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Heb je een interessant artikel voor onze volgende nieuwsbrief? 
Wil jouw collega zich inschrijven op onze nieuwsbrief? 

Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?  
Stuur een mailtje naar stefanie.claessens@ritmica.be!  

  

FEBRUARI 2022 

NIEUWSBRIEF SAMENWERKINGSVERBAND TRAWANT 

Beste netwerkpartner Trawant,  

 

Je hebt het mogelijk al vernomen: 2022 wordt een boeiend jaar voor 

jeugdhulp! Niet alleen wordt er nu luidop gedroomd over de toekomst van 

het agentschap Opgroeien, ook heel wat veelbelovende projecten zullen 

het komende jaar concreet vorm krijgen. Last but not least zullen we 

elkaar (misschien toch nog even hout vasthouden) opnieuw van mens tot 

mens mogen ontmoeten!  

We vertellen jou in deze nieuwsbrief graag wat er allemaal op til is! Heb je 

bij één van de artikels een vraag, aarzel zeker niet contact op te nemen! 

Je vindt de contactgegevens bij elke bijdrage terug.   

OVERKOP TRAWANT 

OPENT HAAR DEUREN 

NIEUWS VAN ONZE PARTNERS 

Schrijf het in je agenda: Trawant organiseert dit najaar opnieuw een 

infobeurs rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp! Op deze beurs leiden we 

je graag rond doorheen het landschap jeugdhulp in onze regio. Je kan er ook 

kennis maken met onze collega’s!  

De beurs zal plaats vinden in Mechelen. Meer praktische informatie volgt 

later!  

Wil je graag je organisatie voorstellen op deze beurs? Bruis je van creatieve 

ideeën hoe we de beurs kunnen vormgeven?... Ook partners buiten 

jeugdhulp zijn zeker welkom! Geef dan zeker een seintje aan Stefanie 

(stefanie.claessens@ritmica.be)!  

Na de feestelijke opening van OverKop Mechelen in oktober, hebben ook 
OverKop Lier en Mortsel eind december feestelijk zijn deuren geopend. 
Sinds januari vinden er wekelijkse bijeenkomsten en activiteiten plaats. 
Zodra de Covid maatregelen het weer toelaten zal er zowel in Lier als 
Mortsel een groot Kick-Off evenement plaatsvinden. 

De lancering van OverKop Willebroek komt er binnenkort aan zodra de 
locatie helemaal in orde is. De medewerkers zitten echter niet stil en bouwen 
ondertussen ook voor Willebroek een dynamische werking uit.  

Waar vind je OverKop in onze regio? 

• OverKop Lier: Aarschotsesteenweg 1 2500 Lier  

• OverKop Mechelen: Douaneplein 2 2800 Mechelen  

• OverKop Mortsel: Lusthovenlaan 10 2640 Mortsel  

• OverKop Willebroek: Stadionlaan 2 2830 Willebroek  

Heb je vragen over de werking?  

Ludmilla (ludmilla.moons@cawboommechelenlier.be) geeft je graag een 
antwoord!  

De ministers van Jeugd en Welzijn slaan de handen in elkaar om in te 
zetten op een duurzame brug tussen jeugdhulp, jeugdwerk en andere 
(vrijetijds)actoren om zo de drempels die het recht op vrije tijd van 
kinderen en jongeren (0-25 jaar) in de jeugdhulp belemmeren, weg te 
werken.  

Daarom lanceren de ministers een projectoproep die zich richt tot 
samenwerkingsverbanden van lokale en regionale actoren om nieuwe 
initiatieven op te zetten of reeds bestaande goede praktijken verder te 
verdiepen. Een initiatief dat we vanuit Trawant graag steunen!  

Heb jij zin om samen met minstens één organisatie die een 
vrijetijdsaanbod realiseert voor kinderen en jongeren, één actor uit de 
jeugdhulp en één lokaal bestuur een kerngroep op te zetten en een 
duurzame samenwerking uit te bouwen om samen in te zetten op de vrije 
tijd van kinderen en jongeren in de jeugdhulp?  

