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Waarom netwerkversterking mantelzorgers?
Mantelzorgers worden steeds belangrijker. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende
wetgeving, wordt er een steeds groter beroep op hen gedaan. Omdat de formele zorg verder onder
druk komt te staan, komen de (zorg)taken meer en meer op de schouders van mantelzorgers terecht.
De mantelzorger van vandaag de dag kan daarom niet zonder een stevig sociaal netwerk dat hem of
haar kan ontlasten. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat dit zonder meer tot de mogelijkheden
behoort of op eigen kracht gerealiseerd kan worden. Er is dan een grote kans dat mantelzorgers die
veel zorg bieden overbelast raken. Behalve dat hun gezondheid hieronder lijdt, is de kans groot dat
hun netwerk steeds kleiner wordt en zij daardoor geïsoleerd raken. Ook de zorgvrager die chronisch
ziek is, dreigt in bepaalde situaties te vereenzamen en in een sociaal isolement te raken.
Gebruik maken of versterken van het netwerk komt zowel de zorgvrager als de mantelzorger
ten goede. Wat voor de één positief werkt, werkt voor de ander ook positief. Mantelzorgers kunnen
ontlast worden als het netwerk rondom de zorgvrager vergroot wordt. Voor de mantelzorger komt
tijd vrij om bij te komen of iets leuks te doen. Een mogelijkheid om het netwerk te versterken,
is een daarop gerichte methode of instrument in te zetten.
Publicatie
Partoer zet in deze publicatie een selectie van tien netwerkversterkende methoden en vier
digitale instrumenten op een rij voor maatschappelijke organisaties en beleidsmakers.
Daarbij is het volgende criterium gehanteerd: de methoden en instrumenten zijn
(direct of indirect) inzetbaar ten behoeve van de netwerkversterking van mantelzorgers.
Er is per methode of instrument een digitale handleiding, handreiking, een website of
andere informatie beschikbaar. Bovendien komen enkele mensen aan het woord die
er gebruik van maken, er mee werken of de methode hebben beschreven.

“De mens is een sociaal dier, hij is
niet gemaakt om alleen te leven.”
(Aristoteles, Griekse filosoof, 384 v.C. - 322 v.C.)
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“Mooi vind ik dat, door het gebruik van de
MantelScan kun je sneller tot diepere thema’s
komen. Gesprekken die in kringetjes draaien
worden doorbroken. En je hebt iets in handen
waarmee je samen aan de slag kunt. Je kunt
telkens verwijzen naar een ‘object’: de Scan
ligt op tafel, het is iets tussen de professional,
de cliënt en de mantelzorger. Je kunt letterlijk
samen naar het netwerk kijken.”

NTELZORG
MANTELZORG
Wilco Kruijswijk, projectleider en onderzoeker
Sociale zorg Movisie

1.

MantelScan

De MantelScan is een instrument
voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers
en mantelzorgers een (mantel)
zorgnetwerk in kaart te brengen,
waarbij aandacht is voor de kracht
en risico’s van dat netwerk. De
scan biedt visuele hulpmiddelen
die helpen bij het structuren van
alle informatie over een netwerk.
Informatie over het netwerk is belangrijk, omdat zorgen vaak verder
reikt dan slechts het contact tussen één zorgvrager en één mantel-

Doel
De MantelScan is ontwikkeld, zodat mantelzorgondersteuners in een backofficefunctie beschikken over een instrument waarmee
zij een beeld krijgen van de zorgsituatie en een inschatting kunnen maken van het risico op overbelasting van het (mantel)zorgnetwerk.
Doelgroep
De MantelScan is een geschikt instrument voor professionals in zorg en welzijn die de draagkracht en draaglast van mantelzorgers
en het zorgnetwerk in kaart willen brengen. Dit betreft een brede doelgroep. Bijvoorbeeld mantelzorgconsulenten en mantelzorgmakelaars, maar ook Wmo-consulenten, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen.
Aanpak
De MantelScan ontleent zijn naam aan het beeld van een scanner: stap voor stap wordt elk deel van ‘de mantel’ in kaart gebracht
en doorgelicht. In de Handreiking MantelScan worden stapsgewijs alle onderdelen van de MantelScan toegelicht. In principe kan de
MantelScan ingezet worden in iedere zorgsituatie waar de draagkracht en draaglast van de betrokken zorgvrager en mantelzorgers
in kaart moeten worden gebracht.
Materiaal/methodebeschrijving/informatie
De (Handreiking) Mantelscan is geschreven voor iedere professional die op één of andere manier in aanraking komt met
mantelzorgers en zorgnetwerken.

zorger. Er zijn vaak meer mensen
bij betrokken en ook de impact van
de zorgsituatie reikt veelal verder

Download hier het document ‘Handreiking Mantelscan’

dan de zorg alleen.

Download hier het document ‘Mantelscan’

“Wij zijn in 2006 begonnen met POM in onze organisatie. Ik werk in
de gemeente Tytsjerksteradiel en ik combineer dit met mijn werk
als wijkverpleegkundige. In mijn werk kom ik veel mantelzorgers
tegen. Ook collega’s weten mij en mijn collega, Coby Zijlstra, te
vinden. Mantelzorgers vinden het vaak fijn als er een luisterend
oor is, als ze hun verhaal kunnen doen en als er iemand meedenkt
over de problemen waar zij tegenaan lopen. Vaak zijn ze niet op de
hoogte van wat er aan ondersteuning mogelijk is. Daar kun je over
informeren. Ook kun je zorgen dat indicaties voor thuiszorg uitgebreid worden. POM is op zichzelf, denk ik, geen methode. We passen verschillende screeningsinstrumenten toe om de belasting van
de mantelzorger te meten. Voorbeelden zijn de Care Giver Strain
Index en een uitgebreide vragenlijst van Zorgkompas. De POMmer
kiest zelf de vorm, passend bij de persoon en de situatie. Er is dus
niet echt sprake van een vast protocol. De methodiek hangt af van
de POMmer en de mantelzorger.”

