
Hoe ervaar jij de toegankelijkheid van het aanbod jeugdhulp in de regio Trawant? 

Wat zijn onze sterktes en wat zijn onze blinde vlekken?

Wat zijn jouw (zotte) ideeën om jeugdhulp toegankelijker te maken? 

Ondersteuning voor elk gezin, elk kind en elke jongeren, tijdig en op maat: het is een streven

dat ons allemaal bezig houdt. Helaas botsen we nog op heel wat drempels. 

In 2023 willen we als Trawant voorbij deze drempels denken, maar daarvoor hebben we jou

nodig! 

DENKDAG 
TOEGANKELIJKHEID
JEUGDHULP 
3 februari 2023

CAW Mechelen (Maurits Sabbestraat 119)
9u30 tot 15u  met aansluitend een receptie
(onthaal vanaf 9u)

In de voormiddag laten we ons inspireren door krachtige voorbeelden: Jeugdvraag Op Maat

(JOM) Kempen en het onthaalpunt RTJ Limburg komen hun werking voorstellen. 

In de namiddag kijken we kritisch naar de werking binnen onze eigen regio en zetten we

samen de koers uit die we in 2023 verder zullen uitwerken. 

Op deze denkdag is iedereen betrokken op kinderen, jongeren en gezinnen welkom!

(Jeugd)hulpverleners, CLB-medewerkers, lokale besturen, Huizen van het Kind, regioteams

Kind en Gezin, politie, huisartsen, (zorg)leerkrachten,.... We hebben al jullie ideeën en

ervaringen nodig om op maat van onze regio een antwoord te kunnen bieden. 

WAT MAG JE VERWACHTEN?

VOOR WIE?

INSCHRIJVEN!
inschrijven voor de denkdag kan tot 20 januari 2023 via volgende link:

https://forms.gle/aBHuxeUoyaPbpYL19

Jouw deelname kost €12. We voorzien voor jou een lunch en bieden de mogelijkheid om

na te praten tijdens een gezellige receptie.

 Na inschrijving ontvang je de nodige betaalgegevens. 

https://forms.gle/aBHuxeUoyaPbpYL19


BEREIKBAARHEID
MET DE AUTO 

Je kan in de buurt van het CAW parkeren op de parking Keerdok (betalend). 

Je kan parkeren in de Maurits Sabbestraat, maar hier moet je wel een parkeerschijf leggen! 
 

MET HET OPENBAAR VERVOER 

Station Mechelen Nekkerspoel ligt op 20 min wandelafstand van CAW Mechelen. 

Je kan CAW Mechelen ook bereiken met de bus. Lijnen 2 en 5 stoppen op wandelafstand. 

CAW


