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Zorg en hulpverlening  

Een grote tegenslag of moeilijke periode? Iedereen maakt het wel eens mee. Vaak kan men zijn       

problemen samen oplossen met familie, vrienden, huisarts, school, collega’s,….  

Maar soms geraakt men er toch niet uit en heeft men meer ernstige moeilijkheden (bijvoorbeeld ernstige         

en langdurige psychische moeilijkheden die het functioneren op meerdere levensterreinen beïnvloeden).     

Dan kan men bij De Pont terecht om samen te kijken hoe men deze problemen kan aanpakken. Dit gebeurt 

op verwijzing van jou als professionele hulpverlener. Afhankelijk van de leeftijd en/of problematiek van de 

cliënt hebben we een specifieke werking. 

 

 

 

Preventie 

In De Pont vormen preventie en hulpverlening één geïntegreerd geheel. In samenwerking         

met partners, trachten we ernstige psychische problemen te voorkomen in de regio.        

  Doorheen de tijd bouwden we twee thema’s uit, namelijk alcohol-, drug- en   

  tabakspreventie en zelfmoordpreventie. 

  Samenwerking 

  De Pont werkt samen met partners (huisarts, Centrum voor Leerlingenbegeleiding,  

  Centrum Algemeen Welzijnswerk, ziekenhuizen, woonzorgcentra,…) en maakt   

  deel uit van GGALIMERO: afkorting van Geestelijke Gezondheidszorg As Lier   

  Mechelen Regionaal Overleg.  Dit overlegplatform stimuleert de regionale   

  samenwerking voor geestelijke gezondheidszorg.  

  Meer informatie: http://ggalimero.oggpa.be 
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Verbindend 

 men kan alleen of samen met zijn/haar omgeving komen (familielid, vriend, vertrouwenspersoon,…) 

 in samenwerking met jou als verwijzer (huisarts of andere hulpverlener) 

Verantwoord 

 onafhankelijk van de socio-economische achtergrond bieden we aan iedereen een even           
toegankelijke als kwaliteitsvolle zorg 

 kwaliteitsvol: iedere  hulpverlener zit ingebed in een team dat wetenschappelijk gefundeerd werkt         
en wordt geïnspecteerd door de Vlaamse Gemeenschap 

 

 

Voor wie? 

Voor jong of oud (zwangere ouders, 

baby’s, peuters, jongeren, volwassenen 

en ouderen) uit het   a r r o n d i s s e m e n t   

Mechelen en de Rupelstreek.  

-5- 
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Doelstelling  

 voor het kind of de jongere: inzicht krijgen in de emotionele conflicten waardoor een beter innerlijk   

evenwicht verkregen wordt 

 voor het gezin: binnen het therapeutisch proces betekenis verlenen aan de symptomen en de       

ontwikkeling van het kind of de jongere 

 voor de ruimere context: een betere afstemming tussen de innerlijke leefwereld van              

het kind of de jongere en de dagelijkse leefomgeving 

 

  

  

 

Doelgroep  

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met: 
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  gedragsproblemen 

  ontwikkelingsstoornissen (hechting, autisme, ADHD,…) 

  depressie, angst 

  psychotische stoornissen 

  posttraumatische stressstoornis 

  leerstoornissen 

  psychosomatische klachten 

  spraak-, taal- en stemstoornissen 
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De Pont is er voor het 

kind of de jongere, maar 

ook voor het gezin en 

zijn ruimere 

leefomgeving. 

 

Aanbod 

 individuele en gezinstherapie 

 psycho-educatie 

 ouderbegeleiding 

 ontwikkelingsbegeleiding 

 medicamenteuze behandeling 

 logopedie 

 huisbezoek 

Aanvullende werking 

Baby-peuterwerking 

Gericht op zwangere vrouwen en hun partners en op ouders met baby’s 

en peuters in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Ouders kunnen hier terecht 

voor problemen die zij ervaren in de relatie met hun baby of peuter.      

Voor meer informatie: babypeuter@cggdepont.be 

 

Ondersteuning bijzondere jeugdzorg         

We bieden coaching, vorming en supervisie voor professionele   

hulpverleners uit de bijzondere jeugdzorg. 

-7- 
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Doelstelling 

deblokkeren en herstellen van een problematische schoolloopbaan  

 

Aanmelding 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is steeds  aanmelder.  

De keuze voor een begeleidingsmodule wordt bepaald in overleg met    

jongeren, ouders, school, CLB en PrOS op een rondetafelgesprek.  

