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INLEIDING

Mensen met een verstandelijke beperking zijn volwaardige burgers. Ze hebben dezelfde rechten en
plichten als ieder ander in onze samenleving. Ze hebben het volste recht normaal te wonen en een
normale dagbesteding te hebben. Ze moeten de vrijheid krijgen om hun eigen vrije tijd in te vullen en
mogelijkheden hebben om hun sociaal netwerk op te bouwen. Dit lukt echter niet alleen.
Daarom is vanuit “Sociaal Netwerk” het idee ontstaan om door middel van een werkboek mensen met
een verstandelijke beperking inzicht te geven in hun persoonlijke netwerk en daarnaast ook
ondersteuning te bieden om het netwerk eventueel te versterken en/of uit te breiden.
In dit begeleidend boek staan adviezen voor en handreikingen om het werkboek te kunnen gebruiken
in samenspraak met de cliënt.
Wanneer jullie vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat natuurlijk graag. We zijn ervan
overtuigd dat er nog een aantal dingen verbeterd zouden kunnen worden. Deze opmerkingen kun je
e
doorgeven aan de leden van de werkgroep “Sociaal Netwerk”, of aan de 1 begeleider.
Heel veel plezier met dit werkboek en jullie weten het, je bent nooit alleen!

Werkgroep “Sociaal Netwerk”
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1.

AANLEIDING EN DOEL VAN HET WERKBOEK

Over netwerkontwikkeling voor en door mensen met een verstandelijke beperking is in Nederland nog
betrekkelijk weinig gepubliceerd en ontwikkeld. Er wordt door organisaties en dus ook door
begeleiders slechts mondjesmaat aandacht aan besteed de persoonlijke netwerken van de cliënten te
ontwikkelen. De begeleider als je enige vriend is niet alleen een schrikbeeld, maar komt helaas
regelmatig voor.
Het belang van netwerken in het kader van hulpverlening is allang bekend. Een sociaal netwerk is als
een vloer waarop men loopt. Is die vloer erg zwak, dan bestaat de kans er doorheen te zakken, met
alle gevolgen van dien. Heeft iemand een minimaal of zwak netwerk dan zijn problemen als gauw
voorspelbaar. De schatting daarbij is dat een netwerk met een zwakke structuur, onder bepaalde
omstandigheden niet in staat is de benodigde emotionele en/of relationele steun te bieden. Anders
gezegd, de draagkracht neemt af naarmate iemands netwerk zwakker is. De kansen op
vereenzaming, sociaal isolement en andere problemen nemen daarbij toe.
Duidelijk is geworden dat begeleiders niet altijd weten om te gaan met eenzaamheid van cliënten. Het
is toch een vaak gevoelig onderwerp om over te beginnen. Het is dus belangrijk om werkers ook
handvatten te bieden hier toch mee bezig te zijn, aangezien gebleken is dat het van essentieel belang
is voor onze cliënten. Met dit boekje willen we begeleiders een instrument bieden om vaardigheden en
kennis te kunnen vergaren die bruikbaar zijn in de omgang met de cliënt bij het analyseren en
eventueel versterken en/of uitbreiden van zijn of haar netwerk.
Het doel van dit werkboek is dus dat medewerkers van TragelZorg dit instrument kunnen gebruiken
om inzicht te krijgen in het sociale netwerk van de cliënt (samen met de cliënt!) en daarnaast om het
bestaande netwerk en mantelzorgers uit te breiden of te versterken. Maar het hoofddoel is natuurlijk
dat de cliënt zelf inzicht kan krijgen in zijn netwerk en met behulp van zijn persoonlijk begeleider in
staat zal zijn om het netwerk te versterken dan wel uit te breiden.
In het volgende hoofdstuk wordt kort iets verteld over de methode. Methodiek die gebruikt is binnen dit
werkboek. Er is gebruik gemaakt van de cirkels van Brian en natuurlijk eigen ideeën.
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2.

METHODE

2.1. De cirkels
Informatie beoordelen over een netwerk is geen eenvoudige zaak. Ieder mens heeft weer andere
wensen en behoeften op dit punt. De mening van je cliënt is daarom belangrijkste richtlijn. Van daaruit
kun je bepalen of het belangrijk is verder te werken aan het netwerk of het juist zo te houden als dat
het is. In deze netwerkanalyse gebruiken we de cirkels van Brian Lensink. Hij onderscheidt 3
verschillende cirkels:

 De binnenste cirkel is de cirkel van intimiteit: dit zijn meestal rond de 6 tot 10 personen die je
door dik en

dun steunen. Denk aan ouders, partner, kinderen en heel goede vrienden.

 Daaromheen zit de cirkel van vrienden: dit zijn ook vaak ongeveer 6 tot 10 personen. Ze

weten waar je mee bezig bent en kennen je zorgen en zwakke plekken, een kleine groep
vrienden om wie je geeft.

