Welkom bij Agathos | Het hulpverleningstraject in kaart
Agathos (onderdeel van Lelie zorggroep) biedt intensieve ambulante hulpverlening aan kinderen,
jongeren, volwassenen en gezinnen in de leeftijd van –9 maanden tot 100+. Wij bieden verschillende
soorten ondersteuning, van jeugdhulpverlening, opvoedondersteuning, kortdurende hulpverlening
tot intensieve begeleiding. Een deel van onze hulpverlening kan online aangeboden worden.

1. Aanmelding
Uw aanmelding is via u of
de verwijzer bij ons binnen
gekomen.

2. Intake
Deel 1 Telefonische intake
met de aanmeldcoördinator.
Hij/zij neemt uw hulpvraag
telefonisch door en vertelt u
meer over de werkwijze. Na
het gesprek ontvangt u de
documenten per post of per
mail en stuurt u de overeenkomst terug naar Agathos.
Deel 2 De hulpverlener,
die de hulp gaat verlenen,
bespreekt (bij u thuis) uitgebreid uw hulpvraag.
Deel 3 We bespreken met
u wat er wel en niet goed
gaat. Bij dit gesprek mag
iemand uit uw netwerk,
bijvoorbeeld uw familie,
aanwezig zijn.
Deel 4 We bespreken met
u de doelen waar u aan wilt
werken en hoe wij u hierin
gaan ondersteunen.

3. Uitvoering
• U gaat, samen met dehulpverlener, aan de slag
met uw doelen.
• We maken afspraken met
eventuele andere betrokken hulpverleners.
• In het zorgplan leest u
hoe u, met ondersteuning
van de hulpverlener en zo
mogelijk ook vanuit uw
netwerk, aan de doelen
gaat werken.
• Bij ons staan niet de
problemen, maar de
oplossingen centraal. Wij
verwachten dat u hierin
actief meewerkt en ondersteunen u in hoe u het
beste met uw zorgen kunt
omgaan.
• In uw eigen online dossier in Carenzorgt leest u
de rapportage van de met
u gevoerde gesprekken.

4. Evaluatie
• Regelmatig geeft u een
cijfer voor hoe goed het
gaat met het behalen van
uw doelen en of u tevreden bent over de hulp.
• In ieder geval één keer in
de zes maanden bespreekt
u met de hulpverlener wat
er goed en minder goed
gaat en welke doelen
al wel en nog niet zijn
bereikt. Daarna bespreken
we aan welke doelen u
het volgende halfjaar wilt
werken.

Vragen of meer informatie?
T 010 264 0777
E agathos@leliezorggroep.nl
W agathos-hulpverlening.nl

5. Afsluiting
• U kijkt samen met de
hulpverlener naar wat u
heeft bereikt en hoe u de
hulp heeft ervaren. Ook
denkt u na over wat of wie
u nog kan helpen op momenten dat het moeilijk is.
• Het is ook mogelijk om
na drie maanden nog een
nazorggesprek te hebben
met de hulpverlener.

