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Netwerkplan - zo samen mogelijk
De Hartekamp Groep heeft een plan gemaakt over het
netwerk van cliënten.
Een netwerk is: familie, vrienden, vrijwilligers en mensen die het
geld of andere dingen regelen voor de cliënt.
Netwerk is een moeilijk woord. Maar dat blijven we wel gebruiken.
Het plan (netwerkbeleid)
Het netwerk is belangrijk voor de cliënt.
Als we samenwerken met het netwerk, dan heeft de cliënt een
beter leven.
• De cliënt zegt wat hij nodig heeft.
Het netwerk en de begeleiders helpen de cliënt daarbij.
De begeleiders helpen de cliënt zoveel mogelijk zelf te doen.
• Het netwerk en de cliënt praten samen over wat er kan binnen
of buiten de Hartekamp Groep.
• Het samenwerken van de cliënt, het netwerk en de begeleiders
noemen we de driehoek.
Het netwerk plan is gemaakt samen met cliënten, netwerk en
medewerkers van de Hartekamp Groep.
Hoe het er precies uit gaat zien hangt af van de cliënt, het
netwerk en de begeleiders.
Hoe gaat het samenwerken?
• Elk jaar is er een gesprek over het ondersteuningsplan van de
cliënt.
In dit gesprek praten we over:
- Heeft de cliënt een goed netwerk?
- Hoe werken we beter samen met het netwerk?
- Wat kan het netwerk doen?
- Wat heeft het netwerk nodig?
Over deze vragen worden afspraken gemaakt.
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• Elk jaar is er een netwerkbijeenkomst.
Dan komt het netwerk op de woning.
De cliënt beslist mee wie van het netwerk op de woning komt.
Hoe dat precies gaat beslissen de begeleiders en het netwerk.
Het belangrijkste is dat de begeleiders en het netwerk goed met
elkaar kunnen praten.
Bijvoorbeeld bij de barbecue of een avond waarbij je iets leert.

De driehoek
Tip: Bekijk dit plaatje met iemand samen.
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