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Wat is een familienetwerkberaad? 
Een familienetwerkberaad ze�en we in als er een 
oplossing moet komen voor een probleem of als er 
zorgen zijn over een situa�e. Mensen die dichtbij 
staan, kennen de situa�e goed en kunnen 
meedenken over wat er nodig is om deze situa�e te 
verbeteren. Het is een bijeenkomst waarin we 
mensen die belangrijk voor u/jou zijn, bij elkaar 
brengen om gezamenlijk tot een oplossing en 
besluit te komen. Er worden afspraken gemaakt 
en/of zorg- en hulpverlening wordt op elkaar 
afgestemd. Een ona�ankelijke gespreksleider leidt 
het beraad. 

Wanneer een familienetwerkberaad? 
Iedereen kan een netwerkberaad aanvragen: een 
hulpverlener, iemand uit het eigen netwerk, maar 
ook de betrokkene zelf. Dit kan o.a. in de volgende 
situa�es: 
• Als er een veiligheidsplan nodig is rondom één of 

meer kinderen of een volwassene; 
• Als er een wens is tot uitbreiden van het 

netwerk, bijvoorbeeld bij overbelaste mantel-
zorgers; 

• Als het netwerk dat er al is meer benut en ingezet 
kan worden voor hulp en begeleiding; 

• Als je als jongere (begeleid) zelfstandig gaat 
wonen; 

• Als er �jdelijk beroep op een netwerk nodig is bij 
bijvoorbeeld ziekte of burn-out; 

• Als het wenselijk is om alle betrokken pro-
fessionele zorg- en hulpverleners bij elkaar te 
brengen (bijvoorbeeld om de hulp en zorg beter 
op elkaar af te stemmen). 

• Als er een plan nodig is rondom een bepaald 
probleem, waarbij het nodig is om met 
meerdere par�jen in gesprek te gaan. 

Wie zijn er bij het beraad aanwezig? 
Wie kunnen onderdeel zijn van het beraad: 
familieleden, vrienden, buren, kennissen, 
mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners, etc. 
Maar ook kan er worden gekeken naar, hoe kan het 
netwerk worden uitgebreid? Wie waren er in het 

verleden belangrijk voor u/jou en hoe kom u/jij 
daarmee (opnieuw) mee in contact? Voorafgaand 
aan een beraad is er contact met de genodigden. 

Tijdens het familienetwerkberaad komt aan bod: 
• Welke doelen hebben we? 
• Wat gaat er goed? 
• Wat zijn de zorgen? 
• Welk plan kunnen we gezamenlijk maken om de 

doelen te kunnen halen? 
• Wie kan daar iets aan bijdragen en op welke 

wijze? 
• Wat is hiervoor de eerste stap? 

Wat is de rol van de gespreksleider? 
De gespreksleider organiseert en leidt het beraad 
en let daarbij op sfeer, kijkt of iedereen gehoord 
wordt en bewaakt de �jd. Ter plekke wordt er door 
de gespreksleider mee geschreven. Hiervan volgt 
na het beraad een verslag van de bijeenkomst met 
daarin het plan en de afspraken waarmee iedereen 
aan de slag kan gaan. 

Hoe vraagt u/jij een familienetwerkberaad aan? 
Wilt u/jij een beraad aanvragen of meer informa�e 
over een beraad? 
Neem dan contact op met onze gespreksleiders via 
wmojeugdgespreksleiders@vlissingen.nl. 

Hee� u vragen aan het Team Wmo en Jeugd ? 
Neem dan contact met ons op via 0118-487010 of 
wmojeugd@vlissingen.nl. Of loop vrijblijvend het 
stadhuis binnen. 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. En op vrijdag 
van 08.30 tot 12.00 uur. 

Bekijk ook onze website 
www.vlissingen.nl/wmojeugd. 
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