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Netwerk methodieken

Het belang van de inzet van en door het eigen netwerk bij onder
steuningsvragen wordt al langer ingezien. Er zijn weinig professionals 
die dit belang zullen ontkennen. Tegelijkertijd er zijn er ook maar 
weinig die écht de tijd nemen of krijgen om in de samenwerking met 
het netwerk van de cliënt te investeren. Waar gebeurt dit wél succesvol? 
Zijn er overeenkomsten? Wat zijn de gemeenschappelijke succesfactoren 
en werkzame principes? 

Op 17 december vond een leercirkel plaats met 
een aantal experts over de kracht van netwerk 
revitalisatie in ondersteuningsrelaties. De 
verschillende methodieken werden aan elkaar 
gepresenteerd en er werd gezocht naar een 
gemeenschappelijke boodschap voor de nieuwe 
buurtteammedewerkers.

Deelnemers: Mary Bruin (Spirit/JIM),  Michiel van 
Hees (resource-methodiek Westerpark), Merel 
van Schravendijk (HvA/netwerkmethodieken 
voor dementen), Karin de Roo (Markant/
mantelzorgers), Mirjam van Dootingh (INGEEST/
project resourcegroepen en projecten in 
zelfbeheer), Harro Labrujere (Eigen Kracht 
Conferentie/Kringwijs/zelfhulp groepen),  
Johan de Vries en Conny Heemskerk  
(Gemeente Amsterdam)



3 Leercirkel Netwerk methodieken

1 Methodiek Resourcegroep
In het kort:

 •Cliënt, naasten, behandelaar en zorgprofessionals vormen samen 
het ondersteuningsteam
 • Betere samenwerking tussen hulpbronnen
 •Continuïteit: blijvende ondersteuning van de resourcegroep
 •Het netwerk als constante in het leven van kwetsbare mensen
 •Groep kan zelfstandig functioneren

Ingeest
Bij Ingeest wordt gewerkt met de 
resourcemethodiek. Met dit model van 
Resourcegroepen wordt een belangrijke stap 
gezet om belangrijke naasten structureel bij de 
behandeling te betrekken en om eigenaarschap 
en regie van de cliënt te vergroten. Volgens de 
methodiek vormt de cliënt en diens naasten, samen 
met de behandelaar en andere zorgprofessionals, 
een ondersteuningsteam: de resourcegroep. Een 
resourcegroep komt gemiddeld eens per drie 
maanden samen om hersteldoelen van de cliënt te 
bespreken en te bepalen welke rol elk groepslid 
kan spelen om deze doelen te bereiken. Hiernaast 
zijn er verschillende trainingen beschikbaar om 
de kennis, draagkracht en vaardigheden van 
de Resourcegroep-leden te ontwikkelen. De 
resourcegroepen dragen zo bij aan een betere 
samenwerking tussen verschillende hulpbronnen 
en geven meer zicht op de dagelijkse belasting 
van belangrijke naasten. Een ander kenmerkend 
onderdeel van de Resourcegroep is de continuïteit: 
de groep blijft bestaan, ook als er geen indicatie 
meer is voor behandeling binnen de specialistische 
geestelijke gezondheidszorg (GGz). De GGz stapt 
dan uit de groep, maar de groep zelf blijft, nu 
als netwerk, om de cliënt heen staan, eventueel 
aangevuld met iemand van het sociale wijkteam 
of de praktijkondersteuner van de huisarts. Zo kan 
de Resourcegroep iemand blijvend ondersteunen 
in het persoonlijk en maatschappelijk herstel. 
Het netwerk als de constante in het leven van 
kwetsbare mensen. De opstart en ontwikkeling 
van de groep duurt lang, met extra tijd voor 
mensen om zelf hun verhaal te doen. Doel is dat 
de groep zelfstandig, zonder begeleiding kan 
functioneren. De dynamiek van de groep biedt 
extra ondersteuning, naast het een-op-een contact. 
Er is meer ruimte voor interactie. 

