boetes.

De bescherming van de spelers is één van de belangrijkste taken van de 
Kansspelcommissie. De consument/speler ontsnapt niet aan het waakzame oog van 
de commissie. Kansspelen zijn niet vergelijkbaar met eender welke economische 
dienst. Ze kunnen leiden tot gokverslaving en grootschalig geldverlies. Daarom werden 
enkele beschermingsmaatregelen getro�en om de spelers te beschermen tegen deze 
mogelijke risico's.
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YUNECO
THEMA

Test
DOELGROEP

Test
HOE
Test

VORM
Test

YUNECO, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheid 
kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. Het is een samenwerking tussen 
verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheida van alle 
kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk 
YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma’s de krachten 
om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care en 
YUNECO Combi) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende 
partners in Vlaams-Brabant te komen.

CONTACT

LOGO ZENNELAND
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THEMA
Gezondheidsbevordering en ziektepreventie

DOELGROEP
Intermediairs (zorgorganisaties, scholen, lokale besturen, bedrijven, verenigingen)

HOE
Dienstverlening aan intermediairs, geen hulpverlening

Logo (Lokaal Gezondsheidsorverleg) Zenneland hee� een passie voor gezondheids-
bevordering en ziektepreventie. In opdracht van de Vlaamse overheid werken we mee 
aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau. 

Logo Zenneland werkt rond verschillende thema's: geestelijke gezondheid, voeding en 
beweging, vaccinatie, valpreventie, bevolkingsonderzoeken kanker, tabak, alcohol en 
drugs, en milieu en gezondheid.

Heb je nood aan een gezondheidsactie of vorming in je organisatie, je gemeente,
op school, op het werk of in je vereniging? Dan klop je aan bij Logo Zenneland!

Kerkpleinweg 2 1742 Ternat

02 582 75 91 

info@logozenneland.be

www.logozenneland.be
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MSOC
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THEMA
Illegale drugs

DOELGROEP
Alle lee�ijden, zowel druggebruikers als hun omgeving

HOE
Op eigen initiatief

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum is een ambulant centrum voor jongeren en 
volwassenen die vragen of moeilijkheden hebben met illegale drugs. De begeleiding is 
gratis en discreet. Er wordt gewerkt op het tempo van de cliënten, respectvol en niet 
veroordelend. Clean zijn is geen prioriteit.

MSOC biedt in een open en gastvrije omgeving:
• Begeleidingsgesprekken met illegale druggebruikers en/of familie
• Psycho-educatie over illegale drugs en druggebruik
• Doktersconsultaties voor alle vragen gerelateerd aan illegaal druggebruik
• Substitutieprogamma’s met vervangingsmedicatie voor opiaatgebruikers
• Zwangerschapstrajecten en opvoedingsondersteuning
• Recupereren van gebruikt injectiemateriaal en verdelen van steriel materiaal

Elke Van Campenhout

Vlaanderenstraat 43 1800 Vilvoorde

02 251 94 49

vilvoorde@msocvlaamsbrabant.be

www.msoc-vlaamsbrabant.be
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ONLINE 
HULPVERLENING
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THEMA
Alcohol, gokken en illegale drugs

DOELGROEP
16+

HOE
Deelnemers kunnen rechtstreeks aanmelden
Sommige eerstelijnsdiensten kunnen verwijzen naar verkennende chats

VORM
Online

De online info-en hulpsites zijn ontstaan vanuit samenwerkingsverbanden tussen oa 
CAD Limburg, CGG De Kempen, Kanspelcommissie/Le Pélican en CGG De Pont.

De pure online behandelingen gebeuren vanuit CAD Limburg/Zorggroep Zin, CGG De 
Kempen en CGG De Pont.

Meerdere CGG’s bieden echter de online programma’s ‘blended’ aan. Hierbij worden 
ambulante cliënten gevraagd om tussen 2 gesprekken door thuis een dagboek en 
andere oefeningen in te vullen op de sites.

Ronny Willemen

Salvatorstraat 25 3500 Hasselt

011 27 42 98

ronny.willemen@zorggroepzin.be

www.alcoholhulp.be
www.drughulp.be
www.gokhulp.be
www.cannabishulp.be



CONTACT

OVERKOPHUIS HALLE
& VILVOORDE
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THEMA
OverKop hee� als insteek mentaal welzijn.

Het is de verbinding tussen jeugdwerk – hulpverlening.

