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VOORWOORD INHOUD

„Kinderen zijn kwetsbaar
maar elk kind is uniek, anders

en heeft talenten”

Blijdorp VZW

CGGZ Waas en Dender

F.O.N.S. Groeipakket

Gezinsbond

Juridische Dienst

Krachtgericht

Leerstoornissen

Opvoedingsvragen

Spoor 56

Extra info

Overzicht zitdagen

Kalender

Kinderen zijn het dierbaarste bezit van elke ouder.
Opvoeden tot harmonische, stabiele jonge mensen is de
uitdaging. In een maatschappij die hoge eisen stelt,
komt iedere ouder wel eens met vragen te zitten.
Kleine en soms ook grotere problemen kruisen hun pad.
Opvoeden doen ouders niet alleen, ook heel wat
professionals zijn hier bij betrokken, de leerkracht op
school, de kinderverzorgster in de kinderopvang, de
piano juf, … Ook zij komen in hun beroep soms voor
moeilijke uitdagingen te staan.
Met het steunpunt O.O.G. (Onderwijs, Opvoeding en
Gezin) willen we zowel aan (groot)ouders als aan
professionelen een antwoord bieden.
Het welzijnsbeleid van het lokaal bestuur heeft O.O.G
voor elk kind, voor elke jongere.
Met het Steunpunt O.O.G. dat integraal deel uitmaakt
van de Dienst Samenleving en gezin, bieden we een
divers aanbod aan diensten om Hamse gezinnen te
steunen in hun zorg voor kinderen en professionals te
ondersteunen in hun opdracht.
In deze brochure wordt het aanbod voorgesteld.
Bij vragen aarzel niet en neem contact op.
De voorgestelde diensten houden zitdag in Hamme in
het nieuw A.C. van de gemeente (ingang Peperholleken)
Iedereen kan er op woensdag (zie kalender) terecht voor
gratis advies.

Ann Verschelden,
Schepen van dienst Samenleving en Gezin
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3 Blijdorp VZW CGGZ WAAS EN DENDER

We zijn een laagdrempelig onthaalpunt voor mensen met een (vermoeden van)
beperking. We willen luisteren naar de vraag en samen zoeken naar een
antwoord. Mogelijks kunnen we informatie geven, zelf direct ondersteunen of
eventueel doorverwijzen naar een dienst (al of niet Blijdorp) die de gepaste
ondersteuning kan bieden.
We richten ons in eerste instantie op mensen, kinderen en volwassenen, met een
(vermoeden van) (verstandelijke) beperking. We ondersteunen zowel de persoon
met een beperking, zijn gezin, het ruimer netwerk als hulpverleners uit andere
contexten (vb onthaalgezin, buitenschoolse opvang,…) van de persoon.

Wat is een MFC?
Ik word ouder en kan de zorg voor mijn zoon niet
alleen opnemen. Waar kan hij naar toe?

Mijn kind is vertraagd in zijn ontwikkeling. Wat nu?

Ik wil graag zelfstandig wonen maar het lukt me niet alleen.
Wie kan me helpen?

Elke eerste woensdag
van de maand Elke vierde woensdag

van de maand

Steunpunt O.O.G

14 uur - 16 uur 9 uur - 12 uur
13.30 uur - 17 uur

Gemeentehuis Hamme - ingang Peperholleken Steunpunt O.O.G
Gemeentehuis Hamme - ingang Peperholleken

In de namiddag enkel op afspraak

Mijn zoon van 10 speelt ’s avonds meer dan 3
uur op de Playstation. Moet ik dat verbieden?

Mijn dochter van 12 vroeg mij:
‘Mama wat is spacecake?’

Ik vermoed dat mijn zoon cannabis heeft gebruikt.
Wat moet ik doen?

We ondersteunen ouders en jongeren bij vragen en bezorgdheden rond
beginnend middelengebruik, gamen of gokken.
Vooral jongeren en hun ouders maar eventueel ook andere partijen
(zoals bv. leerkrachten) die zich zorgen maken om jongeren en hun
middelengebruik, gamen of gokken kunnen bij ons advies/begeleiding krijgen.

Blijdorp vzw
Liesbeth Roels
Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout
052 39 99 90

CGGZ Waas en Dender
Eva Van Hoecke
Grote Peperstraat 15
9100 Sint-Niklaas
078 35 34 35
evavanhoecke@cggmedewerker.be
h�ps://www.cggwaasendender.be/
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Gezinsbond

Elke eerste woensdag
van de maand

Steunpunt O.O.G

9 uur - 12 uur

Gemeentehuis Hamme - ingang Peperholleken

Elke tweede en vierde
woensdag van de maand

14 uur - 16 uur

Steunpunt O.O.G
Gemeentehuis Hamme - ingang Peperholleken

Ik ben geïnteresseerd in het boekje van de
gezinsbond, hoe kan ik dat aanvragen?

Op zoek naar een babysit?