 Daarbuiten de cirkel van bekenden: deze groep bedraagt tussen de 150 en 200 personen.

Deze mensen ken je wel, maar staan niet echt dichtbij. Deze mensen zijn vaak gekoppeld
aan de plekken waar je
komt. Het betreft mensen uit de buurt, je werk, de kerk, hobby.
Het doel van deze cirkel is dat we proberen om de cirkel van bekenden steeds dichter bij je te krijgen.
Dus dat bekenden, vrienden worden zodat er een meer gesloten sociaal netwerk ontstaat.

2.2

De netwerktekening

De drie cirkels vormen samen de netwerktekening. Door het bestaande netwerk op een visueel
duidelijke manier in kaart te brengen, heb je een goede basis om aan de slag te gaan of om dieper in
dat netwerk te duiken. Niet alleen de namen van de contacten zijn belangrijk, maar ook de positie van
deze mensen ten opzichte van deze cliënten is interessant. Maar de beschrijving van het netwerk
moet wel een middel blijven en geen doel. Soms kan je informatie van de cliënt op verschillende
manieren interpreteren. Het is belangrijk dat de begeleider zich hier bewust van is en kiest voor de
interpretatie die het meest relevant is voor het doel: nuttige informatie verzamelen over het sociale
netwerk van de cliënt.
Voordat de tekening gemaakt kan worden is het belangrijk dat er een lijst wordt gemaakt van alle
namen van de betrokken personen. Je hebt zo minder kans om iemand te vergeten als wanneer je dit
gelijk doet bij het maken van de tekening. Om iemand een plek te kunnen geven in de
netwerktekening moet:

 De cliënt de betrokken persoon en zijn naam kennen;
 Er een rechtstreekse relatie bestaan;
 Er in het afgelopen jaar contact zijn geweest;
 De cliënt vinden dat de persoon voor hem op een of andere manier belangrijk is of een rol
speelt in zijn leven.
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Het kunnen ook mensen zijn waarmee de cliënt niet zo’n goed contact heeft.
Daarna is het belangrijk dat de namen verdeeld worden in categorieën. Deze categorieën zijn
familiecontacten (hier valt ook de partner onder, ook wanneer ze niet getrouwd zijn), cliëntcontacten
(denk aan wonen, werken, vrije tijd), professionele contacten (betaald om met de cliënt om te gaan) en
samenlevingscontacten (overige contacten).
Daarna worden de namen verdeeld in de verschillende cirkels. Een cirkel van intimiteit, vriendschap
en kennissen. Eerder zijn de verschillende cirkels al duidelijker omschreven.

2.3 Netwerkanalyse
Wanneer dit alles in kaart is gebracht is het belangrijk dat deze tekening verder geanalyseerd wordt.
We kijken naar het aantal mensen dat deel uitmaakt van het netwerk, de verdeling in de categorieën
en hun positie ten opzichte van de cliënt. Je kunt als begeleider jezelf een aantal vragen stellen:

 Is het aantal cliëntcontacten en samenlevingscontacten redelijk in evenwicht?
 Hoeveel contacten zijn er in de verschillende cirkels, wat valt op?
 Heeft de cliënt nog wensen ten aanzien van zijn contacten?

In het uiteindelijke werkboek gaan we nog dieper en uitgebreider in op deze vragen, maar het is de
bedoeling dat hieruit de wensen van de cliënt zichtbaar worden. Is hij nu tevreden of is het wenselijk
dat er een actieplan opgezet gaat worden? Het komt ook wel eens voor dat bepaalde contacten van
cliënten geen duidelijkheid hebben over hun rol ten opzichte van de cliënt.
Door een vraag van de cliënt op papier te zetten kan dit soms duidelijk worden. Wanneer het
bestaande netwerk niet genoeg voldoening geeft, kan er ook aan uitbreiding van het netwerk gedacht
worden.
Om het netwerk te analyseren kun je kijken naar de sociale ondersteuning. Er zijn 5 functies te
onderscheiden:

 Affectieve steun (over onderwerpen als liefde, verdriet, boosheid en pijn);
 Sociale steun (relaties met anderen, sociale vaardigheden);
 Praktische steun (administratie, klusjes, persoonlijke verzorging);
 Cognitieve steun (geven van informatie, advies, voorlichting, ondersteuning);
 Integratiesysteem (deelname aan de samenleving).