DOELGROEP
Jongeren van 12 - 25 jaar

HOE
Op eigen initiatief

VORM
Ambulant

Een OverKop huis is een ontmoetingsplek waar jongeren tot 25 jaar binnen en buiten 
kunnen lopen en waar allerlei leuke activiteiten worden georganiseerd. Het is een 
veilige plek waar jongeren een luisterend oor vinden en waar problemen op een 
laagdrempelige manier bespreekbaar worden gemaakt. Het is een ontmoetingsplek 
gekoppeld aan activiteiten waar de link met  andere jeugd- en hulpverlenings-
organisaties klein is. 
Het is een initiatief dat ingebed is in een breed professioneel netwerk. Door deze 
samenwerking met partners in het jeugdwerk en -hulpverlening kan er snel en gericht 
doorverwezen worden naar de gepaste hulp. 

OverKop wordt gerealiseerd voor en door jongeren. Jongeren kunnen als vrijwilliger 
mee het huis vorm geven, uitbouwen, draaiend houden, …

Isabel Geeroms
Julie Vandendoorent

Leide 3 Halle

www.overkop.be
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PERRON 70
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THEMA
Vaardigheidstraining op verschillende levens-

domeinen: sociaal contact, wonen, werken en vrije tijd

DOELGROEP
(Jong)volwassenen vanaf 16 jaar

HOE
Aanmelding kan via doorverwijzing, maar ook op zelfstandige basis

VORM
Ambulante hulpverlening

Perron70 is een revalidatiecentrum gericht op mensen met een psychische 
kwetsbaarheid die omwille van omstandigheden vaardigheden verloren of 
onvoldoende geleerd hebben. Hierdoor ondervinden ze moeilijkheden op vlak van 
wonen, werk, vrije tijd en/of sociale contacten.

Binnen het centrum wordt er ruimte gemaakt om aanwezige vaardigheden te 
versterken, nieuwe vaardigheden aan te leren en getrainde vaardigheden te 
bestendigen. Perron70 werkt herstelgericht. Dit houdt in dat mensen zelf aan het stuur 
zitten in het bepalen en realiseren van hun doelstellingen.

Tenslotte besteden we ook veel aandacht aan de context van onze deelnemers en 
wordt er ingezet op het uitbouwen van een zorgnetwerk.

Tatjana Cammerman

02 582 19 86
0470 02 81 47
0479 79 36 49 (Tatjana)

perron70@netwerkwonenplus.be
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PHAROS
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Pharos is een mobiel team voor (sub)acute en kortdurende psychiatrische zorg aan 
huis. De Begeleiding is snel (binnen de 48u aan huis) en kort (max. 1 maand). We 
vertrekken vanuit het huidige netwerk van hulpverleners en maken gebruik van de 
krachten van de cliënt en zijn omgeving. Overleg en terugkoppeling met de betrokken 
zorgpartners is verzekerd.

Els Van Steenbergen

Grimbergsesteenweg 40
1850 Grimbergen

0490 11 80 78

els.van.steenbergen@fracarita.org

THEMA
Mobiele crisizorg opname vermijdend

DOELGROEP
16-65 jaar

HOE
Doorverwijzing via een betrokken arts

VORM
Begeleiding aan huis

Steven Sablon

MCT Pharos
Deelwerking Jette

02 474 96 37

steven.sablon@uzbrussel.be

CONTACT
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SOS NUCHTERHEID
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SOS Nuchterheid vzw is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg initiatief met een strikt 
seculiere en ondogmatische benadering van de afhankelijkheidsproblematiek.

We richten ons naar mensen met een verslavingsprobleem zoals alcohol, medicatie, 
gokken, cannabis, enz… en hun directe omgeving.

In de iZZ a’s (individuele ZelfZorg aanspreekpunten) kunnen lotgenoten terecht, 
anoniem en discreet, om aan hun probleem te werken en te streven naar het bereiken 
en het onderhouden van een totale abstinentie.

Wilfried Van der Borght

Papenbergstraat 102 1770 Liedekerke

09 330 35 25

info@sosnuchterheid.org

www.sosnuchterheid.org

THEMA
Verslavingen

DOELGROEP
Volwassenen

HOE
Op eigen initiatief

VORM
In onze aanspreekpunten
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YUNECO
THEMA

Test
DOELGROEP

Test
HOE
Test

VORM
Test

YUNECO, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheid 
kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. Het is een samenwerking tussen 
verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheida van alle 
kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk 
YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma’s de krachten 
om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care en 
YUNECO Combi) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende 
partners in Vlaams-Brabant te komen.