MANTE Z

RG

(Lydia Schotanus, wijkverpleegkundige thuiszorg De Friese Wouden)

2.

POM-gesprekken:
Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers

Via POM-gesprekken worden
mantelzorgers actief opgespoord,
waarna de ervaren belasting en
knelpunten in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt inzicht
gegeven in ondersteuningsmogelijkheden. Uit twee evaluatieonderzoeken naar POM blijkt dat
professionals en mantelzorgers
overwegend positief zijn over de
methode. Er is binnen zorginstellingen meer aandacht gekomen

Doel
Voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers.
Doelgroep
Mantelzorgers die in contact staan met de gezondheidszorg, thuiszorg of ouderenzorg vanwege een naaste met een zorgbehoefte.
De oorspronkelijke methode Preventie-op-Maat (PoM) was gericht op mantelzorgers van depressieve ouderen. Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers (POM) richt zich op alle mantelzorgers.
Aanpak
De methode bestaat uit drie onderdelen:
1.
Vroegtijdig opsporen van mantelzorgers.
2.
Voeren van een inventariserend gesprek volgens een vast protocol. Doel: de ervaren druk door informele zorg(belasting)
inventariseren en zicht krijgen op eventuele knelpunten in het verlenen van de mantelzorg.
3.
Inzicht geven in ondersteuningsmogelijkheden.
Materiaal/methodebeschrijving/informatie
Methodebeschrijving Preventieve Ondersteuning Mantelzorg en informatie over POM op website Trimbos instituut.

voor mantelzorgers en het vroegtijdig signaleren van problemen.
Ook zijn mantelzorgers door de
methode beter in staat hun eigen

Download hier het document ‘Methodebeschrijving Preventieve Ondersteuning Mantelzorg’

grenzen aan te geven en tijdig hulp
in te schakelen.

Informatie over POM op website Trimbos instituut

MANTEL- MANTELZ
3.

Naast de
mantelzorger

Een coördinator selecteert en koppelt mantelzorgers die overbelast
dreigen te raken aan vrijwilligers.
Zij bepalen vervolgens samen wat
ze gaan doen. De vrijwilliger neemt
geen taken over, maar ondersteunt
de mantelzorger bij het zelf actie
ondernemen.
Onderzoek naar praktijkervaringen
van professionals laat zien dat het
lastig is om mantelzorgers voor
deelname te werven. Als redenen
hiervoor worden ‘onbekendheid

Doel
Mantelzorgers praktische en emotionele ondersteuning geven en ervoor zorgen dat mantelzorgers weer zelfstandig hun problemen
kunnen aanpakken.
Subdoel: stimuleren van vrijwillige inzet ten behoeve van mantelzorgondersteuning.
Doelgroep
(Dreigend) overbelaste mantelzorgers.
De methode is bedoeld voor brede welzijnsorganisaties die werken met vrijwilligers en voor Steunpunten Mantelzorg.
Aanpak
In de methode zijn vier stappen te onderscheiden: werving en selectie, matching, het metgezellencontact en evaluatie en vervolg.
De coördinator selecteert en koppelt mantelzorgers en vrijwilligers. De vrijwilliger voert de kern van de methode uit: het metgezellencontact. De vrijwilliger en mantelzorger bepalen samen wat zij gaan doen. De behoefte van de mantelzorger staat daarbij
centraal. De coördinator voert tussentijdse evaluatiegesprekken. Na de afgesproken periode eindigt het metgezellencontact met
een gesprek tussen coördinator, vrijwilliger en mantelzorger.
Materiaal/methodebeschrijving/informatie
De methode wordt beschreven in het handboek ‘Naast de mantelzorger’ en de toolkit ‘Maatjes voor de Mantelzorgers’.

met het aanbod’ en ‘terughoudendheid om hulp te vragen’
genoemd. Het werven van vrijwilli-

Download hier het handboek ‘Naast de mantelzorger’

gers verloopt juist wel heel soepel.
Er is geen effectonderzoek naar de
methode bekend.

Download hier de toolkit ‘Maatjes voor de Mantelzorgers’
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4.

Natuurlijk,
een netwerkcoach!

Dit is een methode om het netwerk van kwetsbare burgers te
versterken, waardoor ze beter
kunnen participeren in de samenleving. De methode bestaat uit een

Doel
Het hoofddoel van Natuurlijk, een netwerkcoach! is het netwerk van kwetsbare burgers versterken en/of uitbreiden, waardoor hun
participatiemogelijkheden in de samenleving toenemen.
Doelgroep
Kwetsbare burgers die hun sociale netwerk willen versterken en/of uitbreiden. Zij willen daar met hulp van een vrijwillige netwerkcoach verandering in brengen. Meer specifiek bestaat de doelgroep ‘kwetsbare burgers’ onder andere uit: mantelzorgers, sociaal geïsoleerde ouderen, mensen met een psychiatrische achtergrond, mensen met een langdurige ziekte of handicap en mensen
die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt waardoor het sociale netwerk grotendeels is verdwenen.