Het is belangrijk om eens na te gaan welke steun wel en niet ontvangen wordt door de cliënt en waar
de behoeften liggen. Dit kun je ook weer in kaart brengen door hier vragen over te stellen aan de
cliënt, deze vragen zijn ook weer terug te vinden in het werkboek.
Wanneer dit alles duidelijk is kan begonnen worden met een actieplan. Hopelijk zijn er door de
gesprekken een aantal wensen boven gekomen en die worden schematisch met een tijdpad
genoteerd. Het is verstandig om eerst korte termijndoelen te stellen, die snel behaald kunnen worden.
door kleine succesjes zou de cliënt gemotiveerd kunnen raken om verdere actie te ondernemen. Er
moet in het actieplan ook genoteerd worden welke taken door wie uitgevoerd zullen worden.
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Sommige afspraken zal de begeleider voor de cliënt moeten regelen en andere kunnen door de cliënt
zelf uitgevoerd worden.
We gaan nog even dieper in op de eigenschappen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het
netwerk, namelijk:

 Stabiliteit
 Aard van het contact
 Gewicht
 Initiatief
 Bereikbaarheid
 Activiteiten
 Wensen

Ten eerste is stabiliteit in contacten belangrijk. Hoe lang bestaan verschillende contacten al, hoe
frequent is het contact en hoe is dit constant?
Het is voor ieder mens belangrijk dat een aantal voor hem belangrijke relaties een stabiel contact
heeft. Is dat niet het geval dan kun je proberen om bestaande contacten stabieler te maken of alsnog
contacten te leggen die kans bieden op meer stabiliteit. Het kan natuurlijk ook liggen bij de
persoonlijkheid van de cliënt en dan is het belangrijk dat hier naar gekeken wordt. Eventueel zou er
dan een cursus gevolgd kunnen worden, bijvoorbeeld “hoe maak en houd ik vrienden’ van MEEZeeland, tel.: 0118-432 000.
Het is ook belangrijk om naar de aard van het contact te kijken. Dus wat houdt het contact in en hoe
vaak? Ontmoet je die mensen op een bepaalde plek of komen ze ook bij je op bezoek?
Daarnaast moet er gekeken worden naar het gewicht van het contact. Het gaat hier om de kwaliteit.
Is het een vluchtige, oppervlakkige relatie of kun je ook echt intieme gesprekken met die persoon
voeren?
In een gelijkwaardige relatie komt het initiatief van twee kanten. Het is belangrijk om ook hier naar te
kijken. Doet de ander het uit verplichting en is de cliënt in staat om zelf het initiatief te nemen. Het kan
belangrijk zijn dat de begeleider de cliënt hierin ondersteunt door hem te stimuleren en te motiveren
om initiatief te nemen.
Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet altijd zo mobiel als andere mensen in de
samenleving dat zijn. Ze hebben vaak geen auto en vinden het moeilijk om met het openbaar vervoer
te reizen. Hier zal door de begeleider ook naar gekeken moeten worden. En wanneer er zich
knelpunten voordoen moet er samen met de cliënt gekeken worden hoe deze eventueel opgelost
zouden kunnen worden, zodat dit de contacten niet in de weg zal staan.
Wanneer een contact niet goed loopt, zal er ook naar de activiteiten gekeken kunnen worden. Vindt
de cliënt het contact wel leuk en wat zou hij eventueel nog meer kunnen ondernemen.
Zoals al eerder gezegd is, is het belangrijk af te gaan op de wensen van de cliënt, want alleen dan zal
het gewenst doel bereikt kunnen worden.
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2.4 Netwerkversteviging
Naar aanleiding van de netwerktekening kan het de wens van de cliënt zijn om het bestaande netwerk
te versterken of uit te breiden. Om het netwerk te versterken kun je gebruik maken van verschillende
technieken.
Reanimeren
Dit betekent dat de begeleider probeert om een vervaagd contact nieuw leven in te blazen of om een
bestaand contact die voorspelbaar geworden is, een nieuwe impuls te geven.
Activeren
Hiermee wordt bedoeld dat er geprobeerd wordt het bestaande netwerk te versterken door de
betrokkenheid van beide partijen te vergroten.
Deblokkeren
Wanneer zich verstoringen in het netwerk bevinden is het zaak om dit te bespreken en eventueel te
bemiddelen tussen beide partijen.
Intensiveren
Een contact kan intensiever worden naarmate de personen elkaar beter leren kennen door vaker
dingen te ondernemen. Intensiveren van het netwerk kan ook door prioriteiten te stellen en
bijvoorbeeld oppervlakkige contacten te laten rusten. Daarnaast kan het ook door een seksuele of
intieme relatie met iemand aan te gaan.
Onderhouden
Dit betekent dat er voldoende energie in het bestaande netwerk gestoken moet worden en niet alleen
kijken naar nieuwe contacten.
Er zijn ook verschillende mogelijkheden om het netwerk uit te breiden, maar hier worden in het
werkboek nog adviezen over gegeven. Het wordt tijd om aan de slag te gaan met de cliënt. Heel veel
succes daarmee. Het vraagt als begeleider wel een aantal houdingsaspecten zodat je goed
voorbereid deze serieuze zaak op je kan nemen.
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3.

