
samen 
goed voor
elkaar

Informatie over het 
keukentafelgesprek

www.samengoedvoorelkaar.nl

 samengoedvoorelkaarbrummen

@gembrummen

Waar kun je terecht?

Op de website www.samengoedvoorelkaar.nl is

heel veel informatie te vinden.

Team Voor Elkaar
Dat is de naam van het wijkteam dat de toegang 

tot zorg en ondersteuning voor inwoners organi- 

seert en uitvoert. Het is daarmee de centrale plek 

waar je terecht kunt met vragen. Het Team Voor 

Elkaar is bereikbaar voor vragen en advies.

Bereikbaarheid
Het Team Voor Elkaar is telefonisch bereikbaar op 

werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur: (0575) 568 

568. En per mail: info@teamvoorelkaar.nl

Twee locaties
Het team werkt vanuit twee locaties in Eerbeek 

en Brummen. De locaties met de tijden dat je 

kunt binnenlopen zijn:

> Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5,

in Brummen

Maandagochtend (9.00 tot 12.00 uur) 

Woensdagochtend (9.00 tot 12.00 uur)

> Tjark Rikscentrum, Derickxkamp 2a, in Eerbeek 

Dinsdagochtend (9.00 tot 12.00 uur) 

Donderdagochtend (9.00 tot 12.00 uur)



Voorbereiding op 
het gesprek

Van tevoren kun je samen met mensen die

jou en jouw vragen en behoeften goed

kennen bovenstaande vragen alvast 

doornemen. Dit kunnen bijvoorbeeld

familieleden, buren, vrienden, een  ver-

trouwenspersoon of mantelzorgers zijn.  

Zij kunnen eventueel ook bij het gesprek 

aanwezig zijn.  Zet bijvoorbeeld samen van 

tevoren op papier wat jouw belangrijkste 

wensen zijn. 

 
Na het gesprek

Op basis van het keukentafelgesprek 

maken we een gespreksverslag of onder-

steuningsplan. Dit is een weergave van het 

gesprek tussen jou en een consulent van 

Team Voor Elkaar. Samen leggen we 

afspraken vast. En de consulent is jouw 

vaste aanspreekpunt als er tijdens de 

eventuele ondersteuning vragen zijn. Je 

heeft met de consulent tussentijds, maar in 

elk geval na afloop van de ondersteuning 

een evaluatiegesprek.
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Je hebt een vraag gesteld aan Team Voor Elkaar en je bent 

uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Wat kun je precies 

verwachten? In deze folder lees je meer informatie ter

voorbereiding op het gesprek. 

Binnenkort komt er een consulent van 

Team Voor Elkaar bij je thuis of indien  

gewenst op een andere locatie, bijvoor-

beeld de locaties van het team in Eerbeek 

of Brummen. De consulent gaat samen 

met jou in gesprek om jouw vragen te 

bespreken en samen met jou bepalen hoe 

aan deze vragen tegemoet kan worden  

gekomen. Daarbij nemen we als uitgangs-

punt wat jezelf kan en in hoeverre andere 

mensen die je kent jou hierbij kunnen 

ondersteunen.

Gespreksonderwerpen
Tijdens het gesprek komen de volgende 

vragen aan de orde:

• Wat gaat goed? / Wat is je eigen kracht?

• Waar is behoefte aan? / Waar zijn zorgen 

over?

• Wat is nodig zodat de zorgen verminderen?

• Welke termijn is daarvoor belangrijk?

• Wie zijn er voor jou belangrijk? 

• Wie mogen er met jou meedenken?

• Wat is er tot nu toe gebeurd / Zijn er op 

dit moment hulpverleners/instellingen 

die jou ondersteunen?

Wat kan ik 
verwachten?