10-stappenplan, dat de vrijwillige
netwerkcoach samen met de cliënt
(dit kan ook een mantelzorger zijn)
doorloopt. Eerst worden de wensen
van de cliënt en het huidige sociale
netwerk in kaart gebracht. Daarna
wordt samen gewerkt aan mogelijkheden om het netwerk uit te
breiden.Uit onderzoek naar praktijkervaringen blijkt dat deelnemers
het gevoel hebben zelf de regie te
houden, dat zij geactiveerd worden
en hun eigen kracht ontdekken.
De vrijwillige netwerkcoaches zijn
over het algemeen positief over de
methode, maar wijzen wel op het

Aanpak
De methode bestaat uit een 10-stappenplan dat de vrijwillige netwerkcoach samen met de cliënt doorloopt. Stap 1, 2 en 3 staan
in het teken van de oriëntatie op de wensen van de cliënt en het huidige sociale netwerk. Tijdens stap 4, 5 en 6 staat ‘denken’
centraal: samen bekijken en bedenken van mogelijkheden om het netwerk op te bouwen. De laatste stappen, 7, 8, 9 en 10, hebben als thema ‘doen’. De plannen die in de voorgaande stappen zijn ontstaan, worden tijdens deze fasen ten uitvoer gebracht.
Iedere stap bestaat uit drie onderdelen: (1) uitleg over de stap voor de coach, (2) werkblad voor de cliënt en (3) een praktijk- en
theorieblad voor de coach. Het 10-stappenplan hoeft niet strikt te worden gevolgd. Het is belangrijker dat de coach het tempo en
de mogelijkheden van de cliënt volgt. De stappenvolgorde en de werkbladen zijn daarbij hulpbronnen.
Materiaal/methodebeschrijving/informatie
Mehodebeschrijving ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ en ‘Handleiding een sterk sociaal netwerk’.
Via de webwinkel van Mezzo kunt u verschillende publicaties over ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ bestellen of downloaden.
Download hier de methodebeschrijving ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’

belang van voldoende ondersteuning en begeleiding.

Download hier het document ‘Handleiding een sterk sociaal netwerk’
Bestel of download hier verschillende publicaties over ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’
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4.

Natuurlijk,
een netwerkcoach!
Interview

“De bedoeling van de methode Natuurlijk, een netwerkcoach! is om vrijwilligers op te leiden die dan op hun beurt cliënten begeleiden in het versterken van hun netwerk. Het is een mooie methode waarbij je werkt met een 10-stappenplan. Je kunt stap
voor stap vooruit, maar er wordt ook wel weer eens een stapje teruggezet. Als vrijwilliger ben je geen hulpverlener. Je eigen
dingen moet je er buiten laten. De vrijwilliger moet liefst niet te veel voor de cliënt invullen, maar mensen laten praten, zodat ze er zelf achter kunnen komen waarom ze weinig tot geen contacten hebben. Het is wel belangrijk om vragen te stellen.
Door vragen te stellen, worden mensen zich bewuster van hun denken en handelen. De bedoeling is uiteindelijk dat remmende
gedachten worden omgezet in positieve gedachten en dat mensen inzicht krijgen in hun situatie.
Ik heb vorig jaar samen met een collega een opleiding via Mezzo gedaan om met de methodiek Natuurlijk en netwerkcoach! te
kunnen werken. Om te ervaren hoe het in zijn werk gaat, heb ik eerst zelf het traject doorlopen alsof ik vrijwilliger was. Ik
heb daarbij een vrouw begeleid die het moeilijk vond om zelf stappen te zetten in het maken van contacten. Nu, na het doorlopen van het traject, heeft ze haar netwerk uitgebreid en kan ze beter contacten leggen en onderhouden! Daarna hebben zich
twee vrijwilligers aangemeld. Zij zijn onlangs opgeleid. Eén van de vrijwilligers heeft al twee cliënten begeleid, de andere nog
niet. We hebben nog geen mantelzorgers in het traject gehad, maar we werken ook nog niet zo lang met deze methodiek. Voor
mantelzorgers hebben we bij Timpaan Welzijn ook al langere tijd een aantal andere dingen, zoals het mantelzorgcafé, een
nieuwsbrief, een website en de Dag van de Mantelzorg. Ook hier gaat het om maatwerk, waar heeft iemand behoefte aan?”
(Geertje Miedema, opbouwwerker bij Timpaan Welzijn in Opsterland, tijdens interview september 2013)
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4.

Natuurlijk,
een netwerkcoach!
Interview

“We hebben de methode Natuurlijk, een netwerkcoach! destijds ingezet voor een groep mantelzorgers. Er zaten zeven
mantelzorgers in de groep. De groep kwam één keer per twee weken bij elkaar in Het Bolwerk. Nu zijn we bezig om individuele trajecten op te starten. De vrijwilligers kunnen dan naar de mantelzorgers thuis gaan. Het voordeel is dat mensen
dan niet van alles hoeven te regelen om mee te kunnen doen, dat moest wel toen het in groepsverband plaatsvond. Het
is wel redelijk moeilijk om vrijwilligers hiervoor te krijgen. Niet iedereen kan dit vrijwilligerswerk doen. Je moet affiniteit hebben met het werk, met de doelgroep en je moet stevig in je schoenen staan! Met de mantelzorgers kan worden
besproken of ze behoefte hebben aan een traject om het netwerk te versterken. Niet iedereen wil het. Sommigen hebben
bijvoorbeeld meer baat bij een ‘respijtweekend’. We kunnen wel een mooie ervaring noemen: in de groep van vier jaar
geleden zat een enthousiaste vrouw van wie de droomwens is uitgekomen. Zij wilde graag de donderdagmiddag vrij en
dat is gelukt door haar netwerk te versterken! Maar er waren ook wel mensen bij voor wie het minder goed heeft gewerkt. We vinden de methode een aanrader, maar wel met een eigen aanpassing. Je moet waken voor een keurslijf. Het is
belangrijk de methode aan te passen aan de wensen/behoefte van de mantelzorger en zorgvrager. En in sommige gevallen
kan dit ook betekenen de volgorde van het 10-stappenplan los te laten. De methode kan wel bij overbelaste mantelzorgers worden ingezet, maar dan wel individueel en niet in een groep. Misschien is het wel te zwaar om het er nog bij te
doen als je al overbelast bent. Het betreft hier echt maatwerk.”
(Hanny van der Meer en Francien Bekius van Stichting Welzijn Het Bolwerk in Dongeradeel en Dantumadiel, tijdens interview september 2013. Hanny werkt in de gemeente Dantumadiel en Francien in de gemeente Dongeradeel)
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5.

