Zit je vast en weet je niet meer wat te doen
omdat de hulp die je zoekt niet bestaat of
onvoldoende is of omdat er lange wachtlijsten zijn?
Neem gerust contact met ons op.

Wij zijn RTJ De Tafels.
(Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp)
We zijn een gratis (mobiele) dienst
voor jongeren (0 tot 25 jaar) en hun netwerk.
We nemen elke vraag ernstig.

Heb je een veranderwens?
Bel op dinsdag of donderdag
tussen 09u00 en 12u30
09 376 70 58

We verbinden ons om jullie vanuit
verschillende brillen en werelden te ontmoeten.

Wil je meer informatie?
Wij engageren ons van harte om samen een
plan op maat uit te werken

www.rtjdetafels.be

en jullie snel te ondersteunen waar nodig.

Facebook/rtjdetafels

Afhankelijk van jullie vraag kunnen we krachtig mee
handelen of op de achtergrond aanwezig zijn.

V.u. Tom Walgraeve | Vrije CLB Archipel vzw
SV RTJ De Tafels - Visstraat 14, 9900 Eeklo

Gesteund door de Vlaamse overheid in het kader van
“Eén gezin - één plan”

Wie zijn we?
Wij vormen een team van medewerkers uit
verschillende organisaties en sectoren.

Hoe gaan we aan de slag?
Je bespreekt met jouw hulpverlener wat jullie wensen
en vragen zijn.

Samen vormen we het Tafelteam.
Jij of jouw hulpverlener contacteert RTJ De Tafels op
dinsdag of donderdag om jullie vragen te stellen.

Wat doen we?
Heb je als jongere, ouder of betrokkene een vraag
en is de huidige hulpverlening onvoldoende of
onbestaande?
Dan kan je bij ons terecht.

We gaan aan de slag met…
…kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en de
mensen die voor jullie belangrijk zijn.

HOE ZIET ONS TEAM ERUIT?
Casemanagers beluisteren jullie
vraag of wens en kunnen samen
met jullie een Tafelgesprek
organiseren.

Innovatieve medewerkers
kunnen samen met jullie verder
aan de slag gaan aan de hand van
jullie gezinsplan.

Eerstelijnspsychologen kunnen
met jou aan de slag gaan bij milde
tot matige psychische
moeilijkheden.

Het Tafelteam bespreekt jullie vragen, geeft advies en
neemt contact op met jullie en/of de aanmelder.

We geloven...
…in jullie eigen krachten
…dat jullie zelf kunnen beslissen welke stappen
er gezet moeten worden

WEL EEN TAFEL?

GEEN TAFEL?

…in de mogelijkheden van jullie en jullie omgeving

Binnen de maand komt een
Tafel samen met de mensen
die voor jullie van belang
zijn.

Is er geen Tafel nodig?
RTJ De Tafels zet jou en
jouw hulpverlener
verder op weg.

…in samenwerking met andere organisaties en
partners.

We maken tijdens deze Tafel
een gezinsplan op waarbij
jullie vragen centraal staan.

We vinden het belangrijk dat…
...jullie steeds op de hoogte zijn van de stappen
die ondernomen worden
…we altijd open en eerlijk spreken.
We engageren ons tot...
...een snelle opstart

WAT NA EEN TAFEL?
Aan de Tafel bekijken we wie
er wat kan doen en welke
ondersteuning jullie nodig
hebben.

...een kortdurende ondersteuning van maximum
vijf maanden.

Wat doen we niet?
Hoogdringende interventies: hiervoor kunnen
jullie terecht bij crisisondersteuning.

