
Contact
Project PONT-ON

Overkop Gent 
Drabstraat 18

9000 Gent
 

telefonisch consult:
0498 91 65 74

maandag 09.00 - 17.00
dinsdag 09.00 - 17.00

woensdag 09.00 - 17.00
donderdag: 09.00 - 19.00

 
Maryline Toch

maryline.toch@cggadentro.be
0456/37 46 72

aanspreekpunt vorming
 

Jannes Vanmelle
jannes.vanmelle@topuntgent.be

0498/91 65 74
aanspreekpunt ondersteuning

Eén van onze animatoren lijkt de
laatste tijd minder gemotiveerd.
Het blijkt dat het soms moeilijk is
thuis, en die niet goed in zijn vel
zit. We willen graag helpen maar
weten niet goed wat we kunnen
doen...

Onze deelnemer draagt steeds
lange truien, ook tijdens de zomer.
We maken ons zorgen dat er
blauwe plekken of misschien
krassen verborgen zitten. We
willen het gesprek aanknopen,
maar hoe begin je daar aan?..

Zorg dragen voor elkaar is een
belangrijk thema op onze
jeugdwerking. We willen dit beter
integreren in onze jaarwerking.
Op welke manier kunnen onze
leiding en deelnemers hier actief
rond aan de slag?

Een van onze  jongeren vertelt dat
die soms denkt aan zelfdoding. We
denken dat er nu iets gebeuren!
Waar kan die jongere terecht?
Welke rol spelen wij dan nog? 

Mentaal welzijn in 
het jeugdwerk



Vorming
Versterkt jeugdwerk
PONT-ON organiseert gratis vormingen om
jeugd(welzijns)werkers te versterken rond
mentaalwelzijnsthema's. Dit kan gaan over
het voeren van moeilijke gesprekken, het
uitwerken van een drugs -en alcoholbeleid,
omgaan met suïcide,... Het mandaat en de rol
die je hebt als jeugdwerker staan hierin
centraal.

Deze vormingen zijn gericht naar alle
jeugd(welzijns)werkers in de regio (groot)
Gent.
We richten ons zowel naar beroepskrachten
als vrijwilligers. 
Daarnaast zetten we interessante vormingen
ook in de kijker.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de
hoogte te blijven!

Vorming op maat
Wil je je als organisatie verdiepen rond een
bepaald thema? Ontwikkel je zelf een
vorming waarin PONT-ON kan
ondersteunen? Of hebben jullie nood aan een
intervisie?
Neem contact met ons op, wij denken graag
mee.

Ondersteuning
Eerste hulp bij...
Je kan PONT-ON tijdens de openingsuren
telefonisch of via mail bereiken met vragen
rond mentaal welzijn. 
We luisteren, denken mee of zorgen voor een
warme doorverwijzing. We versterken
jeugdwerkers zodat zij samen met de jongere
de nodige stappen kunnen zetten.

Advies op maat
Kom je een situatie tegen waarvan het niet
onmiddelijk duidelijk is hoe je die best
aanpakt? Vraag je je af of je goed gehandeld
hebt tijdens een moeilijk gesprek? Is er een
jongere die extra ondersteuning kan
gebruiken, maar weet je niet direct hoe?

PONT-ON denkt graag mee en geeft advies
op maat. 

Warme doorverwijzing
Als jeugdwerker heb je vaak niet de tools, de
tijd of het kader om intensief aan de slag te
gaan met jongeren die ondersteuning nodig
hebben. Indien nodig verwijzen we jou graag
door naar een gepaste organisatie of aanbod
dat past bij noden van de jongere. We gaan
op zoek naar een oplossing op korte termijn
en leggen indien nodig de brug naar gepaste
hulp(verlening).

Bruggenbouwers
Intersectoraal samenwerken
Het jeugd(welzijns)werk en de hulpverlening
vinden elkaar soms te weinig. Als
bruggenbouwers proberen we deze werelden
iets dichter bij elkaar te brengen en bouwen
we de brug naar de juiste diensten of spreken
we ons netwerk aan.

Signalen
PONT-ON verzamelt signalen rond mentaal
welzijn bij jongeren en koppelt deze terug
aan Stad Gent en betrokken diensten. 
We zoeken ook naar oplossingen en
formuleren een advies. Zo trachten we voor
elke jongere passende ondersteuning te
garanderen!