Eigen Krachtconferentie (EK-c)

De Eigen Kracht Centrale streeft
naar een samenleving waarin
participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan
en waarin burgers de zeggenschap
houden over hun eigen leven, zeker
in contact met organisaties en
overheden. Werken vanuit deze
visie betekent mensen bij de problemen en oplossingen betrekken
in plaats van mensen uitsluiten,
verantwoordelijkheid bij burgers
laten en kringen groter maken. Dit
leidt ertoe dat de regie bij burgers
blijft en professionals en families
beter kunnen samenwerken. Een
ander resultaat is dat de persoon
of het gezin dat een vraag of kwestie heeft, bij de oplossing daarvan
concreet wordt ondersteund door
het eigen netwerk, op korte en
lange termijn. Tijdens een Eigen
Kracht-conferentie wordt daartoe
samen met familie en bekenden

Doel
Burgers zeggenschap en regie laten houden over hun eigen leven. De Eigen Kracht-conferentie is een activerings- en besluitvormingsinstrument, waarbij burgers samen met deelnemers uit hun eigen omgeving plannen bedenken om problemen op te lossen.
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit burgers van alle leeftijden, die of:
- problemen hebben;
- onderlinge conflicten hebben, zowel individuen als groepen;
- de gevolgen van overtreding of misdrijf willen herstellen.
Binnen de jeugdzorg, de psychiatrie, de gezondheidszorg, de reclassering, het onderwijs en bij buurtoverlast bijvoorbeeld. Ook
onder andere bij zorg die niet meer onder de AWBZ valt, zorg voor oudere of zieke familieleden, echtscheiding, conflicten.
Aanpak
Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator organiseert een conferentie. Deze coördinator heeft geen belang bij de uitkomst van
de conferentie en de inhoud van het plan. Hij of zij informeert alle betrokkenen over doel, werkwijze, mogelijkheden en ieders
verantwoordelijkheden en zorgt dat iedereen veilig kan deelnemen. Daarnaast helpt de Eigen Kracht-coördinator bij praktische
zaken, zoals uitnodigingen, een locatie, eten en drinken. In het eerste deel van de Eigen Kracht-conferentie legt de hoofdpersoon
van de conferentie, of iemand die dichtbij deze persoon staat, de situatie uit. Ook hulpverleners en andere professionals kunnen
in dit deel informatie geven. Daarna volgt een (besloten) deel waarin de deelnemers aan de conferentie gezamenlijk een plan
maken. Professionals en de Eigen Kracht-coördinator zijn hierbij niet aanwezig. In het laatste deel van de conferentie presenteren
de deelnemers het plan. Ondersteuning van professionals kan deel uitmaken van dit plan. Tot slot spreekt men af wie wat doet
en wanneer iedereen weer bijeen komt, om te kijken hoe het gaat met de uitvoering van het plan. Als herstel nodig is of als een
grote groep mensen elkaar nauwelijks kent, wijkt de werkwijze iets af. De principes, waaronder de positie van de onafhankelijke
Eigen Kracht-coördinator en het ‘eigendom’ van het plan, zijn in alle gevallen hetzelfde.
Materiaal/methodebeschrijving/informatie
Methodebeschrijving Eigen Kracht-conferentie en website Eigen Kracht.

een plan voor de toekomst gemaakt (familiegroepsplan).

Download hier de methodebeschrijving ‘Eigen Kracht-conferentie’

Inmiddels zijn in Nederland al duizenden Eigen Kracht-conferenties
georganiseerd.

ZORG

Bekijk hier de website: www.eigen-kracht.nl
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Eigen Krachtconferentie (EK-c)
Interview

“Een EK-c is eigenlijk niets anders dat het raadplegen van ‘eigen mensen’, als er kwesties opgelost moeten worden.
De Eigen Kracht-coördinator bespreekt hoe de kring rond de burger of groep burgers vergroot kan worden. De coördinator
vraagt bijvoorbeeld aan de zorgvrager, burger of hoofdpersoon: wie zitten er om je heen? Aan die mensen wordt gevraagd
of ze willen komen en mee willen denken over het plan. De coördinator praat met iedereen. Ook familieleden of betrokkenen met wie geen contact meer is, kunnen desgewenst worden uitgenodigd. Misschien geeft dat weer een opening?
Tevens kunnen afspraken met professionals en vrijwilligers in het plan worden opgenomen. Belangrijke uitgangspunten
zijn: waar ligt de regie, welke vragen staan centraal en wie is nodig om mee te denken? Gemiddeld zijn er dertien
mensen bij een EK-c betrokken. Maar dat kunnen er ook meer of minder zijn. Ik kan wel een mooi voorbeeld geven van
een gezin met een jongetje met een beperking, waarvoor een EK-c is ingezet. Daar zijn 50 mensen bij de EK-c betrokken!
Ze hebben een totaalplan gemaakt. Buren, familie en vrienden werden uitgenodigd om te komen en mee te denken over
het plan. Ze konden zelf besluiten of ze wilden komen. Er zijn tijdens de conferentie afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het tuinonderhoud, oppassen en nog meer dingen. Met de kring werd gekeken wat nodig is voor de organisatie. Ze
hebben er met elkaar voor gezorgd dat het gezin voldoende ondersteuning krijgt. In de praktijk zie je ook dat mantelzorgers er minder alleen voor komen te staan. Er is immers een kring gevormd van mensen waarmee de problemen gedeeld
zijn en waarin oplossingen zijn bedacht. De gezamenlijke mogelijkheden vormen het uitgangspunt. Wat ik heel positief
vind aan EK-c is het feit dat je mensen zelf de kans geeft om plannen te maken. Zo krijgen mensen de gelegenheid om
een plan te maken dat aansluit bij henzelf en krijgen professionals de gelegenheid om vanuit dit plan te werken. Je
merkt dan dat mensen dat heel goed kunnen op hun eigen wijze. Je spreekt ze aan op hun Eigen Kracht! Het is geen hulpverleningsmethodiek. Mensen zijn zélf regisseur!”
(Richtje Boomsma, Regio Manager bij de Eigen Kracht Centrale in Friesland, tijdens interview oktober 2013)
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Eigen Krachtconferentie (EK-c)
Interview

