
Wie zitten er in een basisteam? 
▪ De cliënt; 
▪ Zijn of haar ouders;
▪ Vertegenwoordigers van de fami- 
   lie en het sociale netwerk van het  
   gezin of de cliënt; 
▪ Professionals die een rol spelen  
   in de dienst- en/of hulpverlening  
   van het gezin;
▪ Kinderen kunnen ook bij een  
   basisteam aanwezig zijn of zij 
   kunnen hun stem laten vertegen-
   woordigen. 

Eén van bovenstaande personen 
heeft de rol van coördinator!

Waar praat het basisteam over?
Het basisteam praat over de voort-
gang van de plannen, de successen 
en de zorgen in het gezin. De plannen 
worden eventueel bijgesteld; soms 
zijn de problemen opgelost en de zor-
gen verdwenen, soms zijn er nieuwe 
bijgekomen.

Hoe vaak komt het basisteam bij 
elkaar?
Het basisteam komt regelmatig bij 
elkaar. In het begin van het begelei-
dingstraject minimaal eenmaal per zes 
weken.

Belangrijke afspraken
Iedereen in het basisteam kan tijd vra-
gen voor overleg met hun achterban. 
Het basisteam komt dan korte tijd 
hierna weer bij elkaar. 
 
Het gezin heeft dan overlegd met de 
familie en/of het sociaal netwerk. 
Professionals hebben dan overlegd 
met hun team, gedragsdeskundige 
of leidinggevende. 

Als in het basisteam een besluit wordt 
genomen, mag een individueel team-
lid hier later niet op eigen houtje ver-
andering in aanbrengen. Dit past niet 
in de samenwerking van een team.
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Wat is de werkwijze?
Het gezin nodigt samen met de 
coördinator de deelnemers van het 
basisteam uit.

Van te voren bespreekt de coördina-
tor de inbreng van het gezin: wat gaat 
goed, waar hebben zij zorgen over 
en wat willen zij bespreken in het 
basisteam?

De coördinator schrijft de punten 
van het gezin op een groot vel 
papier en hangt deze op.

De bedoeling is dat het gezin deze 
punten zelf presenteert. De coördi-
nator oefent dit en ondersteunt hen 
hierin. Soms vragen zij de coördi-
nator dit te doen.

Het gezin is gastheer.

Hoe kan de agenda van de  
bijeenkomst eruit zien?
1. Welkom door gezin en coördi- 
  nator. 

2. Aandacht voor deelnemers. 

3. Hoe is de situatie nu? 
▪ Feitelijke situatie, presentatie  
  door gezin en coördinator.
▪ Aanvullingen door andere deel- 
  nemers.
▪ Zijn er nog vragen? 

4.  Hoe gaan we om met zorgen,  
  problemen en vragen? Plan 
▪ Strategie: hoe pakken wij dat aan?  
▪ Rol van het gezin, familie en  
  sociaal netwerk: wat gaan zij doen  
  om de zorgen te verminderen?  
▪ Rol van professionals: wat dragen  
  zij bij aan het verminderen van de  
  zorgen?
▪ Werkprocessen: hoe spreken we  
  dit af? 

5.   Afronding
▪ Samenvatten en herhalen van de  
  afspraken door het gezin en de  
  coördinator.
▪ Het basisteam maakt een afspraak  
  voor de volgende bijeenkomst.
▪ De coördinator zet het plan  
  op papier en stuurt dit naar de  
  deelnemers.
▪ Het gezin en de coördinator  
  bedanken de deelnemers voor  
  hun komst en inzet.

Wilt u meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben dan kunt 
u  contact opnemen met MEE Plus. 
Kijk voor alle contactgegevens op  

www.meeplus.nl 