Lees dan snel de oproeptekst om te weten aan welke voorwaarden je 
moet voldoen. Projecten dienen ten laatste ingediend te worden op 7 
maart 2022.  

  

Met vragen over deze oproep kan je terecht bij:   

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media:  

• Dorien De Vries: dorien.devries@vlaanderen.be  

• Janne Vermeesch: janne.vermeesch@vlaanderen.be  
 

Of het Agentschap Opgroeien:  

• Bram Antheunis: bram.antheunis@opgroeien.be  

• Lore Vanneste: lore.vanneste@opgroeien.be  

Eind december 2021 werd de langverwachte inspiratienota Vroeg en Nabij 
gepubliceerd. De nota is een intersectoraal gedragen tekst waarbij VAPH, 
Zorg en Gezondheid, Departement Welzijn en Agentschap Opgroeien 
samen willen werken aan een nieuw beleid voor kinderen, jongeren en 
gezinnen. Vlaanderen wil de hulpverlening aan en de ondersteuning van 
kinderen en jongeren op een andere, nog meer geïntegreerde manier 
aanpakken: hulp moet zo vroeg mogelijk ingezet worden en dichter bij 
gezinnen staan.  

De inspiratienota vertrekt van acht uitdagingen: 

• De 1ste 1000 dagen zijn de hoeksteen van onze 
preventieve gezinsondersteuning. 

• Alle actoren in zorg en welzijn werken mee aan het 
versterken van de basisvoorzieningen, aan preventie, 
vroegdetectie, vroeginterventie, terugvalpreventie en 
eerstelijnsondersteuning. 

• Dienstverlening krijgt nabij en lokaal vorm. 

• De regie ligt bij de kinderen en de gezinnen. 

• We houden samen vast, zo lang als nodig. 

• Het maatschappelijk taboe rond jeugdhulpvragen bij 
gezinnen is doorbroken. 

• We zetten schaarse middelen doelmatig in. 

• We realiseren werkbaar werk door een innovatieve 
samenwerkingsmodellen en een innovatieve 
arbeidsorganisatie. 

 

Een nota met rijke kansen voor ieder gezinnen, kinderen en jongeren, 
maar zeker ook met boeiende uitdagingen voor ons als netwerk. Elke 
partner betrokken op kinderen, jongeren en gezinnen zal immers 
meegenomen worden in dit verhaal. We kijken er alvast naar uit om samen 
met jullie de doelstellingen te vertalen naar onze regio.  

We brengen uiteraard jullie op de hoogte zodra de nota vanuit de Vlaamse 
Regering concreter wordt.   

Een half jaar geleden werd Trawant door de Vlaamse overheid verkozen 

tot één van de drie pilootregio’s voor de ideale wereld (DIW). Trawant 

greep deze kans met beide handen aan om op zoek te gaan hoe we 

jongeren in residentiële zorg meer continuïteit kunnen bieden. In de 

zoektocht naar een gemeenschappelijke taal en visie werden we 

geprikkeld door Attachement Based Care for teams (ABC for teams). Dit 

kader helpt multidisciplinaire teams om gedrag te kaderen binnen 

gehechtheid en noden. We kiezen ervoor ons hierin te verdiepen, als 

aanvulling op reeds aanwezige kaders zoals Family Finding en geweldloos 

verzet.  

Daarnaast gaan verschillende werkgroepen aan de slag rond een aantal 

kernthema’s. De werkgroep diagnostiek en ondersteuning bekijkt op welke 

manier DIW Trawant kan evolueren naar een integratieve diagnostiek: 

wat teams nodig hebben om jongeren te kunnen blijven begeleiden en hoe 

we onze jongeren zo goed mogelijk kunnen ondersteunen? Een tweede 

werkgroep bekijkt de rol van dagbesteding en  (ad hoc of structurele) 

rustmomenten in trajecten van jongeren. Tot slot focust een werkgroep 

zich over de kracht van de context en netwerk van kinderen en jongeren 

binnen DIW.  

Alle ideeën, ontwikkelingen,…binnen de werkgroepen worden gebundeld 

binnen de ‘trekkersgroep’ die de stuwende kracht van het project is. De 

trekkersgroep zal ook mee vorm geven aan een participatief 

actieonderzoek dat zal helpen om de stem van cliënten en voorzieningen 

in kaart te brengen.  

