
 
 
 

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 helpt u antwoord te vinden 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.  

 

Het ZorgTestament is en blijft uw eigendom. U bepaalt waar en hoe u het opslaat, digitaal of op 

papier. U bepaalt ook zelf wie toegang heeft tot welke domeinen. Ook kunt u zelf bestaande 

documenten en plannen – zoals bijvoorbeeld het zorgplan van uw kind - onderdeel uit laten maken 

van het ZorgTestament. Omdat het uw ‘document’ is, bent en blijft u eigenaar.  

 

Het ZorgTestament bestaat uit de volgende 12 domeinen 

1) Wie ben ik   

2) Ethiek en levensbeschouwing 

3) Domein – Wonen  

4) Domein –  Werk / Dagbesteding  

5) Domein – Hobby en vrije tijd  

6) Domein – Zorg (ondersteuning/begeleiding)  

7) Domein –Medische Zorg  

8) Inkomen en uitgaven  

9) Domein – Wettelijke Vertegenwoordiging  

10) Toekomstplanning  

11) Erven en schenken  

12) Sociale netwerken – Wie ken ik?   

 

Het is aan u te bepalen met welk domein u begint. Het domein waarover u al veel informatie heeft? 

Of toch het domein dat op dit moment het meest urgent is? Aan u de keuze.  

 

Netwerk Rondom organiseert online 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. Op verzoek kunnen per domein belangstellende ouders met elkaar in contact 

gebracht worden. Voor meer informatie, kosten en data, zie www.netwerkrondom.nl  

 

http://www.netwerkrondom.nl/


 
 

 

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 regelmatig online trainingen ‘meer mensen leren kennen, hoe sociale 

rollen kunnen helpen’. Met een kleine groep ouders aan de slag maakt u kennis met het denken 

vanuit sociale rollen. Deze manier van denken versterkt de persoon met beperking in het (actief) 

deelnemen in de samenleving. Naast introductie workshops zijn er ook verdiepingsworkshops. Onder 

begeleiding van trainer Wil Molenaar kunt u uw eigen vragen inbrengen en bespreken met andere 

ouders. Voor meer informatie, kosten en data, zie www.netwerkrondom.nl 

 

Donateur Netwerk Rondom 

Netwerk Rondom is in 2007 opgezet door ouders van een kind met een (verstandelijke) beperking die 

zich afvroegen ‘wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan?’  

 

Voor € 25,- per jaar kunt u donateur worden van Stichting Netwerk Rondom.  

U ontvangt daarvoor: 

- 10 keer per jaar de digitale Nieuwsflits  

- Korting op trainingen en workshops die door Netwerk Rondom worden georganiseerd 

- De uitgebreide versie van de door Netwerk Rondom ontwikkelde aanpak 

 

Donateur wordt u door: 

- Onderstaan formulier in te vullen en te mailen naar info@netwerkrondom.nl 

- € 25,- over te maken naar NL 16 RABO 0139 8397 20 t.n.v. Stichting Netwerk Rondom onder 

vermelding uw naam, mailadres en woonplaats. U ontvangt dan een factuur.  

 

     - - - - - - - - - - - 

 

Gaarne invullen en mailen naar info@netwerkrondom.nl  

Naam:   

Adres:   

Postcode en plaats:   

Telefoonnummer vast:      mobiel:  

Mailadres:   

Bankrekeningnummer:   

Datum:   

 

http://www.netwerkrondom.nl/
mailto:info@netwerkrondom.nl
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