
Ondersteuning voor je gezin?

Gezinscoach

057/37 00 04 – 0490 11 28 48
info@1gezin1planaanzet.be

p/a 1Gezin 1Plan AanZet
Poperingseweg 30, Ieper

www.1gezin1planaanzet.be

Neem contact op

Een aanmelding kan je doen op het nummer 057 37 00 00 
Telkens op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 9u00 en 12u00. En op dinsdag en donderdag 

van 13u00 tot 16u00.

Werkingsgebied
Wij werken samen met gezinnen uit volgende regio.

Alveringem, Ardooie, De Panne, Dentergem, Diksmuide, Gistel, 
Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ichtegem, Ieper, Ingelmunster, Izegem, 

Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, 
Lendelede, Lichtervelde, Lo-Reninge, Mesen, Meulebeke, Middelkerke, 

Moorslede, Nieuwpoort, Oostrozebeke, Oudenburg, Pittem,  
Poperinge, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Torhout,  

Veurne, Vleteren, Wingene, Zonnebeke



Gezinscoaches

-  Gezinscoaches komen aan huis
-  Samen nadenken over opvoeding en  
    het samenleven als gezin vanuit jullie krachten en  
    sterktes met aandacht voor alle domeinen  
    van het gezinsleven (gezondheid, financiën, 
    huisvesting, werk...)
-  Samen met belangrijke mensen uit jullie netwerk
-  Laagfrequent: 1 keer om de 3 weken
-  Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

Hoe gaan we te werk

In een eerste gesprek luisteren we naar jouw verhaal 
en dat van je gezin. Op basis van jouw vragen en  
verwachtingen gaan we samen op zoek naar de  
gewenste ondersteuning om je gezin sterker te maken.  
Een gezinsplan wordt opgemaakt en de mensen die 
voor jou belangrijk zijn, worden hierbij betrokken.  

Ons aanbod 

- Vrijwillig
- Gratis
- Snel inzetbaar
- Mobiel (gezinscoaches komen aan huis)
- Kan in combinatie met een eerstelijnspsycholoog

Aanmeldingen

Aanmeldingen kunnen door iedereen gebeuren, 
maar het is belangrijk dat je hulpvraag duidelijk is.  
Diensten zoals: CAW, CLB, Kind & Gezin, Sociaal Huis, 
... kunnen helpen om deze te verhelderen.   
Aanmeldingen gebeuren steeds na overleg en met 
motivatie van het gezin.

Aanmelden kan telefonisch op 057/37 00 00

Indien de veiligheid binnen jullie gezin in gevaar 
komt, of je hoogdringende hulp nodig hebt dan zijn  
crisisdiensten meer aangewezen.

  

Wie zijn wij?

Het team van 1G1P bestaat uit gezinscoaches, een 
ervaringsdeskundige en eerstelijnspsychologen. Het 
team van gezinscoaches is samengesteld vanuit  
verschillende diensten (Jongerenwelzijn, VAPH, CAW, 
Kind & Gezin, CLB, ambulante drughulpverlening) die 
hun kennis delen. Voor wie

We staan open voor kinderen, jongeren en hun 
gezinnen, die in ons werkingsgebied wonen en die 
bereid zijn om met hun vragen en zorgen aan de slag 
te gaan. In volgende situaties:

- Je maakt je zorgen over je gezin en wil samen op 
  zoek gaan naar wat jullie nodig hebben om alleen  
  verder te kunnen.

- Je staat op een wachtlijst voor meer  
  gespecialiseerde hulp. Je voelt dat de zorgen in  
  je gezin te groot worden, waardoor er sneller hulp 
  nodig is. Je wil samen zoeken hoe de wachttijd  
  te overbruggen.