Een overzicht van begeleidingsmodules en bezettingsgraad:                               

http://www.prosgoedgedacht.be  
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Doelgroep  

Jongeren uit:  

 het vijfde en zesde jaar van het basisonderwijs 

 het secundair onderwijs  

 het volwassenen onderwijs 

PrOS 

Problemen Op School: een 

samenwerking tussen de stad 

Mechelen, haar scholen, de 

CLB’s en De Pont. 
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Aanbod 

 Kind– en Contextbegeleiding (5de en 6de jaar van het basisonderwijs) 

PrOS werkt samen met het kind, de ouder(s), leerkrachten, klasgenoten, … Samen zoeken we naar wat het kind nodig heeft om zich 
goed te voelen op school. Deze begeleiding duurt 3 maanden.  

 Individuele begeleiding  

Gedurende 3 maanden werken we intensief samen met de jongeren, ouder(s), leerkrachten en CLB. Wekelijks heeft  de jongere een ge-
sprek met een PrOS-begeleider op school, thuis of in een PrOS-lokaal. 

 Korte Time-out 

Duurt max 2 weken en wordt op diverse manieren ingevuld (netwerkoverleg, alternatieve en zinvolle dagbesteding, teambuilding,…)  

 Herstelgericht werk 

Herstelgericht werken kan aangewend worden om een conflict of een ruzie op school te herstellen. Hiervoor worden alle betrokken par-
tijen samengebracht in een herstelcirkel of HERGO (herstelgericht groepsoverleg) om een herstelplan op te stellen.  

 Groep 

Door middel van een creatief groepsaanbod (met oa. een 3-daagse) wordt er gedurende een week gewerkt aan sociale vaardigheden. 
Deze begeleiding gebeurt eveneens in nauwe betrokkenheid van het netwerk van de jongere. 

 Lange Time-Out 

Gedurende 3 wekend wordt aan jongeren een schoolvervangend programma aangeboden met als doel om de relatie tussen de jongere,  
ouders en school te verbeteren. 

 Carroussel 

Met dit project richt PrOS zich op jongeren die herhaaldelijk geconfronteerd worden met moeilijkheden in hun schoolloopbaan. We pro-
beren om de jongere een schoolvervangend alternatief aan te bieden en ruimte te creëren om achterliggende problemen te belichten. 
De begeleidingsduur is afhankelijk van de noden. 

 Volwassenenonderwijs 

Binnen het volwassenenonderwijs biedt PrOS psychosociale begeleiding aan (jong-)volwassenen. 

Doelgroep  

Jongeren uit:  

 het vijfde en zesde jaar van het basisonderwijs 

 het secundair onderwijs  

 het volwassenen onderwijs 
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Doelstelling  

 verbeteren of stabiliseren van het psychisch en sociaal functioneren 

 in samenwerking met omgeving van de cliënt en met andere zorgpartners 

 werken vanuit de sterktes van de cliënt 

 doelgericht werken zodat terugval of opname voorkomen wordt 
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 depressie en angst 

 persoonlijkheidsstoornissen 

 psychosomatische stoornissen 

 verslavingsproblemen 

 gedrags- of psychotische stoornissen 

 

Aanbod 

 individuele, partner-, gezinstherapie 

 adviesgesprekken en psychosociale begeleiding 

 psycho-educatie 

 medicamenteuze behandeling 

Doelgroep 

Personen tussen 18 en 60 jaar met: 
Om constructief met de 

psychische problemen om te 

gaan zoekt De Pont naar de 

mogelijkheden en sterkten van 

de persoon en zijn omgeving.  

-10- 
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Aanvullende werkingen 

Dialectische gedragstherapie 

Een behandelaanbod voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, bestaande uit 4 componenten: individuele 
psychotherapie, psychosociale vaardigheidstraining in groep, telefonische consultatie en supervisie. 

Groepsaanbod 

Doorheen het hele jaar organiseren wij in onze verschillende vestigingen groepstrainingen en themagroepen. Inschrijven 
voor een groep kan op elk moment. Een overzicht van de verschillende groepen vind je op onze website.  

VDAB Tender 

Een kortdurend zorgtraject (6 gesprekken) voor mensen die langdurig werkloos zijn en waar de psychische problematiek 
een rol speelt in het werkloos zijn. 

