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Professionele	  hulpverleners	  bieden	  ondersteuning	  voor	  zo	  lang	  
dat	  nodig	  is.	  Familie	  en	  vrienden	  zijn	  vaak	  langer	  met	  elkaar	  
verbonden	  en	  staan	  ook	  dichterbij.	  Het	  is	  dus	  altijd	  goed	  om	  te	  
kijken	  of	  er	  mensen	  in	  uw	  directe	  omgeving	  zijn	  die	  u	  kunnen	  
helpen.	  U	  kunt	  denken	  aan	  de	  volgende	  zaken:	  opvang,	  vervoer,	  
hulp	  bij	  het	  huishouden	  en	  ontspanning.	  Natuurlijk	  is	  dit	  geen	  
verplichting.	  Maar	  het	  kan	  ook	  zijn	  dat	  u	  het	  moeilijk	  vindt	  om	  
een	  hulpvraag	  te	  stellen.	  De	  jeugdprofessionals	  uit	  het	  
jeugdteam/sociale	  wijkteam	  kunnen	  u	  daarbij	  ondersteunen.	  

Wie	  kan	  helpen?	  
Stel,	  een	  alleenstaande	  moeder	  woont	  samen	  met	  haar	  dochter	  van	  
ruim	  3	  jaar.	  De	  biologische	  vader	  woont	  in	  het	  buitenland.	  Het	  meisje	  
is	  in	  Nederland	  geboren.	  Vanaf	  dat	  het	  meisje	  baby	  was,	  waren	  er	  veel	  
problemen	  tussen	  de	  moeder	  en	  de	  vader.	  De	  moeder	  denkt	  dat	  het	  
kind	  een	  autistische	  stoornis	  heeft.	  Ze	  vindt	  haar	  wel	  slim	  maar	  ze	  
heeft	  het	  idee	  dat	  er	  iets	  niet	  klopt	  in	  haar	  gedrag.	  Ze	  is	  heel	  bepalend.	  
Ook	  bij	  het	  kinderdagverblijf	  geven	  ze	  aan	  dat	  het	  meisje	  veel	  wil	  
bepalen.	  Maar	  door	  de	  structuur	  die	  daar	  gehanteerd	  wordt,	  krijgt	  ze	  
daar	  niet	  altijd	  de	  ruimte	  voor.	  De	  moeder	  wil	  graag	  advies.	  

Het	  jeugdteam	  
Ze	  geeft	  het	  aan	  bij	  het	  consultatiebureau.	  De	  jeugdverpleegkundige	  
van	  het	  consultatiebureau	  brengt	  de	  vraag	  in	  bij	  het	  jeugdteam.	  Een	  of	  
twee	  jeugdprofessionals	  van	  het	  jeugdteam	  besluiten	  om	  langs	  te	  gaan	  
voor	  een	  gesprek.	  

Het	  eerste	  gesprek	  
Tijdens	  het	  eerste	  gesprek	  stellen	  de	  hulpverleners	  de	  volgende	  vraag	  
aan	  de	  moeder:	  welke	  mensen	  staan	  om	  u	  heen	  om	  met	  u	  mee	  te	  
denken?	  De	  moeder	  blijkt	  een	  goed	  contact	  met	  de	  schoonfamilie	  te	  
hebben.	  Ook	  geeft	  de	  moeder	  aan	  dat	  het	  contact	  met	  het	  
kinderdagverblijf	  goed	  is.	  De	  medewerkers	  van	  het	  jeugdteam	  stellen	  	  

	  

een	  nieuwe	  vraag:	  wat	  zou	  het	  opleveren	  als	  deze	  mensen	  met	  u	  mee	  
gaan	  denken	  over	  uw	  hulpvraag?	  De	  moeder	  vindt	  het	  fijn	  dat	  zij	  in	  
haar	  eigen	  kracht	  wordt	  gezet	  en	  dat	  er	  meegedacht	  wordt.	  Ze	  geeft	  
aan	  een	  gesprek	  te	  willen	  organiseren	  met	  enkele	  mensen	  uit	  haar	  
netwerk.	  Dit	  noemen	  we	  een	  ‘familienetwerkberaad’.	  	  

Het	  familienetwerkberaad	  
Tijdens	  de	  bijeenkomst	  is	  de	  schoonfamilie,	  iemand	  van	  het	  
kinderdagverblijf	  en	  nog	  een	  vriend	  aanwezig.	  In	  totaal	  zijn	  er	  vijf	  
mensen	  uit	  de	  directe	  omgeving.	  Vooraf	  is	  met	  de	  moeder	  besproken	  
welke	  vragen	  zij	  aan	  haar	  netwerk	  wil	  stellen.	  De	  jeugdprofessionals	  
bespreken	  met	  alle	  aanwezigen	  deze	  vragen.	  Vervolgens	  wordt	  
uitgelegd	  wat	  de	  bedoeling	  	  is	  van	  het	  gesprek	  en	  verlaten	  de	  
jeugdprofessionals	  voor	  een	  uur	  de	  ruimte.	  In	  dat	  uur	  wordt	  met	  
elkaar	  besproken	  welke	  mogelijkheden	  en	  oplossingen	  er	  zijn	  om	  de	  
moeder	  te	  ondersteunen.	  Ook	  brengen	  zij	  in	  kaart	  waar	  zij	  geen	  
ondersteuning	  in	  kunnen	  bieden.	  Als	  de	  jeugdprofessionals	  
terugkomen,	  worden	  alle	  gemaakte	  afspraken	  doorgenomen	  en	  
genoteerd.	  Met	  name:	  wie	  van	  het	  netwerk	  doet	  wat	  en	  wanneer	  komt	  
iedereen	  weer	  bij	  elkaar	  om	  te	  evalueren	  en	  waar	  nodig	  bij	  te	  stellen.	  
Stel	  dat	  alle	  betrokkenen	  vinden	  dat	  het	  gedrag	  van	  het	  meisje	  
opvallend	  is	  en	  dat	  zij	  denken	  dat	  nader	  onderzoek	  nodig	  is,	  dan	  
kunnen	  de	  jeugdprofessionals	  helpen	  met	  het	  aanvragen	  van	  zo’n	  
onderzoek.	  	  	  	  

Eigen	  kracht	  en	  sociaal	  netwerk	  
In	  dit	  voorbeeld	  wordt	  de	  moeder	  in	  haar	  eigen	  kracht	  gezet	  en	  neemt	  
zij	  zelf	  de	  regierol.	  Ze	  benadert	  zelf	  haar	  eigen	  netwerk	  en	  de	  mensen	  
uit	  haar	  omgeving	  helpen	  haar	  verder	  op	  weg.	  Een	  netwerk	  kan	  
natuurlijk	  ook	  bestaan	  uit	  hulpverleners	  die	  al	  betrokken	  zijn,	  ook	  dat	  
is	  een	  netwerk.	  