“De Eigen Kracht-conferentie was heel bijzonder! Wij hebben een zoon met een meervoudige beperking. Hij heeft
24-uurszorg nodig, dat betekent nog al wat voor een gezin. Veel draait om hem. Om ook aan andere dingen toe te komen of simpelweg een nacht door te kunnen slapen, deden wij altijd een beroep op een vast groepje mensen. Maar dat
is heel kwetsbaar. Er waren altijd al veel mensen om ons heen die hulp aanboden, maar daar maakten wij weinig gebruik
van. Politiek gezien zijn er de laatste tijd nogal wat beslissingen genomen die onder meer inhielden dat er steeds minder
mogelijk wordt in de toekomst. Zo ook ging het logeerhuis dicht. Kortom, we hadden hulp nodig. Er was een grote groep
mensen die hulp aanbood, maar het was niet concreet te maken. We hebben daar toen over nagedacht, met hulp van een
vriendin die orthopedagoge is, en besloten dat we er een ‘neutraal iemand’ bij nodig zouden hebben. Zo kwamen we op
de EK-c. Onder andere om dat te kunnen doen, hebben we een stichting opgericht. Want de EK-c is niet gratis. De gemeente waar wij wonen, vergoedt de EK-c niet. Terwijl, als je alles op een rijtje zet, het zeker kostenbesparend werkt.
De coördinator van de EK-c is eerst bij ons thuis geweest. Ze heeft ons geïnformeerd over wat EK-c inhoudt. Voor ons
was het best een grote stap, er komt veel bij kijken. En wat voor ons belangrijk is: we zijn niet zielig! Vervolgens heeft
ze met iedereen gesproken die we hebben genoemd: buren, vrienden, familie. In een ruimte van de kerk hebben we de
conferentie gehouden. De vraagstelling was vooraf bekend, zodat mensen er over na konden denken wat ze wilden doen.
Iedereen die had toegezegd is ook gekomen. Er zijn 50 mensen bij betrokken, echt een heel grote kring! Het verliep ontspannen. Iemand van de Noorderbrug – een instelling voor mensen met een handicap of chronische ziekte - heeft verteld
over wat er bij komt kijken als Sam een dagje bij je is. Voor een aantal aanwezigen kwam er daardoor nieuwe informatie op tafel, want je loopt er niet echt mee te koop. Er is een plan gemaakt, waaraan een website is gekoppeld. Voor
iedereen is nu duidelijk wat er van hem/haar verwacht kan worden. Maar we blijven zelf de motor. We moeten zelf de
hulpvraag blijven stellen. Er zijn wel een paar coördinatoren vanuit de kring aangesteld, die mee blijven denken en ons
kunnen stimuleren de vragen te blijven stellen. De coördinator die de conferentie heeft georganiseerd, neemt namelijk
afscheid als het plan klaar is. De hulp die we krijgen bestaat bijvoorbeeld uit oppassen of ergens met Sam mee naar toegaan, maar ook uit het tuinonderhoud. Er is nu twee keer een groepje gekomen om de tuin te doen. Als we dat zelf zouden moeten doen, zijn we veel langer bezig! Het loopt. We vinden het een heel positieve ervaring en zijn tevreden over
het resultaat. We kunnen het gemeenten aanraden om dit wel te vergoeden. Wij wilden zelf eerst niet om hulp vragen.
Maar nu we de EK-c hebben gedaan, weten mensen precies waar ze aan toe zijn en kun je ze veel gemakkelijker vragen!
De EK-c werkt zoals er wordt uitgelegd hoe het werkt!”
(Marjolein de Raad, aanvrager EK-c, tijdens telefonisch interview in november 2013)
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Werken vanuit
Sociale NetwerkStrategieën

De werkwijze werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën gaat uit
van de eigen kracht van de cliënt
en zijn omgeving. De kracht om
beslissingen te nemen, plannen te
maken, en deze plannen samen uit
te voeren. In het leven van cliënten
zijn professionele hulpverleners in
het algemeen passanten. Hierdoor
bieden zij geen echte continuïteit.
Familie en vrienden zijn vaak
langer met elkaar verbonden,
staan dichter bij de cliënt en ken-

Doel
De cliënt maakt samen met zijn familie en sociaal netwerk een plan voor de toekomst, waarin zij antwoorden vinden op zijn
vragen.
Doelgroep
De cliënt en zijn omgeving. Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën richt zich op het samenwerken met het sociale netwerk van
een volwassene, een kind of een gezin. Dit netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden, buren, collega’s of bijvoorbeeld de
trainer van de sportclub.
Aanpak
De cliënt bepaalt samen met één of meerdere supporters zijn koers door het Netwerkkompas. Daarin bepalen zij hun richting,
denken na over hun vragen, welke informatie nodig is om die vragen te beantwoorden en wie zij willen uitnodigen om mee te
denken over hun plan voor de toekomst. Die belangrijke mensen voor de cliënt en/of een gezin, komen bij elkaar in een FamilieNetwerkBeraad. Zij krijgen aan het begin van dit beraad alle informatie die nodig is om de vragen te kunnen beantwoorden. Soms
vertelt de cliënt dit zelf, soms nodigt hij professionals uit om dit te doen. De cliënt maakt vervolgens in privétijd een actieplan,
samen met personen die hij uitgenodigd heeft. In het actieplan komt een antwoord op zijn vragen. De cliënt en zijn netwerk voeren het plan uit, eventueel samen met professionals die een bijdrage kunnen leveren. Professionele zorg kan dus deel uitmaken
van het gemaakte plan.

nen hem veel beter.