Buddywerking 

De buddywerking organiseert ‘gewoon’ vriendschappelijk contact buiten de hulpverlening. Een vrijwilliger (buddy) gekop-
peld aan 1 persoon met een psychische kwetsbaarheid, gaat op afgesproken tijdstippen op stap om samen activiteiten te 
doen. De werking is gericht op deelnemers vanaf 18 jaar met een langdurige, gestabiliseerde psychiatrische problematiek.  

Personen met verstandelijke beperking en psychische problemen 

We bieden een integratieve behandeling op maat van de cliënt, gebruik makend van aangepaste methodieken, rekening 
houdend met het cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau van de cliënt. 

Ondersteuning eerstelijnszorg 

We bieden coaching, vorming, supervisie voor professionele hulpverleners uit de welzijns- of gezondheidszorg. In de wijk-
gezondheidscentra van Mechelen en Lier is er ook een beperkt aanbod van consultaties door één van onze psychologen.  

 
-11- 
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Doelstelling  

 meer inzicht krijgen in hoe het strafbaar gedrag tot stand is gekomen 

 meer inzicht krijgen in de mogelijke problemen die samenhangen met het strafbaar gedrag 

 zich (meer) bewust worden van de ernst van dit gedrag en de mogelijke gevolgen voor     

zichzelf en voor het slachtoffer 

 meer verantwoordelijkheid en zelfcontrole ontwikkelen om  

dit gedrag in de toekomst te voorkomen  

Doelgroep 

 volwassenen die grensoverschrijdend gedrag vertonen:   

agressie, seksueel geweld, intrafamiliaal geweld 

 vrijwillig of naar aanleiding van een juridische maatregel 

 

Fo
re

n
si

sc
h

e
 w

e
rk

in
g

 

De Pont heeft zowel een 

groepsaanbod als een 

individueel aanbod en is 

werkzaam binnen en buiten 

de gevangenis. 
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Aanbod 

 individuele psychosociale begeleiding of behandeling 

 groepsbegeleiding 

 de begeleiding/behandeling kan de volgende zaken inhouden: 

Aanvullende werking 

Strategisch plan 

Binnen de gevangenis van Mechelen kunnen gedetineerden zich vrijwillig aanmelden met klachten 

(depressie, angst,…) voor een eerste opvang en oriëntering. 

Leerproject 

In samenwerking met de stad Mechelen en de stad Lier worden in het kader van de Alternatieve                   

Gerechtelijke Maatregelen cursussen “omgaan met agressie” en “sociale vaardigheden” aangeboden in het 

kader van strafbemiddeling, probatie of vrijheid onder voorwaarden.  

- het doorbreken van de geweldspiraal 

- het verhogen van de sociale vaardigheden, het leren aangaan van functionele  adequate relaties 

- cognitieve herstructurering en empathietraining   

- training van impulscontrole en agressiemanagement 

- het leren herkennen van risicovolle situaties die voorheen tot misbruik of agressie hebben geleid 

- het leren onderkennen van rationalisatie voor het misbruik 

- het leren zich inleven in het slachtoffer 

- het nemen van de verantwoordelijkheid voor het misbruik (delict) t.o.v. het slachtoffer 

-13- 
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Doelstelling  

 verbeteren of stabiliseren van het psychisch en sociaal functioneren 

 in samenwerking met omgeving van de cliënt en met andere zorgpartners 

 werken vanuit de sterktes van de cliënt 

Doelgroep 

Personen vanaf 60 jaar met: 
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 depressie, angst 

 verwerkingsproblemen 

 relationele problemen 

 psychosomatische klachten 

 verslavingsproblemen 

 dementie en acute verwardheid 
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Bij een hogere leeftijd staat 

verlies op vele domeinen 

centraal. De Pont is er voor 

60-plussers, hun familie en 

professionele 

zorgverleners. 

Aanbod 

 individuele begeleiding of behandeling 

 partner- of familiegesprekken 

 diagnostische en op behandelingsadvies gerichte interventie van de psychiater                  

(bv. voor medicamenteus advies) 

 begeleiding van familieleden/mantelzorgers 

 op vraag van of met goedkeuring van huisarts of specialist ook thuis of in woonzorgcentra 

Aanvullende werking 

PsychoGeriatrisch Netwerk Dementie 

Het PGN werkt aan genuanceerde beeldvorming,       

sensibilisatie-campagnes en psycho-educatie rond dementie voor     

zowel betrokkenen als intermediairen. Bovendien wordt      

preventief gewerkt aan het voorkomen van ‘ontspoorde zorg’ bij     

ouderen en meer bepaald inzake de dementieproblematiek, een     

belangrijke risicofactor voor ouderenmisbehandeling.  

