
Wil je hulp om samen met je familie en 
vrienden te zoeken naar een oplossing?

Dan is er voor jou familienetwerkberaad.  
Omdat elke familie om haar kinderen geeft.

 
Info en aanvraag familienetwerkberaad: 
Opvang Gent
Blaisantvest 103
9000 Gent 
09/222.67.62

Heeft je 
gezin een 
probleem?



 Een familienetwerkberaad is jouw samen-
komst met mensen die je goed kent 
en die jou goed kennen : je familie, je 
vrienden en je kennissen.

 Jij kiest wie er wordt uitgenodigd,  waar en 
wanneer de samenkomst zal plaats vinden.

 Een coördinator helpt je de samen-
komst te organiseren, nodigt de mensen uit 
en zorgt ervoor dat iedereen begrijpt wat de 
bedoeling is en wat er gaat gebeuren.

 Op de samenkomst geeft de coördinator 
nog eens uitleg. Professionele hulpverleners 
geven informatie over mogelijke hulp 
waarop je kan beroep doen.  Deze hulpver-
leners helpen soms al in je gezin : begelei-
ders, een leerkracht van school, consulen-
ten, een arts…        

                                                       

Wat jullie te 
zeggen hebben kan 
het verschil maken
Waarom een familienet-
werkberaad houden?

 Daarna kunnen jullie achter gesloten 
deuren en in privé zoeken naar oplos-
singen voor je problemen. Samen bekijken 
jullie wat er moet gebeuren, wat jullie zelf 
kunnen doen en waarvoor jullie profes-
sionele hulpverleners willen inschakelen. 
Er wordt een plan opgemaakt voor de 
toekomst van jou/en of je kinderen. Jullie 
krijgen alle tijd die nodig is. De coördinator 
blijft ter beschikking in de buurt.

 Het plan wordt voorgesteld aan een 
hulpverlener die kijkt of er een goede 
oplossing werd gevonden.  Indien het  plan 
veilig en wettig is wordt het goedgekeurd 
en kan de uitvoering beginnen.

 Na 3 maanden komt er een evaluatie om 
te bekijken of het plan werkt.

Familienetwerkberaad: 
het is jouw samenkomst!
Wat is een familienetwerkberaad?

Een familienetwerkberaad geeft jou, je familie en 
je vrienden de kans om bij familiale problemen 
waarbij de zorg om de kinderen moeilijk wordt, 
te praten over wat er moet gebeuren. Als spe-
cialist van je eigen gezin heb jij met je familie en 
vrienden de beste ideeën.


