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Hulp aan Huis Overijssel

Informatie voor ouders/verzorgers

Uw gezin stelt samen met uw aanmelder voor aanvang observatiepunten
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gezinshulpverlener die bij u thuiskomt, besproken. Het is mogelijk dat de
gezinshulpverlener op momenten meekijkt wanneer het voor u moeilijk is
bijvoorbeeld tijdens het opstaan, eten, naar bed gaan of op school.
De gezinshulpverlener observeert over een periode van 4 weken eens per week
en bespreekt wat is opgevallen achteraf met u. Tevens zal hij/zij de gegevens
in een verslag verwerken dat samen met u en de aanmelder aan het eind van
de observatieperiode besproken wordt. Na de afronding wordt samen met u
gekeken waarin uw gezin mogelijk steun en begeleiding nodig heeft.
In overleg met de aanmelder wordt zo nodig een vorm van hulp gezocht die
past in uw gezin.
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