Sociaal Netwerk Versterking

Met elkaar steunpilaar
Informatie voor professionals,
gemeenten en kerken

Agathos hecht veel waarde aan het betrekken van de
sociale omgeving van de burger bij diens leven en bij
de ondersteuningsvraag. We zijn ervan overtuigd dat
het inzetten van mantelzorg en netwerk een krachtig
middel is om passende ondersteuning te bieden.
Mantelzorg en het netwerk staan dichter bij de
burger dan professionals en weten in die zin beter
wat aansluit bij de wensen en behoeften van de
burger. Daarnaast zal een professional op een
bepaald moment stoppen met het bieden van
ondersteuning aan de cliënt, terwijl mantelzorg en
netwerk betrokken blijven. Daarom biedt Agathos
Sociaal Netwerk Versterking

Wat is Sociaal Netwerk Versterking?
Het werken met Sociaal Netwerk Versterking geeft
hulpvragers de kans om de regie te houden over hun
eigen leven en door met behulp van eigen netwerk
problemen aan te pakken en op te lossen. Bij dit
proces worden zij ondersteunt door een
onafhankelijke netwerkcoördinator.
Hoe ziet dat er uit?
In de voorbereidingsfase helpt de coördinator de
hulpvrager het netwerk in kaart te brengen en te
bepalen wat de vragen en doelen van de hulpvrager
zijn. Daarna wordt er een bijeenkomst belegd waarin
de hulpvrager samen met familie, sociaal netwerk en
de al betrokken hulpverleners een plan maakt voor de
toekomst en dit concreet vertaald in acties op de
korte termijn. Dit wordt na een periode met elkaar
geëvalueerd.

Wat zijn de voordelen?
• De regie ligt bij de hulpvrager. Dit versterkt
de eigenwaarde en vergroot het
probleemoplossend vermogen, waardoor
effecten op langere termijn zichtbaar blijven;
• Ook het netwerk houdt zelf de regie, zij
kunnen aangeven of en hoe zij wat willen en
kunnen betekenen voor de hulpvrager. Dit
voorkomt weerstand en overbelasting;
• De hulpvrager en zijn netwerk komen met
eigen oplossingen. Dit vergroot het draagvlak
voor deze oplossingen. Mensen zijn
gemotiveerder om er mee aan de slag te
gaan;
• Het geeft duidelijkheid aan het netwerk over
wat er aan de hand is, waardoor de
betrokkenheid wordt vergroot en het voor
hen concreter is wat zij kunnen betekenen;
• Het eigen netwerk is een meer constante
factor dan het werken met professionals,
waardoor de oplossingen duurzamer worden;
• Onnodige bemoeizorg wordt voorkomen,
doordat het eigen netwerk betrokken is en
blijft;
• De kosten voor de zorg blijven lager.

Wat biedt Agathos?
Agathos heeft professioneel geschoolde medewerkers
die:
• verschillende methoden om netwerk in kaart
te brengen en eventueel uit te breiden.;
• door oplossingsgerichte vragen de hulpvrager
helpen zijn koers helder te krijgen;
• Alle betrokkenen informeren over doel,
werkwijze etc,;
• Zorgdragen voor een veilige sfeer tijdens de
netwerkbijeenkomst;
• Psycho-educatie (uitleg over ziektebeelden)
en verdere uitleg kunnen geven over de
situatie van de hulpvrager zodat er meer
begrip ontstaat;
• Beschikbaar zijn voor vragen tijdens
voorbereiding en uitvoering van het
actieplan.
Wat kost het?
Er wordt 25 uur exclusief reistijd gereserveerd. Het
uurtarief is €62,50 per uur.

Er niet meer alleen voor staan
Ben (6 jr) komt uit een gezin met 5 kinderen. Ben
heeft autisme. Regelmatig heeft hij thuis last van
driftbuien. Voor ouders wordt de zorg zwaarder.
Ze willen graag zelf voor Ben blijven zorgen, maar
zoals het nu gaat, lukt dat haast niet meer.
De Intensief ambulant hulpverlener besluit Sociale
Netwerkversterking in te zetten. Met ouders wordt
een Drieluik gemaakt en worden een aantal
zogenaamde ‘moedige vragen’ geformuleerd. Eén
van die vragen luidt: “Hoe kunnen wij als ouders
ervoor zorgen dat we onze andere kinderen ook
voldoende aandacht geven?” Er worden een
aantal familieleden uitgenodigd om in een
familienetwerkberaad mee te denken en een plan
voor de toekomst te maken.
Tijdens het familienetwerkberaad geeft de
hulpverlener informatie over de beperking van
Ben. Ouders leggen uit dat de zorg voor Ben een
grote druk legt op hun gezinsleven. Vervolgens
worden de moedige vragen besproken. De
familieleden krijgen ruimte om hun ideeën te delen
en men blijkt meer dan bereid om het gezin te
ondersteunen in de zorg voor Ben. Er kunnen
concrete afspraken worden gemaakt en er staat
een evaluatie gepland om te kijken of de
gemaakte afspraken ook daadwerkelijk het
gewenst resultaat hebben.
Ouders geven aan opgelucht te zijn dat er een plan
is gemaakt. Ze voelen zich gesteund door de
mensen om hen heen en hebben het gevoel er niet
meer alleen voor te staan.

Over Agathos
Agathos is een reformatorische zorgorganisatie.
Agathos is voor iedereen die zorg nodig heeft. Onze
grondslag is de Bijbel, het Woord van God. Goed doen
aan mensen door zorg en diensten aan te bieden
vanuit een christelijke visie is wat onze medewerkers
met elkaar verbindt. Onze medewerkers zijn
deskundig en bieden zorg en hulpverlening in grote
delen van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en
Gelderland.

Contact
Wilt u graag meer informatie of aanmelden? Neem
dan vrijblijvend contact op met Agathos Hulpverlening
via het centrale nummer.

T (010) 264 07 77
E www.agathos-hulpverlening.nl

