Een samenwerking tussen Sociaal Huis
Mechelen, kleuter- en lagere scholen en
CLB’s in Mechelen

Voorwaarden
• er moet een vraag en/of nood zijn rond welzijn,
• contact met het Sociaal Huis is eerst besproken
met het gezin,
• de hulpverlening is steeds op vrijwillige basis,
• onze maatschappelijk werkers zijn gebonden
aan het beroepsgeheim en uitwisseling van info
kan alleen mits toestemming van de cliënt.

De bestrijding van kinderarmoede is één van de
prioriteiten van het Sociaal Huis Mechelen.
Verscheidene maatregelen en tal van acties op het
vlak van kinderarmoede werden reeds ondernomen.
Vanaf nu zijn deze acties en maatregelen ook voor
álle Mechelaars, en niet meer uitsluitend voor de
cliënten van het Sociaal Huis.
Bovendien wordt er ondertussen ook proactief voor
kinderen in armoede gewerkt, in samenwerking
met enkele partners.

Wat doen we dan precies?
Wanneer een school of CLB een vraag en/of nood
rond welzijn detecteert bij een gezin, gaan zij eerst
zelf met het gezin praten.
Wanneer ze er samen niet uitraken, kunnen zij
doorverwijzen naar het Sociaal Huis, mits toestemming van het gezin.
Ten laatste 36 uur nadien wordt het betrokken
gezin gecontacteerd en krijgt het info, advies en
een doorverwijzing naar relevante diensten indien
nodig.
Indien er nood is aan een langdurige begeleiding,
neemt onze gezinsbegeleidster (Ninja Vertongen)
dit op, maar alleen na interne doorverwijzing van
het Sociaal Huis team.
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HOE DOORVERWIJZEN
Om gezinnen op een eﬃciënte manier te kunnen
contacteren en verder te helpen, vragen wij om bij
een doorverwijzing steeds volgende doorverwijsﬁche in te vullen en te mailen naar
socialedienst@sociaalhuismechelen.be
Bij vragen of in zéér dringende gevallen kan je ook
telefonisch contact opnemen op
015 45 33 01

NAAM:
VOORNAAM:
PARTNER:
KINDEREN:
STRAAT + HUISNUMMER:
GEMEENTE + POSTCODE:
TELEFOONNUMMER:
EMAILADRES:
RR:

Samenwerken
voor kinderen
in armoede
“De bestrijding van kinderarmoede is één
van de topprioriteiten van het Sociaal
Huis. Onze gerichte aanpak werkt echt!”
Schepen Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis

AARD HULPVRAAG:
DOORVERWIJZER:
DOORVERWIJSDATUM:

SH_3_LUIK_SAMENWERKEN_V_KINDEREN.indd 2

9/10/15 14:56