Kind en Gezin biedt een gezinsondersteunend aanbod aan waar we opkomen
voor de rechten van het kind en lobbyen in het belang van gezinnen.
Gezinnen die lid zijn bij ons hebben recht op korting bij: aankopen NMBS
passen en tickets De Lijn, cinematickets, vele events en korting bij
deelnemende handelaars. Grote gezinnen (vanaf 3 eigen kinderen) krijgen een
extra kaart met kortingen tot 50%.
Je kan bij ons ook terecht als je op zoek bent naar een babysit.

Gezinsbond vzw
Afdeling Hamme & Moerzeke

Op zoek naar een
babysit?
Hamme: 04 99 72 47 98
Moerzeke: 052 47 96 25

https://hamme9220.gezinsbond.be
https://dengezinsbond.be

F.O.N.S Groeipakket

Kindergeld? Bestaat dat niet meer?

Studietoelage, moet ik dat aanvragen?

Wat is de kleutertoeslag?

Wij bieden informatie over het GROEIPAKKET, de hervormde kinderbijslag
in Vlaanderen.Dit geldt zowel voor gezinnen als voor professionele sociale partners.
We zijn er voor alle gezinnen met kinderen jonger dan 25 jaar.
Alle sociale partners die op een of andere wijze betrokken worden bij het Groeipakket
en/of de schooltoeslag.

F.O.N.S. -Groeipakket
P.O. Box 54
1930 Zaventem
0078 79 00 07
www.fons.be
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Elke tweede woensdag
van de maand

Steunpunt O.O.G

14 uur - 16 uur

Gemeentehuis Hamme - ingang Peperholleken

Juridischedienst Krachtgericht

Elke vierde woensdag
van de maand

9 uur - 12 uur

Steunpunt O.O.G
Gemeentehuis Hamme - ingang Peperholleken

Krachtgericht
Waas en Dender
1 Gezin 1 Plan

Wat met mijn kinderen na de scheiding?

Mijn kind heeft op een auto gekrast! Wat nu?
Hoe werkt de familierechtbank?
Ik ben leerkracht, en wordt bedreigd door een ouder.
Wat zijn mijn rechten?
Juridisch advies inzake kinderen en jongeren voor (groot)ouders, leerkrachten en
directies, sportverantwoordelijken, ….
De jurist verbonden aan de Dienst Samenleving en Gezin geeft professioneel advies en
verwijst je eventueel door naar de juiste instantie.
Deze dienstverlening is volledig gratis.

Gezinsplancoach:
Ondersteunen van professionals in kracht- en netwerkgericht samenwerken
met gezinnen bij het oriënteren naar geschikte hulp, bij krachtgerichte vraagverheldering en
opmaken van een gezinsplan, bij het zoeken naar afgestemde zorg voor gezinnen, op vraag
casusgerichte coaching op teamniveau, mee betrekken van mogelijke partners
in het zorgtraject

Eerstelijnspsycholoog:
Consultfunctie voor hulpverleners/professionals: ondersteuning/coaching i.v.m. vragen
rond psychisch welzijn van kinderen en jongeren. Kortdurende (gemiddeld 5 sessies),
gratis, laagdrempelige psychotherapie voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar (en
eventueel hun context), op een locatie die gemakkelijk bereikbaar is, met snelle opstart.

Let op! Aanmelding enkelvia verwijzing

Juridische dienst
Philippe Vlaeminck
Marktplein 1
9220 Hamme
052 47 55 55

Waas en Dender
1 Gezin 1 Plan

Ik ben als leerkracht op zoek naar hulpverlening voor één van
mijn leerlingen. Waar kan ik terecht?

Clb-medewerker op zoek naar kortdurende
hulpverlening voor een kind/jongere?

Leen Senaeve
An Van Roey
Grote Kaai 7
9160 Lokeren
Leen - 0499 90 49 19
An - 0474500716
leen@krachtgerichtwaasendender.be
an@krachtgerichtwaasendender.be
www.krachtgerichtwaasendender.be
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Steunpunt O.O.G
Gemeentehuis Hamme - ingang Peperholleken

Leerstoornissen Opvoedingsvragen

Welk speelgoed koop ik voor mijn kleuter?

Steunpunt O.O.G
Gemeentehuis Hamme - ingang Peperholleken

Mijn kind wordt doorverwezen voor revalidatie.
Hoeveel kost dat?

Wat kan je doen aan een leerstoornis?
Groeit dat er niet gewoon uit?

Heel wat ouders krijgen te horen dat hun kind een probleem heeft met het leren. Dit
kan zowel voor rekenen, taal, motoriek, enz. zijn.
Wanneer moet je daar ook iets aan doen? Waar kan je terecht? Wat kost dat?
Wij wijzen jou graag de weg!

Dienst Samenleving en
Gezin
Marktplein 1
9220 Hamme
052 47 55 31

Mijn kind wil geen groenten eten. Wat nu?

Wanneer moet mijn zoon van 10 jaar gaan slapen?

Straffen-belonen. Hoe doe je dat?

