
Nice to meet you…
www.pangg0-18.be



De netwerken…wie zijn ze, wat doen 
ze…wat drijft hen…?



Intersectoraal samenwerkingsverband

• Voor wie?
– Alle kinderen en jongeren van 0 

tot 18 jaar 
met aandacht voor scharnier-
leeftijdsfase (16-23jaar) in de 
provincie Antwerpen

• Door wie?
– Federaal en gewestelijk

(Vlaanderen, Brussel, Wallonië) 
aangestuurd en gefinancierd



• Waarover gaat het?
– De Gids www.psy0-18.be

• Hoe?
– Gebaseerd op een aantal pijlers

• Globaal
• Geïntegreerd
• Vermaatschappelijking
• Vroegdetectie en preventie
• In dialoog...
• Uitwisseling

http://www.psy0-18.be/


Zorgprogramma’s

• Crisis

• Care en Dubbel Diagnose (DD)

• Casemanagement

• Connect

• Crosslink

• Outreach



Crisis: meer mobiel…meer maatwerk



Indicatie

• Acuut beleefde crisissituaties 

• Waarbij de draaglast de 
draagkracht overschrijdt  

• En er sprake is van een duidelijke 
persoonlijke component van 
ernstig psychisch of psychiatrisch 
lijden bij het kind of de jongere. 

Zorgprogramma 
crisis = 



Aanmelden

• Via crisisteam -18 die beroep kunnen doen op de permanentie van Mobiel Crisis Team:
03 609 57 57 

• Rekening houdende met ander bestaand aanbod:

• Ambulant crisisaanbod

• Residentieel

• Modules achter regierol crisisteam -18:

– Crisisinterventie

– Opvang

– Crisishulp aan huis



Programma Care
Meer aanklampend. Meer continu. Meer voor minder?



Programma Care
Voor wie?

 Voor jongeren met een ernstige, complexe, meervoudige problematiek 
en hun gezin/context

 Met speciale aandacht voor transitieleeftijd (aanmelden voor 18 j)

 Waarbij ambulant aanbod niet voldoende/onmogelijk is

 En een residentieel aanbod niet aangewezen is.

“Subdoelgroepen met eigen karakteristieken: 

• moeilijk bereikbare kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen

• jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële 
maatregel vallen

• jongeren met een verslavingsproblematiek 

• kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in combinatie 
met psychische of psychiatrische problemen”



Aanmelden

Via regionale aanmeldmomenten:

• Maandag 13 u – 14 u

• Donderdag 09 u – 10 u

014/57.93.17



DD en 
Casemanagement

DD:

• Mobiele experten verstandelijke beperking en 
psychische kwetsbaarheid.

• Bieden ondersteuning om zorg zo goed mogelijk af 
te stemmen op noden van de jongere.

• Zowel individueel als op casusniveau als opname

• Aanmelden via Care.

Casemanagement:

• Coördineert op een aanklampende manier de 
intersectorale zorg rond een jongere en houdt het 
zorgtraject vast.

• Aanmeldprocedure: fase-overleg – aanvraag via A 
document – aanvraag besproken op team 
indicatiestelling.



Connect
• Wat doen we?

– Vroegdetectie
– Vroeginterventie
– Consult 

“Ambulant, maar indien nodig mobiel”
“Zo kort als het kan, zo lang als het moet”

• Ons aanbod is gratis



Aanmelden
• Bij voorkeur door betrokken hulpverlener 0e of 1e lijn
• - 18 jaar:

• 0484/199 294 op maandag 09 u – 12 u en donderdag 11 u 
– 13 u

• connect@cggkempen,be

• + 18 jaar:
– AMT (Aanmeldingsteam volwassenen)
– Elke dag van 09 u – 17 u op 014/579 100



Programma CROSSLINK Kennis als verbindende 
kracht



Crosslink
• Intersectorale uitwisseling van expertise en het 

bevorderen van deskundigheid
• Provinciaal en intersectoraal
• Zomer 2019 opgestart
• 1 programmaverantwoordelijke
• 4 halftijdse Crosslinkmedewerkers/referenten
• Introductiedag ‘Samen naar Wonderland’



Crosslink – Thematische doelgroepen

• Referenten brengen werkgroepen samen

• Uitwerken van acties, vormingen, trainingen

• Flexibele thematische doelgroepen:
– Het jonge kind

– KOPP/KOAP

– Complex trauma

– Cultuur sensitieve zorg



Crosslink – Wegwijzer Jeugdhulp
• Samenwerking tussen ACT (Jongerenwelzijn) – PANGG0-18 – Onada.
• Subsidiair aan consult en adviesfunctie van individuele hulpverleners. 
• Geen rechtstreekse aanmeldingen bij partners of directe toeleiding, noch 

wachtlijstbeheer.

• Hulpverleners (en cliënten) wegwijs maken in het hulpverleningslandschap (sociale 
kaart);

• Advies of consult verstrekken bij bepaalde trajecten;
• Hulpverleners informeren en sensibiliseren rond specifieke thema’s en problematieken;
• De noden aan de hand van de vragen te inventariseren. 

• Telefoon: 03/614 51 50.
• Bereikbaar elke voormiddag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.



Crosslink – Vreemdgaan-wisselleren

https://www.kennisplein.be/sites/Vreemdgaan-Wisselleren