CONTACT

SPPIT
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THEMA
Langdurige psychiatrische zorg aan huis

DOELGROEP
16-65 jaar

HOE
Doorverwijzing via een eerste- of tweedelijnspartner

VORM
Ambulante hulpverlening

Het SPPiT team biedt langdurige psychiatrische zorg aan huis. De cliënt staat centraal: 
Onze zorg vertrekt bij de zorgnoden van de cliënt, graag in nauwe samenwerking met 
het netwerk van de cliënt.

We werken herstelondersteunend waarbij het accent ligt op mogelijkheden en kansen. 
De zorg evolueert naargelang noodzaak in intensiteit en duur.

Els Van Steenbergen

Grimbergsesteenweg 40
1850 Grimbergen

0490 11 80 78

els.van.steenbergen@alexiusgrimbergen.
broedersvanliefde.be
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STEAM
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sTeam is een partnerschap tussen Arktos, JAC,  Emino  en Groep INTRO met steun van 
ESF en VDAB.  

Via sTeam bundelen we onze diverse expertises met kwetsbare jongeren op domeinen 
als vrije tijd en groepsvorming (Arktos), welzijn (JAC), jobcoaching (Emino) en job- en 
taalcoaching (Groep INTRO) om op maat en tempo van de jongere de drempels naar 
tewerkstelling aan te pakken. Dit via workshops, vrijetijdsactiviteiten, individuele job- 
en taalcoaching, psycho-sociale begeleiding, coaching op de werkplek, stages, ... 

Virginie Bauveroy

Op locatie bij verschillende partners 
(Arktos, JAC, Emino en groep INTRO)

0472 90 10 48

steam@groepintro.be

THEMA
Jongeren die niet aan het werk zijn en drempels ervaren in 

hun zoektocht naar werk en op diverse levensdomeinen

DOELGROEP
Jongeren tussen 18 en 30 jaar, woonachtig in regio Asse-Halle

HOE
Aanmelden kan via steam@groepintro.be

VORM
Ambulant
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STICHTING TEGEN
KANKER
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THEMA
Alles rond kanker

DOELGROEP
Voor al wie van ver of nabij getro�en wordt door kanker

HOE
Op eigen initiatief

Stichting tegen Kanker zet zich onverminderd in voor een wereld waarin kanker niet langer 
dodelijk is. Een wereld waarin mensen beter worden. En waarin ongeneeslijke kankers 
chronische ziekten zijn, die men dankzij goede behandelingen onder controle houdt. 

Om dit te bereiken, hebben we drie missies:
• De Stichting financiert het werk van vele onderzoekers aan de Belgische universiteiten.
• De Stichting biedt informatie, sociale hulp en steun aan mensen met kanker, hun 

naasten en actoren op het terrein.
• De Stichting draagt bij tot preventie (tabak, uv, voeding, etc.) en opsporing.

Leuvensesteenweg 479 1030 Schaarbeek

02 733 68 68
0800 15 802 (kankerinfo)

e-mailadressen van de coördinatoren 
via www.kanker.be/contact

www.kanker.be
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CGG PASSANT
SUÏCIDEPREVENTIE

VLAANDEREN
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De CGG-SP bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG’s verspreid 
over Vlaanderen. In Vlaams-Brabant kan je ons vinden binnen CGG PassAnt vzw 
(Dilbeek, Halle, Haacht en Leuven).

Onze werking richt zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie 
(artsen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, gevangenismedewerkers, 
maatschappelijk werkers ...) binnen (non-) profit organisaties. De activiteiten van de 
CGG-SP maken deel uit van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. U kunt op ons 
beroep doen voor deskundigheidsbevordering (vormingen op maat van uw organisatie 
of in een open aanbod), consult- en adviesvragen, de uitbouw van een 
suïcidepreventiebeleid binnen uw organisatie en intervisiemogelijkheden.

Laura Jonville

Beertsestraat 21 1500 Halle

02 361 21 28

laura.jonville@passant.be

www.zelfmoord1813.be

THEMA
Preventie van zelfdoding

DOELGROEP
Intermediairs in alle sectoren (lokale besturen, 

onderwijs, welzijn, vrije tijd, arbeid, politie,... ) 

VORM
Op basis van vorming, coaching en consult
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YUNECO
THEMA

Test
DOELGROEP

Test
HOE
Test

VORM
Test

YUNECO, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheid 
kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. Het is een samenwerking tussen 
verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheida van alle 
kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk 
YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma’s de krachten 
om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care en 
YUNECO Combi) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende 
partners in Vlaams-Brabant te komen.