Eten, slapen, spelen … tussen 3-12 jaar; het is niet altijd even eenvoudig.
Iedereen stelt zich wel eens vragen bij het opvoeden van zijn kind. Op zoek
naar tips en tricks? Kom eens langs bij de orthopedagoge van de Dienst
Samenleving en Gezin.

Dienst Samenleving en
Gezin
Tamara Cooremans
Marktplein 1
9220 Hamme
052 47 55 33

Elke derde woensdag
van de maand en elke
woensdagnamiddag op afspraak

9 uur - 12 uur 9 uur - 12 uur

Elke tweede woensdag
van de maand
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Elke eerste en derde
woensdag van de maand
Elke eerste en derde
woensdag van de maand

Steunpunt O.O.G
Gemeentehuis Hamme - ingang Peperholleken

Spoor 56
Ik heb het moeilijk om mijn kinderen te laten
gehoorzamen. Wie kan mij helpen?

Mijn kinderen aanvaarden mijn
nieuwe vriend niet.Wat nu?

Mijn kinderen maken veel ruzie. Wat doe ik ?
Iedereen met kleine of grote vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen
is welkom op ons spreekuur.
Vertrekkende vanuit de aanwezige krachten proberen we het gezin en hun netwerk
te versterken.
Als we merken dat er een grotere hulpvraag is, bekijken we samen om eventueel een
intensievere begeleiding of een begeleiding aan huis op te starten.

9 uur - 12 uur

Caroline Eeckhout

Jagerstraat 32

9220 Hamme

052 47 25 64
Caroline.eeckhout@spoor56.be
www.spoor56.be

Heb je vragen over studeren, de onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg,
psychische of sociale problemen?
Ouders leerlingen, leraren en directies kunnen bij het CLB gratis terecht
bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk
werkers. We werken vraag gestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van
de school.
www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender
www.go-clb.be
Medewerkers van het CLB kunnen met jou ook een afspraak maken in steunpunt O.O.G.

Ben je op zoek naar een school in Hamme? Wil je weten hoe je kan inschrijven?
Ben je geweigerd in een school?
Op www.naarschoolinhamme.be vind je alle informatie.

Zit je als ouder met vragen over de zwangerschap, de ontwikkeling, de
opvoeding of het opgroeien van je kind? Dan kan je bij Kind en Gezin terecht
voor professionele ondersteuning en dit vanaf de zwangerschap tot het
moment waarop je kind naar school gaat.
Maak een afspraak bij Kind en Gezin of kom vrij langs tijdens het
inloopmoment op donderdag van 10 tot 12u, Achterthof 90, 9220 Hamme.
Meer info? dender@kindengezin.be of 078 150 00

CLB Centrum voor leerlingenbegeleiding

www.naarschoolinhamme.be

Kind en Gezin



EERSTE WOENSDAG
VAN DE MAAND

EERSTE WOENSDAG TWEEDE WOENSDAG DERDE WOENSDAG VIERDE WOENSDAG

8 januari 2020 15 januari 2020 22 januari 2020 29 januari 2020
5 februari 2020 12 februari 2020 19 februari 2020 26 februari 2020
4 maart 2020 11 maart 2020 18 maart 2020 25 maart 2020
1 april 2020 8 april 2020 15 april 2020 22 april 2020
6 mei 2020 13 mei 2020 20 mei 2020 27 mei 2020
3 juni 2020 10 juni 2020 17 juni 2020 24 juni 2020
1 juli 2020 8 juli 2020 15 juli 2020 22 juli 2020

5 augustus 2020 12 augustus 2020 19 augustus 2020 26 augustus 2020
9 september 2020 16 september 2020 23 september 2020 30 september 2020

7 oktober 2020 14 oktober 2020 21 oktober 2020 28 oktober 2020
4 november 2020 GEEN ZITDAG 18 november 2020 25 november 2020
2 december 2020 9 december 2020 16 december 2020 23 december 2020

VIERDE WOENSDAG
VAN DE MAAND

TWEEDE WOENSDAG
VAN DE MAAND

TWEEDE WOENSDAG
VAN DE MAAND

DERDE WOENSDAG
VAN DE MAAND

F.O.N.S. Groeipakket
Spoor 56

Gemeentehuis Hamme
(Administratief centrum Nieuwstraat
ingang Peperholleken)

052 47 55 31
Dienst Samenleving en Gezin

WAAR?

AFSPRAKEN:
VRAGEN EN

Blijdorp
Leerstoornissen
Tussen 3-12 jaar (op afspraak)

Gezinsbond
Juridische dienst
Leerstoornissen
Tussen 3-12 jaar (op afspraak)

Leerstoornissen
Tussen 3-12 jaar (op afspraak)

Leerstoornissen
Tussen 3-12 jaar (op afspraak)

Leerstoornissen
Tussen 3-12 jaar

Opvoedingsvragen
tussen 3-12 jaar

Blijdorp

Spoor 56

CGGZ
Krachtgericht W&D Gezinsbond

CGGZ (op afspraak)

Kalender 2020Overzicht zitdagen
voormiddag namiddag



Project in het kader van ‘Huis van het kind’