Cliënten raken enthousiast als zij merken dat mensen uit hun netwerk willen meedenken en een bijdrage willen leveren. Meestal
doen zij al iets voor de cliënt. Soms raken deze personen overbelast. Ook voor hen is het vaak prettig om in een FamilieNetwerkBeraad zorgen te kunnen delen en aan te geven welke rol zij willen spelen bij de uitvoering van een plan. Niemand wil immers
taken opgedrongen krijgen of alles op zijn bord terecht zien komen. Door zorg breder te delen met het gehele netwerk, wordt
overbelasting voorkomen.
Materiaal/methodebeschrijving/informatie
De methode wordt beschreven in het handboek ‘Naast de mantelzorger’.
Informatie over werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën op website Sonestra: www.sonestra.nl

“Ik ervaar een duidelijk verschil in de benadering. Sinds de medewerkers kennis hebben gemaakt met Familiezorg, krijg ik meer persoonlijke aandacht. Het lijkt alsof er meer interesse is voor mij. Alsof
er beter geluisterd wordt. Hierdoor ervaar ik ook een zekere rust in
mijzelf. Ik vind een goede luisterhouding heel belangrijk. Dat is iets
wat mij echt aan het hart gaat. Ik ervaar de verbeterde luisterhouding doordat de medewerkers niet meteen een antwoord of oplossing
geven, maar zich eerst afvragen wat er werkelijk gezegd wordt. En
pas daarna to-the-point antwoord geven. Er komt zoveel op hen af de
hele dag. Maar sinds ze werken met Familiezorg lijkt het alsof medewerkers de tijd die ze bij mij zijn, ook echt ‘zijn waar ze zijn, met
al hun zijn’. Nieuwkomers hebben deze houding nog wat minder. Ik
merk dat ze de training nog niet hebben gehad. Bij een meningsverschil hebben ze nog een defensieve houding. Maar bij de mensen die
de training wel hebben gehad, is die defensieve houding bijna niet
meer merkbaar. Is er een meningsverschil, dan wordt het uitgepraat
waardoor de relatie verstevigd wordt.”
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(Zr. Emmanuel van Greunsven, J.M.J., bewoonster)

7.

Methode
Familiezorg

De methode is ontstaan uit de
behoefte aan relationele ondersteuning van familieleden die voor
hun naasten zorgen. Uit onderzoek
blijkt dat 98 procent van de mantelzorg wordt gegeven in familieverband, vandaar dat de methode
de naam Familiezorg heeft gekregen. De methode is echter ook
bruikbaar in andere mantelzorgsituaties.

Doel
De samenwerking tussen zorgverleners en familieleden verbeteren.
Doelgroep
Zorgvragers en hun naasten.
Aanpak
De methode Familiezorg spitst zich toe op de zorgsituatie van families die behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg.
Kenmerkend voor de methode:
- de familie komt rond de tafel;
- de draagkracht van de familie wordt versterkt;
- de familie is betrokken bij de zorg;
- de hulp is op elkaar afgestemd.
Het gaat om open communicatie, oog houden voor veranderende relaties en aandacht hebben voor het hele zorg(systeem).
Thema’s die aan bod komen zijn onder andere relaties en posities in een gezin, zorgverantwoordelijkheid en rolomkering,
jonge familiezorgers en toekomst van de familiezorg.
Materiaal/methodebeschrijving/informatie
Methodebeschrijving ‘Methode Familiezorg’.
Download hier de publicatie ‘Methode Familiezorg’

Bekijk hier de website van Exfam: www.exfam.nl

ZORG
8.

Community
Support

Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethode. De methodiek bestaat
nu twaalf jaar en is de afgelopen
jaren verder doorontwikkeld. De
taak van de professional is niet om
de problemen van deze mensen op
te lossen, maar om deze mensen

MANT

Doel
Vergroten van zelfredzaamheid van mensen en hen zelf regie laten voeren over hun leven.
Doelgroep
Mensen die een hulpvraag hebben in het verbeteren of herstellen van hun zelfredzaamheid en zelf de regie willen voeren
over hun leven.
Aanpak
Centraal in de methode staat de supportcyclus. Onderdelen van deze cyclus zijn:
vaststellen van doelen;
coaching;
netwerkanalyse en verbetering;
vastleggen van ondersteuning.

de greep op hun eigen leven terug
te geven. Community Support
wil mensen helpen bij het (leren)
kennen en benutten van hun eigen
krachten en talenten en daarbij het
realiseren van voldoende steun uit
de eigen omgeving. Daarnaast is
de methode gericht op het voorko-

De verschillende onderdelen in de supportcyclus worden uitgevoerd door een professional. Ze kunnen tegelijkertijd plaatsvinden en
worden herhaald en bijgesteld zo vaak als nodig. De onderdelen worden vastgelegd in het (digitale) samenwerkingsplan. Hoewel de
supportcyclus in het handboek lineair en chronologisch is beschreven, kunnen deze stappen in de praktijk cyclisch en gelijktijdig
plaatsvinden.
Materiaal/methodebeschrijving/informatie
Methodebeschrijving en website Community Support.

men van intensieve, langdurige en
professionele ondersteuning.

Download hier de methodebeschrijving ‘Community Support’

Bekijk hier de website van Community Support: www.communitysupport.nl

NTELZORG
9.

Netwerkondersteuning
werkt!

