
 

Werkwijze TopSamen. 

 
 
TopSamen staat voor persoonlijk, helder en duidelijk. Daarom wordt er 

met een plan gewerkt. Het plan is persoonlijk en gebaseerd op uw persoonlijke situatie. 
Voordat u begint aan een traject bij TopSamen weet u waar u aan toe bent. Hoewel elk 
traject anders is, is de werkwijze wel gelijk. 
 
Eerste contact. 
De ouders/verzorgers van een kind nemen via de mail of via het contactformulier op de 
website contact op met TopSamen. U kunt via deze mail of het contactformulier kort uw 
vraag en/of situatie uitleggen. Vervolgens neemt TopSamen zo spoedig mogelijk telefonisch 
contact met u op. 
 
Tijdens dit telefoongesprek maken we kort kennis, bespreken we kort de hulpvraag en 
situatie en maken we een afspraak voor een uitgebreidere kennismaking/intakegesprek. 
 
Kennismakings-/intakegesprek. 
Het kennismakings-/intakegesprek vindt plaats op afspraak bij u thuis. Het gesprek zal 
ongeveer een uur duren en we bespreken daarin uitgebreid uw hulpvraag, situatie en 
bijzonderheden. We bekijken dan ook direct of TopSamen voor u van betekenis kan zijn.  
 
Plan. 
Binnen een week na het intakegesprek ontvangt u van TopSamen het plan. In dit plan staat 
uw hulpvraag beschreven, het aantal sessies, momenten van de sessies, de duur van het 
traject, het evaluatiemoment en de totale kosten. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. Bij 
afname van een traject is het intakegesprek en het opstellen van het plan kosteloos. Als u 
besluit niet met TopSamen verder te gaan worden deze kosten bij u in rekening gebracht.  
 
Overeenkomst. 
Als u besluit het traject bij TopSamen af te nemen, tekent u de overeenkomst met daarbij de 
algemene voorwaarden. Op dat moment start het traject en bent u de opdrachtgever.  
 
Evaluatiemoment. 
Tijdens het evaluatie moment komen de ouders/verzorgers en TopSamen bij elkaar om te 
bekijken hoe het traject gegaan is. Hoe is het gegaan? Zijn er aanvullingen? Zijn er nog 
aandachtspunten?  
 
Het kan zijn dat er besloten wordt het traject langer door te zetten. In dat geval wordt het 
plan uitgebreid.   
 
 
 
 

 


