
Met het project 'De Ideale Wereld' wil Trawant i.s.m. het agentschap Opgroeien streven naar maximale
ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren, en in het bijzonder voor kinderen en jongeren die
in residentiële settings verblijven. Deze kinderen en jongeren staan immers voor extra uitdagingen in
hun ontwikkelingsproces waarbij emotionele veiligheid en stabiliteit een belangrijke voorwaarde vormt.
Deze worden echter bedreigd wanneer er sprake is van schakels, breuken en crisissen in trajecten van
jongeren. De Ideale Wereld Trawant wil deze breuken in trajecten van jongeren en hun context zo veel
mogelijk voorkomen vanuit een gemeenschappelijke visie en gedeelde verantwoordelijkheid en
expertise.  

Op het forum willen we met jullie als netwerk van actoren betrokken kinderen, jongeren en gezinnen in
dialoog gaan: Waar botsen jullie op? Hoe ziet jullie Ideale Wereld eruit?... We horen daarnaast graag
jouw feedback over de stappen die reeds binnen de Ideale Wereld gezet werden gezet. 
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DIGITALE TOOLS EN
APPS: EEN HULP IN
ONDERSTEUNING?
Hulp wordt van oudsher geassocieerd met face-to-face contact tussen cliënt en hulpverlener. Maar het
digitaal tijdperk brengt verandering. Websites, chat, apps en andere onlinetools hebben een groot
hulpverlenend potentieel. Hoe combineren we oud en nieuw?

Sam vzw en de Artevelde hogeschool nemen ons mee in het huidige aanbod aan website, apps,
tools,… die jou kunnen ondersteunen in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun gezinnen. 



“Hulpverlening moet plaatsvinden in de eigen leefwereld van gezinnen en jongeren, in de buurt, in de
school. En uiteraard ook in een sterkere eerste lijn.” 

De ambities van Vlaams Overheid zijn groot. Onder de titel ‘Vroeg & nabij’   werken de
agentschappen Opgroeien, Zorg & Gezondheid, het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen aan een gezins- en
jeugdhulpbeleid dat de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen moet stroomlijnen.
Als partners betrokken op kinderen, jongeren en gezinnen worden we allen aangesproken in deze
nota. In deze workshop neemt Yves Indeherberghe, beleidsmedewerker Opgroeien 1 gezin 1 plan,
ons mee daarheen de ambities en plannen zodat we als netwerk samen kunnen bouwen aan de
weg naar “Vroeg en nabij”. 

Het belang van de eerste 1000 dagen vraagt geen betoog meer. In de workshop ‘Born in Belgium’
laten we je kennis maken met een tool die mogelijk maakt tijdens de zwangerschap de toegang tot
zorg en de zorgcontinuïteit voor (kwetsbare) zwangere vrouwen te optimaliseren. 
Born in Belgium Professionals biedt een digitale tool aan, ontwikkeld door én voor professionals
rond (kwetsbare) zwangere vrouwen. De tool helpt om tijdens de zwangerschap te screenen naar
psychosociale kwetsbaarheden, om vervolgens proactief en efficiënt een gepersonaliseerde zorg aan
te kunnen bieden.

Tijdens de workshop maak je kennis met de tool. Je krijgt hierbij de gelegenheid te verkennen wat de
tool voor jouw werking en cliënten kan betekenen. 
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