Dankzij de grote inzet en motivatie van de trekkers- en werkgroepleden 

namen we dus met DIW Trawant een mooie start.  

Contactpersoon:  

Charlotte Fortems – Coördinator en onderzoeker DIW Trawant  

Charlotte.Fortems@uantwerpen.be 

We zijn al een jaar verder sinds de uitbreiding van 1 gezin 1 plan Trawant 

naar zes eerstelijnszones. We kunnen alvast terugblikken op een leerrijk 

jaar met warme ontmoetingen en boeiende trajecten.  Ook in 2022 zullen we 

blijven verder bouwen aan een sterk aan bod 1G1P in onze regio waarbij 

jullie feedback het belangrijkste vertrekpunt is.  

We kijken daarnaast ook al erg uit naar de bevindingen uit ons project ‘taal 

en diversiteit’ dat we dankzij steun van Cera kunnen uitrollen.  In dit project 

verkennen we de  meerwaarde van vertaalcomputers en beeldverhalen 

tijdens de begeleiding van anderstalige gezinnen. We delen in het najaar 

graag onze bevindingen met jullie!   

Heb je vragen over gezinsbegeleiding 1G1P of onze 

eerstelijnspscyhologen? Aarzel niet om ons te contacteren! We maken 

graag tijd vrij om met jou en/of jouw team te verkennen wat 1G1P voor jullie 

en jullie cliënten kan betekenen.  

Contactpersoon:  

Stefanie Claessens  – Coördinator 1G1P Trawant  

Stefanie.claessens@ritmica.be 

1G1P TRAWANT 2.0 BLAAST 
EEN EERSTE KAARSJE UIT! 

HET ROUTEPLAN NAAR DE 
IDEALE WERELD KRIJGT VORM 

INSPIRATIENOTA      

‘VROEG EN NABIJ’ 

VERSTERKING VAN HET RECHT OP 

VRIJETIJDSBELEVING VOOR KINDEREN 

EN JONGEREN IN DE JEUGDHULP  

 

WAT NIEUWS?  

Save the date: infobeurs RTJ Trawant  |  OverKop 

opent zijn deuren!  | Recht op vrije tijd  |  

toekomstdromen Opgroeien |  en veel meer!  

6 mei  Intersectorale ontmoetingsdag jeugdhulp (ism ACT, OSD en 

 IROJ)   @ Zuiderpershuis te Antwerpen  

 Meer info? sigrid.desmet@opgroeien.be 

20 mei  Provinciale netwerk- en denkdag “De eerste 1000 dagen van 

 het leven” @ Bethanië te Zoersel  

 Meer info? zie uitnodiging als bijlage!  

 

GROEPSAANBOD VOOR OUDERS  

Dit voorjaar organiseren enkele partners opnieuw een oudergroepen. 

Je vindt de flyers en brochures als bijlage terug. Ken je ouders die 

interesse hebben in dit aanbod, mag je hen deze steeds bezorgen!  

• Triple P: CKG Betlehem | Willebroek   

• Nieuwe autoriteit: MMZ Kiosk | Antwerpen  

• Groepsessies voor ouders met kind met (vermoeden 

van) beperking: MFC Ritmica | Hove  

 

SAVE THE DATE!  

 

VACATURES STAAN ONLINE!  

Alle vacatures voor Vreemdgaan—wisselleren zijn ingediend, tijd om je 

keuze te maken!  Er zijn voor de provincie Antwerpen 46 

gastorganisaties, dit samen goed voor 115 plaatsen.  

Wil je graag kennismaken met een andere werking of even kort 
meedraaien in een (on)bekende organisatie? Dat kan: bekijk het ruime 
intersectorale vacature-aanbod van Vreemdgaan-Wisselleren voor jouw 
provincie, kies drie favorieten en schrijf je in! Inschrijven 
voor Vreemdgaan-wisselleren is nog mogelijk tot en met 13 maart. 

 
Vragen? Neem contact op met je provinciale beheerder: Flore 
Claessens (flore.claessens@pangg0-18.be) 
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