CONTACT

WERKGROEP VERDER
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THEMA
Rouwen na zelfdoding

DOELGROEP
Nabestaanden na zelfdoding

Werkgroep Verder na Zelfdoding is het Vlaams kenniscentrum inzake postventie. 
Postventie is de verzamelnaam voor de activiteiten en zorg die met en voor 
nabestaanden gebeuren. 

Werkgroep Verder na Zelfdoding is een deelwerking van het VLESP, het Vlaams 
Expertisecentrum Suïcidepreventie, die tevens partnerorganisatie is van de Vlaamse 
Overheid. 

Ze organiseren on- en oline lotgenotencontact, doen onderzoek en geven vormingen 
over de thematiek en staan altijd paraat om nabestaanden na zelfdoding te 
ondersteunen, door te verwijzen en te adviseren.

Lore Vonck

VLESP - UZ Gent (ingang 17)
Corneel Heymanslaan 10 9000 Gent

09 332 07 75

lorevonck@werkgroepverder.be

www.zelfmoord1813.be/nabestaanden
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YAR
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Coaching YAR Vlaanderen richt zijn aanbod op jongeren tussen 15 en 18 jaar met een 
combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen. YAR Vlaanderen biedt 
deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen.
Deze programma’s laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
keuzes. Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om 
hun leven of woonsituatie zélf in handen te nemen.

Beide programma’s worden mee mogelijk gemaakt door een ruim netwerk van 
vrijwillige medewerkers, de partners en de professionele medewerkers.  Zij  dragen bij 
tot het vloeiend radarwerk van YAR Vlaanderen.

THEMA
Coaching van jongeren die op verschillende 

levensdomeinen vastlopen

DOELGROEP
Jongeren van 15-18 jaar

HOE
Op doorverwijzing, maar jongeren en ouders mogen ook jongeren aanmelden

VORM
Vooral ambulant met uitzondering van de residentiële trainingsweek

Sander Tilkin

Schippersstraat 13 Hasselt

0487 37 71 06

sander.tilkin@yarvlaanderen.be

www.yarvlaanderen.be
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YOUNITED (CAW)
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Jan Vanhove

Kanaalbrugstraat 5C 1500 Halle

02 613 17 00

jan.vanhove@cawhallevilvoorde.be

www.younited.be/fp-halle-gooik

THEMA
Zij strijden tegen kwetsbaarheid op vlak van 
huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, 
armoede of verslaving. 

DOELGROEP
Vanaf 18 jaar en wie zin hee� om te voetballen 
en/of te supporteren voor ons Younited-team

HOE
Op doorverwijzing of op eigen initiatief

VORM
Ambulante werking - wekelijks training en af en toe wedstrijden en toernooien

Sporters en supporters van Younited-teams zijn experts in dagelijks overleven. Ze 
vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.
We geloven dat elke persoon die de moed en kracht in zich vindt om iets aan zijn 
situatie te doen, een winnaar is. Door de kracht van voetbal in te zetten wordt een 
re-integratieproces opgestart. Dit traject kan van sociale (opstap naar hulpverlening, 
opbouwen van zelfvertrouwen en positief zelfbeeld) of van professionele aard 
(opleiding, tewerkstelling) zijn. Ook op fysiek vlak wordt vooruitgang geboekt, door te 
werken aan een betere conditie en gezondheid.

Elk Younited-team is een samenwerking tussen een voetbalclub en sociale organisaties 
zoals straathoekwerk, OCMW, CAW, Inloop- of ontmoetingshuizen, 
samenlevingsopbouw, buurtsport, opvang en begeleiding van alcohol- en drug-
gebruikers, verenigingen waar armen het woord nemen, geestelijke gezondheidszorg, 
crisis- en opvangcentra enz.
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YUNECO

Crisisteam
YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-
overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische 
en kinder/jeugdpsychiatrische crisissen en dit in optimale articulatie met het overige 
crisisaanbod in de provincie, zodat iedere crisis het aanbod krijgt dat het beste aansluit 
bij de vraag van de jongere en de context. Het doel bestaat erin om zo spoedig mogelijk 
een crisisinterventie aan te bieden.

Careteam
YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor 
kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek door het 
creëren van een persoonlijk en professioneel dragend netwerk voor de jongere.

Begaa Van de Velde

0475 89 64 11

begaa.vandevelde@yuneco.be

www.yuneco.be

THEMA
Psychische kwetsbaarheid

DOELGROEP
0-18 jaar

VORM
Ambulant - outreach
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om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care en 
YUNECO Combi) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende 
partners in Vlaams-Brabant te komen.

De VLASP- netwerkdag 

is een organisatie van 

CGG Passant, 

CGG Ahasverus 

en Logo Zenneland.


