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Oog voor 
jouw netwerk
Netwerkkaart



Valkenswaard, 
oog voor iedereen!
Ook nieuwsgierig naar wie er voor jou zijn mocht je hulp nodig hebben? 

Deze netwerkkaart helpt je om inzicht te krijgen in jouw netwerk. Makkelijk 

om te weten voor het geval je onverhoopt wat overkomt of als je jouw sociale 

contacten wilt uitbreiden.



Hoe werkt het?
Vul per onderdeel de naam in van degene(n) waarvan je denkt dat die jou wil en kan helpen. 

Het kan gaan om dagelijkse dingen zoals boodschappen doen of hulp in het huishouden. Maar 

ook degene(n) waar je jouw verhaal bij kwijt kunt en waar je dingen mee kunt delen kun je 

invullen op deze kaart.

1. Bewaar deze kaart na het invullen. Hang het op in de meterkast of in een keukenkastje.

2. Heb je vaak dezelfde naam ingevuld? Ga eens in gesprek met diegene en overleg met 

elkaar wat je voor elkaar wilt en kunt betekenen op het moment dat het aan de orde is.

3. Weten de mensen die je hebt ingevuld dat je het idee hebt dat je bij hen terecht kunt? 

Benoem het eens als je elkaar spreekt.

4. Kom je tot de conclusie dat er veel lege plekken zijn en wil je hiermee aan de slag? Kijk dan 

eens op de website socialekaart.valkenswaard.nl. Hier vind je de sociale kaart met een 

overzicht van activiteiten, diensten en organisaties in Valkenswaard. Je kunt eenvoudig op 

zoek naar activiteiten, hulpaanbod en diensten die passen bij jouw vraag of behoefte.

OOG VOOR JOUW NETWERK.

Wie zijn er voor jou mocht je hulp nodig hebben, nu of 

in de toekomst? Het is fijn dat er dan mensen zijn die jou 

bijstaan en die je kan vragen om hulp. Deze netwerk-
kaart helpt je om inzicht te krijgen in jouw netwerk.

Als je inzicht hebt in je eigen netwerk, kun je daar een 

beroep op doen als het nodig is. Daarom vragen 

we je om eens bij jezelf na te gaan wie deze mensen zijn. 

Want dat is toch een geruststellende gedachte, dat je 

er niet alleen voor staat. Lees de vragen en vul de 
namen en telefoonnummers in.



Jouw persoonlijke 
netwerkkaart
DAGELIJKSE DINGEN

Huishouden en tuin
Wie kan jou helpen met het huishouden 

en de tuin?

Boodschappen en koken
Wie kan voor jou  boodschappen 

doen of koken?

Post en e-mail
Wie kan jou helpen bij het behandelen 

van post en e-mail?

Administratie
Wie vertrouw jij met het regelen van 

jouw bankzaken?

Vervoer
Wie regel jij voor vervoer als je dat zelf 
niet kunt?

Huisdieren
Wie kun jij vragen voor het verzorgen 

van jouw huisdieren?



SOCIAAL LEVEN

Praatje maken/uitstapje
Wie spreek je regelmatig? Met wie doe je 
weleens leuke dingen?

Hobby
Wat is je hobby en met wie doe je 
dat samen?

Gezin
Wie ondersteunt je bij de opvoeding van 
je kinderen?

IN GESPREK

Gesprekspartner
Met wie kun je praten over belangrijke of 
emotionele onderwerpen?

Goed gesprek
Bij wie kun je terecht met je problemen?



JIJ OOK?

ZORG

Medisch
Wie kan jou helpen bij medische zorg? 
Noteer naam en telefoonnummer. 

School
Wie is je contactpersoon op school? 
Noteer naam en telefoonnummer.

Apotheek/huisarts
Bij welke apotheek zit je? Wie is je huisarts? 
Noteer naam en telefoonnummer.

Ziekenhuis
Welk ziekenhuis heeft je voorkeur? 
Noteer naam en telefoonnummer.

Fijn! Je hebt in kaart gebracht wie jou kan helpen.

Heb je ook al eens nagedacht wie jij kan helpen? 
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