
Aanmelden

Regio

Aanbod

CRISISMELDPUNT -18

Wat?

Voor wie?

Provinciaal Meldpunt voor consult
rond crisis

alle hulpverleners, uitzonderlijk ouders
(betrokken HV wordt gezocht voor
samenwerking en opvolging)

via algemeen nummer 03  609 57 57 
7/7 bereikbaar 

telefonisch consult +
met vrijwilligheid van alle partijen inzet
crisisinterventie of crisishulp aan huis

Provincie Antwerpen 
(3 regio's: Antwerpen, Kempen & Mechelen)



Aanmelden

Regio

Aanbod

CONSULTLIJN OCJ

Wat?

Voor wie?

dddddddMiltidis
Consult van het
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

elke professional

telefonisch consult en 
outreachend consult

02 243 56 51

Antwerpen



Aanmelden

Regio

Aanbod

FAMILY JUSTICE 
CENTER

Wat?

Voor wie?

fgdg

Intersectoraal expertisecentrumat samenwerkt met verschillende 
fffff

 

Intersectoraal expertisecentrum dat samenwerkt
met verschillende partners rond intrafamiliaal
geweld

Voor gezinnen waar sprake is van ernstige
conflicten die leiden tot geweld.

consult en of verwijzing
casusregie (keten aanpak)
trajectopvolging
lotgenotengroepen
workshop weerbaarheid
sensibilisering, intervisie

politie
parket
ocmw
hulp en dienstverlening

Alle professionals:

Gerechtelijk arrondissement Antwerpen
afdeling Mechelen.
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VERTROUWENCENTRUM
KINDERMISHANDELING

Wat?

Voor wie?

 detecteren van situaties van kindermishandeling 
 stoppen van kindermishandeling en installeren van veiligheid 
 voorkomen van herhaling van kindermishandeling 
 nastreven van individueel en relationeel herstel

Kinderen en jongeren van 0 - 18 jaar en hun context
Professionals en burgers met vragen rond geweld,
kindermishandeling en de aanpak 

Permanentie voor advies en ondersteuning aan professionals 
Organiseren van 1712 hulplijn (i.s.m. CAW) voor elke burger met
vragen over geweld
Organiseren van Nupraatikerover (NPIE) chatbox voor
minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van
geweld
Reguliere Meldingen ontvangen, onderzoeken en ondersteunen
Onderzoek Maatschappelijke Noodzaak + casemanagement

Permanentie elke werkdag van 10-12u, 14-16u:
Regio Antwerpen - 03 230 41 90 
Regio Mechelen - 015 20 21 31
Regio Turnhout - 014 42 22  

1712 - elke werkdag van 9-18u + e-mail 7/7 24/24 + chat ma-do 13-17u + 18-22u
NPIE - ma, di, woe, do 19-22u, woe 14-18u, vrij 14-16u30

Elke Vlaamse provincie +Brussel
Provincie Antwerpen met 3 vestigingen: Antwerpen -
Mechelen - Turnhout