-15- 
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Preventiewerking 

De Pont integreert preventie en hulpverlening tot één geheel. Beide hanteren gespecialiseerde werkvormen. 

Doorheen de tijd werden er qua preventie twee thema’s uitgebouwd, namelijk drug- en zelfmoordpreventie.  

Maar ook voor andere doelgroepen worden aansluitend op de hulpverlening preventie activiteiten             

georganiseerd. 
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Tabak Alcohol Drugs 

De preventiewerking stimuleert, begeleidt en coördineert preventie-initiatieven rond drugs in de regio.    

Er wordt gewerkt met sleutelfiguren uit diverse sectoren: justitie, onderwijs, welzijn en gezondheid,     

vrije tijd,… Via overleg, advies en ondersteuning worden ze gecoacht om een diepgaande, langdurige en 

samenhangende preventiewerking uit te bouwen. 

Info: preventieTAD@cggdepont.be 

Zelfmoord 

De preventiewerking geeft vorming aan sleutelfiguren zoals huisartsen, ziekenhuispersoneel, politiedien-

sten, leerkrachten, CLB... Ze worden getraind in het herkennen van signalen, het bespreekbaar maken hier-

van, het adequaat begeleiden en met zorg verwijzen van suïcidale mensen.  

Info: preventiezelfmoord@cggdepont.be 

-16- 
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Onze missie 

Wij begeleiden en behandelen mensen én hun omgeving die ernstige psychische problemen hebben en 

waarvoor hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten maatschappelijk werk,…)   

onvoldoende blijkt.  

Met ons gespecialiseerd team van psychologen, psychiaters, logopedisten en maatschappelijke werkers 

bieden we betaalbare en verantwoorde geestelijke gezondheidszorg aan.         

In onze zorg en preventie werken wij vanuit de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving  samen met 

andere hulpverleners en organisaties in onze regio. 

Onze visie  

Wij verminderen de toename van psychische problemen in de    

samenleving door preventie en zorg tijdig en betaalbaar voor     

iedereen aan te bieden. 
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Onze unieke kracht 

Binnen het arrondissement Mechelen en de Rupelstreek, helpen wij mensen ongeacht hun leeftijd en 

ideologische achtergrond en hebben bijzondere aandacht voor sociaal en financieel kwetsbare mensen. 

Wij bewaken de kwaliteit door te werken met deskundige medewerkers in teamverband, met een   

systematische toetsing van hun activiteiten. 

Wij zijn expert in een aantal methoden (herstelgericht overleg, dialectische gedragstherapie,…),        

doelgroepen (baby en peuters, ouderen,…) en problemen (zelfmoord-, tabak-, alcohol- en              

drug-preventie, complexe hulpvragen van gezinnen, intra-familiaal geweld, dementie,…). 

 

Onze ambities 

 snelle, betaalbare en kortdurende hulp 

 tevreden cliënten, verwijzers en medewerkers 

 vernieuwend en wetenschappelijk onderbouwd 

 voortrekker in de regionale samenwerking voor geestelijke gezondheidszorg 

 

-18- 



19  

19  

De Pont is er voor iedereen 

in de regio, met een 

bijzondere aandacht voor 

de sociaal en financieel 

kwetsbare mensen. 

Praktische informatie 

Aanmeldingen door cliënt of verwijzer verlopen telefonisch of online (via het aanmeldingsfor-

mulier op www.cggdepont.be). In overleg met een onthaal-medewerker wordt een eerste af-

spraak geregeld.  Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen 

de verkregen informatie met respect voor  de privacy.  

Cliënten betalen 11€ per consultatie. In sommige gevallen (WIGW, OMNIO, schuldbemiddeling) 

betaalt men slechts 4€ of betaalt men niets (indien geen aansluiting bij mutualiteit). Meer infor-

matie hierover in het eerste gesprek dat gratis is, indien men komt na professionele verwijzing 

uit de welzijns- of gezondheidszorg.               

Bankrekeningnummer CGG De Pont vzw: BE 35 4050 1256 2137 
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Boom 

alle doelgroepen 

Colonel Silvertopstraat 10 

2850 Boom 

03 844 05 43 

boom@cggdepont.be 

Lier 

alle doelgroepen 

Paradeplein 2, bus 3 

2500 Lier 

03 480 18 01 

lier@cggdepont.be 

Mechelen 

alle doelgroepen 

Lange Ridderstraat 20 

2800 Mechelen 

015 42 08 32 

mechelen@cggdepont.be 

 

 

 


