
 
 
 

Wie neemt de zorg over als u het niet meer kunt en hoe organiseert u dat? 

Van veel ouders horen wij dat ze zich zorgen maken over hoe het met hun kind met een beperking 

zal gaan als ze er zelf niet meer voor kunnen zorgen.  

 

Netwerk Rondom geeft antwoord op de vraag wie de zorg gaat overnemen als ouders dit niet meer 

kunnen. Hoe? Door nu zelf te werken aan de opbouw van een sociaal netwerk dat gevoed wordt 

door het zogeheten ZorgTestament. Netwerk Rondom kan u bij dit proces ondersteunen.  

 

Waar in een ‘gewoon’ testament vastgelegd wordt hoe uw bezittingen verdeeld worden onder uw 

erfgenamen, regelt een ‘ZorgTestament’ dat wat betreft uw zorgbehoevende kind. In een 

ZorgTestament legt u vast hoe de informele zorg vorm moet krijgen, wie daar bij betrokken zijn, wie 

die ondersteuning verlenen. Namens u. Zoals u dat wilt. U legt praktische en formele zaken vast maar 

ook leuke dingen. Bij het invullen van de onderdelen van de 12 domeinen ontstaat een goed beeld 

van de persoon waarover het gaat. En van de wensen die ouders/ verwanten rondom deze persoon 

hebben en van zaken die zij belangrijk vinden.  

 

Netwerk Rondom organiseert op verschillende plaatsen in het land Introductie workshops 

‘Kennismaken met het ZorgTestament’. Samen met een kleine groep ouders krijgt u meer informatie 

en ook het werkboek waarmee u zelf thuis verder kunt.  

 

Opbouwen van het sociale netwerk  

Het is makkelijk gezegd, u hoort het vast overal om u heen: "Dan doe je een beroep op je sociale 

netwerk" maar zeker waar het gaat om mensen met een verstandelijke beperking is dit niet altijd 

makkelijk. Maar zeer wel te realiseren als u zelf ( met onze hulp) stap voor stap te werk gaat. Met 

behulp van het ZorgTestament en het denken en werken vanuit (sociale) rollen in plaats van 

activiteiten, voedt, vergroot en verduurzaamt u het sociaal netwerk: dat van u en dat van uw kind.   

 

Netwerk Rondom organiseert op verschillende plaatsen in het land meerdaagse trainingen waarmee 

u samen met andere ouders aan de slag gaat met het ZorgTestament én het nadenken over een 

netwerk van mensen waarmee u de zorg kunt delen en aan overdragen.  

 

Kosten  

Donateur      € 25,- per jaar – met maandelijks nieuwsbrief en  

korting op dienstverlening  

Introductieworkshop ZorgTestament  € 65,- per ouder(paar) 

Workshop in de samenleving - sociale rollen  € 50,- per persoon 

Individueel gesprek thuis (2 uur)  € 100,- per ouder(paar) 

Meer informatie en opgeven kan bij mariangeling@netwerkrondom.nl 

 

Netwerk Rondom organiseert ook andere cursussen voor ouders, verwanten, professionals en 

cliëntenraden. Voor meer informatie en data van bijeenkomsten www.netwerkrondom.nl  
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