Ervaringsdeskundigen en familiedeskundigen 
in het bijzonder worden in Nederland minder 
vanzelfsprekend en goed ingezet. Met deze 
methodiek probeert Ingeest nu de inhaalslag 
te maken. Vaak staan mensen toch op te grote 
afstand, soms met verstoorde relaties. Met de 

cliënt kijkt Ingeest hoe hier toch een hersteld 
netwerk van gemaakt kan worden. Wat je doet 
is in de groep samenwerken aan hersteldoelen, 
met de regie en de keuze van onderwerpen 
bij de cliënt zelf. Op dit moment zijn er acht 
resourcegroepen in opstart, met tot nu toe 
alleen nog positieve reacties. Financiering van 
de methodiek is nog niet geregeld, maar Ingeest 
gaat er mee door. 

Partners Opvang Amsterdam
Ook in Amsterdam West wordt vanuit de Partners 
Opvang Amsterdam gewerkt met bovenstaande 
resourcemethodiek. Zonder onderscheid in de 
doelgroepen dementerenden en daklozen wordt 
bij aanvang van het hulpverleningstrajecten 
ingezet op het (opnieuw) betrekken van het 
netwerk. Organisaties en professionals zeggen 
vaak dat ze dat al doen, maar het netwerk 
daadwerkelijk inzetten vraagt veel meer. In 
Amsterdam West is in 2018 gestart met de 
methodiek. Van de 60 cliënten in kaart hebben 
52 hun doelen gesteld, hebben 49 het netwerk 
in kaart gebracht en hebben 44 cliënten hun 
netwerk daadwerkelijk kunnen betrekken. 
Soms ook met een Persoonsgebonden budget 
in de ondersteuning. Met 46 regisseurs die 
de ondersteuning vanuit de verschillende 
zorgaanbieders bieden. Per cliënt kost het 
ongeveer 30 tot 40 uur tot en met de eerste 
bijeenkomst van de eigen resourcegroep. 
Per netwerk kan het sterk verschillen hoeveel 
mensen aan de groep deelnemen. Ook hier is 
duidelijk geconstateerd dat professionals het 
netwerk van de cliënten – ondanks de opdracht 
– niet automatisch betrekken. Ze kennen ze 
niet, daarom worden ze ook niet betrokken. 
Het doet heel veel met de hulpverleners als 
dit wordt doorbroken. De professionals van 
maatschappelijke dienstverlening en MEE Amstel 
en Zaan pakken de vereiste houding makkelijker 
op. Ambulante ondersteuners moeten vaak 
letterlijk op hun handen gaan zitten om niet 
teveel te gaan bepalen. Privacy wordt nog wel 
eens gebruikt als reden om het netwerk niet te 
hoeven betrekken.
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2 Methodiek Samenspel

In het kort:
 •Versterken samenspel tussen professionals en mantelzorgers
 •Netwerk als samenwerkingspartner
 •Voor professionals: niet overnemen maar afstemmen
 •Mantelzorgers ontlasten

Markant
Markant richt zich met de methodiek Samenspel 
ook op het versterken van het samenspel tussen 
professionals en mantelzorgers. Het informele 
netwerk is er altijd geweest en biedt gemiddeld 
ongeveer 80% van de hulp en ondersteuning. 
Het is belangrijk om dat te erkennen, de 
kennis van elkaar te benutten en het netwerk 
als samenwerkingspartner te zien. Dus niet 
overnemen, maar afstemmen van de aanpak. Het 
is belangrijk voor de professionals om de relatie 
tussen de mantelzorger en de cliënt in de gaten 
te houden. Met daarbij goede afstemming in 
aanbod en in planning. Het is soms juist extra 
belangrijk om de mantelzorgers te ontlasten, om 
te voorkomen dat zij omvallen. Met inzet van 
vrijwilligers kunnen we mantelzorgers ontlasten, 
maar bij voorkeur zijn dat ook mensen uit het 
netwerk. Dus niet logeren bij een vrijwilliger, 
maar bij een vergeten oom of tante. Iedereen 
heeft een netwerk, ook de eenzame mensen die 
zeggen niemand te hebben. Het is belangrijk om 
het grote gesprek te organiseren, om te zorgen 
dat je alle punten bespreekt. Het kost tijd, maar 
die tijd krijg je terug. 