Het project ‘Zelfstandig wonen
met netwerkondersteuning’ van
Zorgbelang Noord-Holland richtte
zich op ouderen boven de 80
die zelfstandig wonen. Samen
met de wijkverpleegkundige
brachten zij hun netwerk in kaart.
Daarna organiseerden de oudere
en de wijkverpleegkundige een
huiskamergesprek waarvoor
de leden van dat netwerk
werden uitgenodigd. Tijdens

ZORG

Doel
De zelfstandigheid en eigen regie van ouderen behouden door hun netwerk te versterken.
Doelgroep
Het project is gericht op ouderen boven de 80 die zelfstandig wonen. Het betreft een relevante methode voor professionals zoals
wijkverpleegkundigen, gezinsbegeleiders, casemanagers, Wmo-consulenten en welzijnswerkers.
Aanpak
Voor het realiseren van de doelstelling wordt gebruik gemaakt van de netwerkbenadering: de wijkverpleegkundige brengt samen
met de cliënt zijn of haar netwerk in kaart en organiseert samen met de cliënt een huiskamergesprek om zo de cliënt in staat te
stellen zelf te beslissen, met hulp van het netwerk. De cliënt stelt samen met vrienden, kennissen, familie, huisarts, thuiszorgmedewerker, ouderenadviseur, enzovoort, een plan op waaruit duidelijk wordt welke vraag de oudere heeft en hoe deze vraag
beantwoord zal worden. Voorbeeld voor de methodiek is de Eigen Kracht-conferentie. In dit project spreken we van het huiskamergesprek. Het huiskamergesprek is dan ook geen hulpverlenings-, maar een besluitvormingsproces.
De wijkverpleegkundige stelt zich onafhankelijk op en heeft geen belang bij inhoud en uitvoering van het plan. Het netwerk is
een ‘weefsel’ van professionals, vrijwilligers en het sociale netwerk dat ondersteuning biedt aan de cliënt en dat flexibel is om
goed in te kunnen spelen op zijn of haar welzijnsvragen.

dat huiskamergesprek, kon de
oudere zelf beslissen welke hulp
of ondersteuning hij of zij van dat

Materiaal/methodebeschrijving/informatie
Brochure ‘Netwerkondersteuning werkt! Versterking van het netwerk ter vergroting van zelfstandigheid en eigen regie’.

netwerk nodig heeft.

www.zorgbelang-noordholland.nl/netwerkondersteuning
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10.

Empowerend
werken en sociaal
netwerkmethodiek

Het uitgangspunt bij
empowerend werken en de
sociaal netwerkmethodiek is
dat alle mensen eigen krachten
en mogelijkheden in zich
hebben, ongeacht hun sociale
en etnisch-culturele afkomst,
ongeacht hun beperkingen en
de moeilijkheden die het leven
soms met zich meebrengt. Die
eigen krachten en mogelijkheden
kunnen zij vergroten en inzetten
om de kwaliteit van hun leven te

Doel
1.
Professionals maken een omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Daarbij gaat het over kennis,
houding en vaardigheden. Zij gaan die voorwaarden creëren waarin de cliënt zich kan ontwikkelen,
zijn eigen traject opstelt en vervolgens die stappen gaat zetten die hij zelf (al of niet met ondersteuning) bedacht heeft.
2.
Het ondersteunen van de cliënt in:
a) het versterken dan wel opbouwen van een traject naar een vitaal netwerk;
b) de wijze waarop hij zijn netwerk betrekt bij het leren hanteren dan wel oplossen van zijn problemen.
Doelgroep
Empowerend werken en de sociaal netwerkmethodiek kunnen door professionals bij iedereen worden ingezet. Zowel bij cliënten
in de ambulante hulpverlening als bij intramurale zorg-, hulp- en dienstverlening.
Aanpak
De hulpverlener werkt vanuit empowerment, waardoor de cliënt zijn zelfregie kan versterken. Daarnaast ondersteunt hij de
cliënt bij het in kaart brengen van het netwerk door middel van een eco-/sociogram. Vervolgens wordt de cliënt aangemoedigd
en gecoacht om aansluitend op zijn wensen een traject naar een vitaal netwerk uit te zetten. Hierbij is aansluiten bij de leef- en
belevingswereld van de cliënt essentieel. Daarbij gaat het zowel over draagkracht en draaglast van de cliënt als over de draagkracht en draaglast van zijn netwerk.

verbeteren. Empowerend werken
en de sociaal netwerkmethodiek
kunnen zowel preventief (ter
voorkoming van .. ) als curatief
(bij leren hanteren/oplossen van
problemen) worden ingezet.

Materiaal/methodebeschrijving/informatie
Het boek ‘Sterk met een vitaal netwerk’ beschrijft hoe professionals in alle velden van zorg-, hulp- en dienstverlening deze
werkwijze in hun beroepspraktijk kunnen inzetten. Om de theorie toe te lichten zijn er in ‘Sterk met een vitaal netwerk’
veel oefeningen, voorbeelden en cases opgenomen. De auteur van het boek, Maria Scheffers, ontwikkelt en begeleidt trainingen
empowerend en netwerkgericht werken.
Bestel hier het boek ‘Sterk met een vitaal netwerk’
Meer informatie over de auteur, Maria Scheffers: www.schefferscoaching.
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Empowerend
werken en sociaal
netwerkmethodiek
interview

“Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben professionals in de zorg, hulp- en dienstverlening
de taak gekregen om cliënten te begeleiden naar het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. Daarbij is
werken vanuit empowerment - de cliënt ondersteunen bij het versterken van zijn zelfregie - en de sociaal netwerkmethodiek
- cliënten ondersteunen bij het versterken en opbouwen van een sociaal netwerk - essentieel. In de gehele zorg en dienstverlening wordt er een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. Vaak hebben mensen zowel de zorg voor het eigen gezin als
voor ouders, partner of kind. Zij doen dit vanuit hun betrokkenheid. Daarin verleggen zij steeds hun grenzen en veel werk is
onzichtbaar. Mantelzorger zijn van een dierbare die dementerend is, geeft weer heel andere problemen. Dan is het fijn als zij
‘af en toe’ de zorg mogen en kunnen overdragen aan een ander. Daarbij kan de sociaal netwerkmethodiek helpen.”
(Maria Scheffers, auteur ‘Sterk met een vitaal netwerk’ en ontwikkelaar en begeleider trainingen empowerend
en netwerkgericht werken)

1.

