
Stappen naar een netwerkberaad 
 
 

• Hulpvraag waar het sociaal netwerk bij zou kunnen ondersteunen, is helder. Het gaat om de 
toekomst van de jongere, maar welke aspecten staan centraal? Wonen? Werk/ school? 
dagbesteding?  

• Netwerkberaad bespreken met jongere en eventueel ouders; maak helder waarom je een 
netwerkberaad voorstelt en wat de meerwaarde voor hen kan zijn  

• Wat willen we graag bereiken met het beraad? Wanneer zijn we tevreden?  

• Welke verwachtingen heeft de jongere?  

• Welke verwachtingen hebben eventueel ouders?  

• Welke verwachtingen heeft de begeleider? 
 

• Netwerk in kaart brengen (evt. met tools zoals genogram, netwerkcirkels, netwerkkaart…)  

• Wie wil de jongere er graag bij hebben?   

• Wat zijn de voorwaarden om de bijeenkomst door te laten gaan? (bijv.: wie moet er in ieder 
geval bij zijn?  

• Hoe zorgen we ervoor dat de doelen van de jongere centraal blijven staan?  Dit kan 
bijvoorbeeld doordat de jongere zelf zijn ‘This is me!’-PowerPointpresentatie geeft of doordat 
de jongere zelf zijn 18 Take Control- map laat zien en toelicht.   

 

• Wie coördineert het?  

• Wie is contactpersoon?  

• Wie doet wat?  

• Wie ontvangen een uitnodiging?  

• Hoe uitnodigen? (brief, telefonisch, Whatsapp, Instagram, Snapchat, facebook, face-to-
face…)  

• Wanneer en hoe laat is het meest handig en het meest prettig?  

• Waar is handig en prettig?  

• Koffie/thee/lekkers/avondeten  
  

 

• Agenda maken… bijv:  
o Openen (kan de begeleider zijn maar ook de jongere zelf, of samen) en reden dat we 

bij elkaar zijn kort noemen  
o Voorstellen  
o Taken en rollen zijn helder (eigen regie waar mogelijk)  
o Regels en afspraken doornemen 
o Presentatie van doelen jongere (middels ppt of map)  
o Drie kolommen analyse: werkwijze introduceren  

Evt de drie kolommen-analyse presenteren welke al gemaakt is met de jongere 
Drie kolommen-analyse maken met netwerk (plenair of met post-its)  

o Afspraken helder krijgen en op papier zetten (smart)  
o Terugkom afspraak/ borging bespreken  

 

• Rollen verdelen (voorzitter, notulist)   

• Regels en afspraken bedenken… zoals:  
o de voorzitter heeft de regie  
o we praten niet door elkaar,  
o wie het stokje heeft, heeft het woord,  
o als je naar buiten wil voor een time out kan dat altijd  
o helder zijn over: dít bespreken we wél en dít niet   
o de voorzitter/ cliënt kunnen te alle tijden beslissen om het beraad te eindigen  

• Materialen verzamelen en evt. uitproberen  

• Voorbereidend werk zoals krachten en zorgen vanuit jongere, netwerk en begeleiding zijn 
helder  

 


