“Wij geloven in de kracht
van ouders en kinderen,
wij staan open voor mensen en
creatieve oplossingen.”

Netwerkberaad
Voor wie?

Het netwerkberaad wordt door Juvent ingezet in gezinnen
waar het opvoedklimaat (plotseling) onder druk is komen te
staan, waardoor kinderen soms niet meer veilig thuis kunnen
wonen. Door gebruik te maken van het persoonlijke netwerk
van het gezin, naast professionele hulpverlening, wordt geprobeerd de veiligheid en of het welbevinden van de kinderen
te waarborgen en de hulp zo kort mogelijk te laten duren.

koffie en thee, uitnodigingen en een verslag van het beraad.
Wanneer het doel van het gesprek voor iedereen helder is wordt
gezocht naar mogelijke oplossingen. Tevens wordt er gekeken
wie welke rol daarin kan spelen om zo tot een gezamenlijk
plan te komen. Wanneer nodig wordt er een vervolgafspraak
gepland om te kijken naar het verloop en de uitvoering van
het plan en ook wat te doen als afspraken niet lopen.
Afwezig

Doel

De veiligheid/welzijn van het kind of kinderen staat centraal
tijdens het netwerkberaad. Ouders, verzorgers brengen samen
met voor hun belangrijke mensen uit hun netwerk, zoals oma,
buurvrouw, school, in kaart wat er nodig is voor hun gezin/
kind en komen tot een gezamenlijk plan om tot oplossingen
te komen.
Het gesprek

Contact

Naast netwerkberaden kunnen de facilitators van Juvent
ingezet worden als onafhankelijk voorzitter bij andere overlegvormen. Om aan kinderen duidelijk te maken wat een netwerkberaad is, heeft Juvent een strip ontwikkeld. Vraag naar de
mogelijkheden via netwerkberaden@juvent.nl of telefonisch
via 0118 – 63 55 10.
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Het netwerkberaad wordt geleid door een onafhankelijke
gespreksleider (facilitator) van Juvent. Door vragen te stellen
brengt hij/zij in kaart wat de zorgen zijn, wat er goed gaat
en wat er moet gebeuren of wat er nodig is om de veiligheid/
welzijn van het kind of de kinderen te garanderen. Juvent
zorgt daarnaast voor de faciliteiten zoals een geschikte ruimte,

Als het kind niet aanwezig is (de aanwezigheid van kinderen
tijdens het netwerkberaad wordt op voorhand besproken),
wordt er met het kind getekend en worden de tekeningen
tijdens het beraad opgehangen. Zo kan toch de mening van
het kind worden gehoord. Dit kan ook door middel van een
brief of een ander vorm die het kind aanspreekt. Dit laatste
geldt ook voor volwassenen die zijn uitgenodigd voor het
netwerkberaad maar die niet aanwezig kunnen zijn tijdens het
gesprek.

