Hoe aanmelden voor onze rechtstreeks toegankelijke
hulpverlening?
Sinds 2015 is een deel van onze begeleiding rechtstreeks toegankelijk: thuisbegeleiding en de
dagcentra. Dat betekent dat er geen doorverwijzing nodig is door het Ondersteuningscentrum
Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank. Er hoeft ook geen A – document te worden ingevuld.

✓ Bent u een vader, moeder, kind of jongere en denkt u dat thuisbegeleiding of
begeleiding in een dagcentrum iets voor uw gezin is?
Stuur dan een mailtje naar onthaal.rth@nieuwland.be of bel naar 0476/60.15.99 om een
afspraak te maken. We luisteren dan graag naar uw vraag en bekijken of onze begeleiding
hierop een antwoord kan bieden.
✓ Bent u aanmelder van een dienst? Lees dan even verder.
1) U meldt aan voor contextbegeleiding en wenst het aanmeldingsformulier ook naar de
andere diensten contextbegeleiding door te sturen in de regio Brugge?
Dan kunt u het best aanmelden door het centraal
contextbegeleiding in te vullen, terug te vinden op onze website.

aanmeldingsformulier

2) U meldt specifiek aan voor thuisbegeleidingsdienst De Balans, vzw Nieuwland?
U meldt specifiek aan voor dagcentrum De Totebel of dagcentrum De Teerling, vzw
Nieuwland?
U twijfelt welke rechtstreekse hulpverlening het meest geschikt is?
Vul dan het aanmeldingsformulier RTH Nieuwland in, terug te vinden op onze website. U
kunt dit aanmeldingsformulier doormailen naar: onthaal.rth@nieuwland.be
Alle aanmeldingsformulieren worden besproken op ons eerstvolgend onthaalteam. Een
onthaalmedewerker zal nadien contact met u en het gezin opnemen om te komen tot een
goede afstemming tussen vraag en aanbod, en afspraken te maken over het verdere
hulpverleningstraject.
Indien u hulp wenst bij het invullen van het formulier, kunt u ons steeds bereiken via mail
of telefoon:
Onthaal.rth@nieuwland.be
0476/60.15.99

✓ Privacy
Wij houden de gegevens van elk aangemeld gezin bij tot de begeleiding kan worden opgestart.
Dan worden deze gegevens toegevoegd aan het dossier van het aangemelde gezin. Indien

blijkt dat onze begeleiding geen gepast antwoord kan bieden op de vraag, dan worden alle
gegevens verwijderd.