Algemene leerpunten: 
 • Afbakenen in doelen, korte en lange termijn, 
focus.

 • Mensen stutten en steunen, juist mensen 
in nabijheid ontlasten.

 • Professionals even op hun handen laten zitten 
(stoppen met redden).

 • Met elkaar doen haalt de last bij het 
individu weg.
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3 JIM (Jouw Ingebrachte Mentor)

In het kort:
 •Doel: netwerk belangrijke rol geven (belangrijker dan professional) 
 • Jongere kiest mentor als ambassadeur 
 •Driehoek van samenwerking: gezin, mentor en professional

Spirit
JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) is een methodiek 
die onder andere bij Spirit gebruikt wordt. Doel 
is om het netwerk een belangrijkere rol te geven 
dan de professional. We vragen de jongere om 
binnen de groep mensen die ze al kennen en 
vertrouwen iemand aan te wijzen die hen als 
mentor verder helpt te groeien. Iemand die 
hen inspireert, energie geeft en dingen leert. 
JIM is een familielid, vriend of bekende van de 
jongere. De keuze van een jongere voor een 
JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna 
JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. 
JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere 
en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) 
en professionals.

De jongere kan meestal wel snel de kandidaat 
benoemen en die wordt dan door Spirit in 
stelling gebracht. Spirit stuurt dan op het proces 
en zorgt dat de juiste mensen betrokken worden.  
Het gaat om de driehoek van samenwerking: 
gezin, JIM en professional en samen de kennis 
delen en samen tot oplossingen komen. De JIM 
is vanuit de eigen relatie vaak al veel beter in 
staat om die dingen te zeggen, terwijl je daar als 
professionals nog lang in moet investeren. Wie 
de regie heeft is afhankelijk van het kader. Bij 
problemen die niet besproken lijken te worden, 
gaan we zoek naar welk “probleem achter het 
probleem” speelt en of wij die bespreekbaar 
kunnen maken. 

Algemene leerpunten: 
 • Werken vanuit verbinding, in belang van 
duurzame relaties, 

 • Professional zit op zijn handen, zit zoveel 
mogelijk op zijn handen. 

 • Systeemgericht werken: systeem is zo groot 
als het aantal contacten dat de jongeren heeft,

 • Werken binnen de driehoek, in afstemming, 
met toestemming. 
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4 Iemand Erbij

Iemand Erbij is ontwikkeld met een subsidie van ZonMw. Vanuit het besef 
dat transformatie in zorg en welzijn (vermaatschappelijking van zorg, 
uitstroom beschermd wonen, minder intramurale zorg, statushouders in 
de wijk) iets vraagt van buurtbewoners. 

Bij Iemand Erbij onderzoeken buurtbewoners met 
elkaar wat je doet als er ergens een crisis is. Op 
straat, bij je buren, op een feest, enzovoort. De 
training die daarbij hoort, biedt buurtbewoners 
handelingsperspectief. Kringwijs neemt mensen 
uit de buurt mee bij mensen in crisis. Wat zie je, 
wat zijn je aarzelingen, hoe spannend is het voor 
je? Het gaat om het ontdekken van de relaties 
tussen mensen. Dragende netwerken in de wijk 
kunne mensen helpen om zich weer veiliger 
te voelen. 
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5 Wijkexpeditie

In een wijkexpeditie gaan buurtbewoners zelf aan de slag met de 
onderwerpen die leven. Kringwijs faciliteert dit proces en werkt samen 
met/ondersteunt professionals.

