AFSPRAKEN MET MIJN BUDDY

VO

Buddy
Naam: Erik Stelten
Adres: Grote markt 23,
Apeldoorn
Vaste telefoon: 055-7654321
Mobiele telefoon: 06-1234567
E-mail: e.stelten@hotmail.com

Rekenschapgever
Naam: Naam: Frits Smit
Adres: Adres: Kleine Haven 46,
Kampen
Vaste telefoon: 065-1234567
Mobiele telefoon: 06-76543210
E-mail: E-mail: f.smits@gmail.com

DE VOLGENDE AFSPRAKEN ZIJN GEMAAKT

OR

1. De rekenschap-gever belt dinsdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur de buddy
op om de voortgang te bespreken. De rekenschap-gever belt dan op het mobiele
telefoonnummer en pas in tweede instantie op het vaste telefoonnummer.
2. Om de twee weken mailt de rekenschap-gever de uitgewerkte opdrachten, het
dagboek en de thermometer aan de buddy (of verwijst naar de opdrachten in het
e-learning gedeelte).
3. Om de drie weken is er een face to face gesprek. We proberen hiervoor een vaste
avond te reserveren en plannen zo mogelijk een aantal afspraken vooruit. We
houden de mogelijkheid open bij wie we samenkomen en of het gecombineerd
wordt met een maaltijd. Ook bespreken we de locatie voor de volgende afspraak.
4. In een (dreigende) crisissituatie of terugval mag de rekenschap-gever bellen met
de buddy tot uitrelijk 22.30 uur. Hij belt dan op het mobiele telefoonnummer. Hij
gebruikt pas in tweede instantie het vaste telefoonnummer.
5. Het is niet de bedoeling dat de rekenschap-gever onaangekondigd op het
woonadres van de buddy langskomt.
6. Als de rekenschap-gever bovengenoemde afspraken niet nakomt, of op een andere
manier niet van zich laat horen, neemt de buddy telefonisch en per mail contact
op met de rekenschap-gever. Bij geen gehoor gaat de buddy thuis langs bij de
rekenschap-gever.
7. Als de rekenschap-gever bij herhaling bovengenoemde afspraken niet nakomt is de
buddy vrij om de samenwerking te beëindigen.
8. De samenwerking tussen rekenschap-gever en buddy gaat in principe door tot de
rekenschap-gever het online programma volledig heeft doorgewerkt en zelfstandig
verder kan gaan.
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