WeHelpen maakt helpen en hulp organiseren eenvoudig.
WeHelpen

WeHelpen biedt de mogelijkheid een digitaal hulpnetwerk aan te maken met een gedeelde agenda, logboek en notitiepagina’s. WeHelpen maakt het zo een stuk eenvoudiger
hulp of mantelzorg te organiseren en delen binnen een groep familieleden, vrienden,
kennissen en buren. Helpers/mantelzorgers kunnen een hulpnetwerk aanmaken en familie, vrienden, kennissen en buren uitnodigen om hieraan mee te doen. De leden van deze
groep hebben een agenda met een logboek en notitiepagina’s voor zichzelf of degene
voor wie zij de hulp organiseren. Alleen deze groepsleden kunnen de inhoud zien. Zo is
iedereen in het hulpnetwerk op de hoogte van taken, afspraken en bezoeken.
WeHelpen is ook bruikbaar om mensen in de eigen buurt te vinden, die graag iets voor
een ander doen. Zij kunnen hulp-/zorgvragers wellicht eens helpen met de boodschappen
of vervoer naar het ziekenhuis.
Op wehelpen.nl kunnen mensen ook een bericht plaatsen met hun hulpvraag. Zij geven
aan wat zij nodig hebben en wanneer. Een ander kan hier vervolgens op reageren. Degene
die de vraag heeft gesteld, kan zelf bepalen of de vraag voor iedereen zichtbaar is of alleen voor de mensen die zij kennen.

MANTELZORG
Meer informatie
www.wehelpen.nl

2.

De Mantelzorgwijzer is een hulpmiddel voor alle mantelzorgers.
De Mantelzorgwijzer

Bijzonder is, dat iedere mantelzorger over een eigen pagina kan beschikken, waarop de
zorg bijgehouden en gedeeld kan worden. Daar kan iemand zelf bepalen wie toegang krijgen tot zijn of haar deel op de website. Tevens zijn er mogelijkheden om een agenda bij
te houden, maar ook notities en foto’s die van belang zijn voor anderen. De website werd
in 2013 gemiddeld 500 keer per maand bezocht. Inmiddels houden 140 mantelzorgers een
eigen pagina bij.
Meer informatie
www.mantelzorgwijzer.nl
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3.

Eigen regie in zorg en welzijn.
De ShareCare toolbox

De ShareCare toolbox bestaat uit webtools, die burgers ondersteunen om hun problemen
samen op te lossen. De tools ondersteunen mantelzorgers, buurtbewoners en netwerken
rondom mensen in moeilijke maatschappelijke situaties. Doordat men gemakkelijk kan
afstemmen en de zorg kan (ver)delen, is de bereidheid om elkaar te helpen groot.
Meer informatie
www.sharecare.nl
www.zorgsite.nl
www.plansite.nl
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4.

Website
Zorgvoorelkaar

Zorgvoorelkaar is dé online marktplaats voor vrijwillige hulp en professionele zorg
in Nederland.
Vergelijk het met Marktplaats.nl, maar dan voor zorg en welzijn. Het is niet alleen een
website voor mantelzorgers, maar voor alle mensen die zorg of hulp zoeken en organisaties die vrijwilligers willen vinden en matchen. Via Zorgvoorelkaar plaatsen mensen een
hulpvraag om zo gemakkelijk in contact te komen met vrijwilligers en professionele
zorgaanbieders bij hen in de buurt. Tevens is het een instrument voor zorg-, welzijnsen vrijwilligersorganisaties om efficiënter en effectiever vrijwilligers te vinden en
te matchen.
“Zorgvoorelkaar is heel gemakkelijk in het gebruik. Je kunt snel zien of er een hulpvraag
bij zit die bij jou past.” (Petra)
“Via Zorgvoorelkaar vond ik erg snel een maatje waarmee ik nu regelmatig leuke dingen
onderneem!” (Daniëlle)

MANTELZORG
“Zorgvoorelkaar sluit aan bij mijn visie op vrijwilligerswerk: je moet gemakkelijk en
laagdrempelig op een leuke manier met elkaar in contact kunnen komen.” (Maarten)
Meer informatie

www.zorgvoorelkaar.com

Bronnen:
Bij het samenstellen van deze publicatie werd gebruikgemaakt van informatie uit de volgende bronnen:
Movisie				www.movisie.nl
Mezzo 				www.mezzo.nl
Expertisecentrum Familiezorg

www.exfam.nl

Expertisecentrum Mantelzorg

www.expertisecentrummantelzorg.nl

Trimbos instituut			www.trimbos.nl
Eigen Kracht Centrale		

www.eigen-kracht.nl

WeHelpen.nl				www.wehelpen.nl
De mantelzorgwijzer		

www.mantelzorgwijzer.nl

ShareCare zorgsite 			

www.sharecare.nl/site/

Zorgvoorelkaar			www.zorgvoorelkaar.com
Scheffers Coaching			www.schefferscoaching.nl
Community Support			www.communitysupport.nl
Sonestra				www.sonestra.nl
Zorgbelang Noord-Holland		

www.zorgbelang-noordholland.nl

Deze publicatie pretendeert niet volledig te zijn. Er is een selectie gemaakt.
Mochten er nog nieuwe methoden en instrumenten ontwikkeld worden, dan kunnen deze worden toegevoegd aan
deze publicatie. We nodigen u uit die informatie over (nieuwe) methoden en instrumenten met ons te delen.
Begin 2014 verschijnt er een uitgebreide wegwijzer met instrumenten en methoden die het werken met
netwerken faciliteren: Aan de slag met sociale netwerken. Deze wegwijzer wordt ontwikkeld door Movisie,
in samenwerking met ActiZ en Vilans. Voor meer informatie: www.movisie.nl, e-mail: w.kruijswijk@movisie.nl,
tel. (030) 789 20 87.
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