Door bewoners zelf eigenaar te laten zijn van hun 
oplossing ontstaat medeverantwoordelijkheid 
en buurtsamenwerking. Prettig wonen voor 
iedereen. Met meer kwetsbare bewoners of 
jongeren met overlast. Het doel is om met elkaar 
te bespreken hoe we met elkaar om willen gaan 
en zo het netwerk in de buurt te versterken.

Algemene leerpunten
 • Hulpverleners/organisaties hebben de neiging 
om de buurtbewoners opzij te schuiven en 
te roepen “dat doen wij wel”. Laat ze hun 
cape thuislaten.
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6 Onderzoek

Er wordt onderzoek gedaan naar de netwerk versterking van mensen 
met dementie. Bij andere doelgroepen gaat het meer om ondersteuning, 
terwijl het bij dementie meer om de zorgkant gaat.

Het proces van die omslag probeert de 
Hogeschool van Amsterdam helder te krijgen. 
Actief op je handen zitten is belangrijk voor 
professionals: focus op het faciliteren van het 
netwerk, in plaats van zelf als professional de 
cape van de held om te slaan. Het netwerk moet 
niet betrokken willen worden door, maar moet er 
uit zichzelf zelf onderdeel van willen zijn. Met dit 
onderzoek wil de Hogeschool van Amsterdam de 
werkzame elementen eruit filteren. 

Daarnaast onderzoekt de HvA ook wat wel of 
niet werkt in wijknetwerken en hoe het beter 
kan. Hoe zit het met privacy? Hoe zit het met 
behoefte van buurtbewoners? Voorbeelden van 
de stamtafel worden onderzocht, met mensen 
die samen reizen en binnengaan bij buurtcafés en 
buurthuizen. De HvA wil dit met trainingen nog 
verder onderzoeken. 
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Opbrengsten leercirkel 

Ondanks de diversiteit van de hier gepresenteerde methodieken, 
toepassingen en/of onderzoek blijken er wel inzichten, principes en 
voorwaarden te distilleren die generiek zijn. 

 • Sensitiviteit van alle partijen voor de context: 
het netwerk was er al (ook als het tijdelijk 
minder functioneert) en zal er altijd blijven.  
De professional heeft een tijdelijke 
aanvullende rol. 

 • Het netwerk is een warme, intrinsiek 
gemotiveerde bron van kansen (voor het 
vinden van werk bijvoorbeeld).

 • Het netwerk is altijd nabij en kent 
verschillende bronnen: familie, vrienden, 
buren, ervaringsdeskundigen, etc.

 • Dit betekent een ander startpunt en een ander 
paradigma dan bij de klassiek hiërarchische 
benadering voor zowel de hulpvrager, zijn 
netwerk en de hulpverlener.

 • De hulpverlener begint niet vanuit het hart 
of het eigen systeem, maar meer van een 
afstand, op de handen zittend, met de vraag: 
Wie zijn of kunnen hier betrokken worden?

 • Wat wil iemand bijdragen? Ook vanuit de 
wederkerigheid: Wat wil de cliënt aan wie 
bijdragen? Welke impulsen leven er bij aller 
betrokkenen?

 • De cliënt heeft bij voorkeur de regisserende 
rol.

 • Ook als dat leidt tot, vanuit het oordeel van de 
hulpverlener, minder gewenste netwerkleden.

 • Het vraagt lef van de professional om met 
de “expressed emotions” in het (vaak 
beschadigde) netwerk om te gaan in plaats 
van ze te ontwijken.

 • Soms is het daarbij nodig om 1 op 1 te kunnen 
spinnen en later weer breder op het netwerk 
te co-regisseren.

 • Deze vorm van co-regie is een vak: niet 
iedereen is daarvoor geschikt.

 • Het vraagt meer om de terminologie en 
taal van een facilitator dan die van een 
hulpverlener.

 • Het netwerk krijgt de ruimte en wordt 
uitgedaagd om mee te denken, maar ook 
wordt aangesproken op afgesproken acties.

 • Laat je nooit leiden door de overtuiging dat 
het netwerk er niet is.
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