BEGELEIDINGSADVIEZEN

Wanneer je aan de slag gaat met dit werkboek is het belangrijk rekening te houden met een aantal
factoren. Het is belangrijk dat je goed voorbereid in het sociale netwerk van de cliënt duikt. We geven
hier nog een aantal adviezen.
Ten eerste is het belangrijk om er rekening mee te houden dat het voor de cliënt heel spannend kan
zijn om bezig te zijn met dat sociale netwerk. Het kan voorkomen dat de cliënt zich zal gaan verzetten,
dit zou veroorzaakt kunnen worden door de volgende factoren.
Het is goed om dit te onthouden. Het kan voorkomen dat de cliënt het niet durft om nieuwe contacten
te maken, dit kan ontstaan zijn door negatieve ervaringen uit het verleden. Het is belangrijk om hier
met de cliënt over te praten. Daarnaast is het goed even stil te staan bij de volgende belemmerende
factoren die eventueel een rol zouden kunnen spelen:

 Denken niet belangrijk te kunnen zijn voor een ander. Door de vaak beoordelende
maatschappij hebben mensen met een verstandelijke beperking vaak een negatief zelfbeeld
opgebouwd;

 Sociaal niet vaardig zijn;
 Het te druk hebben;
 Bang zijn voor nieuwe teleurstellingen.

Vaak zijn ze in hun leven meerdere keren teleurgesteld in vriendschappen.

 Geen zin hebben in verplichtingen.

Sommigen kunnen slecht tegen druk uit de omgeving;

 Niet willen (durven) vragen;
 Bang zijn weinig terug te kunnen doen.

Veroorzaakt door een negatief zelfbeeld;

 Wachten tot anderen initiatief nemen;
 Wachten op een verandering van buitenaf;
 Wensen of verwachtingen hebben die toch niet te realiseren zijn..
Belemmerende factoren in de omgeving kunnen zijn:

 Fysieke belemmeringen.
Niet in staat zelfstandig te reizen.

 Geen prettige woonplek hebben om mensen te ontvangen;
 Geen geld om er op uit te trekken;
 Weinig belangstelling ervaren van de omgeving;
 Behoefte hebben aan contact op tijden dat anderen niet beschikbaar zijn.
Als begeleider zou je moeten proberen zoveel mogelijk deze belemmerende factoren weg te nemen
bij de cliënt. Je kunt deze factoren meestal signaleren door een gesprek aan te gaan met de cliënt.
Probeer dan samen deze factoren weg te nemen, lukt dit niet dan zul je moeten roeien met de riemen
die je hebt. Soms kan het zijn dan je als begeleider meer moeite zult moeten doen om een contact te
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laten ontstaan. Het is dan ook belangrijk dat je de cliënt in laat zien wat voor voordelen contacten met
zich meebrengen. De cliënt zal dus echt enthousiast moeten zijn, wil al je werk echt een doel hebben.
Er zijn een aantal condities die de opbouw van het sociale netwerk zouden kunnen bevorderen of
ondersteunen. Wanneer je je daar goed bewust van bent, zult je de cliënt meer kansen kunnen bieden
om een contact te onderhouden of op te bouwen.
1. Gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig.
Om contacten op de kunnen bouwen is het belangrijk dat de cliënt daar ook deel van uit blijft
maken. Dus als begeleider zul je niet direct kijken naar activiteiten voor mensen met een
verstandelijke beperking, maar ook naar mogelijke activiteiten met andere mensen in de
samenleving. Het is wel belangrijk om te kijken wat voor invloed dit heeft op de cliënt.
2. Maak mogelijk dat de cliënt zoveel mogelijk tijd in de samenleving doorbrengt.
Het is belangrijk dat de cliënt er op uit gaat naar plekken waar hij anderen kan ontmoeten.
3. Biedt de cliënt de gelegenheid om een gewone cirkel van diensten op te kunnen bouwen.
Dit betekent dat je de cliënt moet simuleren om zelf boodschappen te doen, naar de kapper in het
dorp gaan; dus zo gewoon mogelijk.
4. Bespreek de cliënt zijn sociale vaardigheden.
Het is belangrijk voor de cliënt om te leren hoe hij met een ander om zou kunnen gaan. Dus leren
luisteren, een gesprek aangaan, etc.. Zo leert hij of zij ook hoe om te gaan met onbekenden.
5. Stimuleer de cliënt om contacten aan te gaan.
Het is belangrijk dat de cliënt niet alleen bezoek krijgt van jou als begeleider maar ook van andere
mensen bij wie hij zijn verhaal kwijt kan.
Wanneer je rekening houdt met deze punten ben je al heel ver. We willen je toch nog een aantal
adviezen meegeven alvorens te beginnen met het echte werk.


Interesses en eigenschappen als uitgangspunt.
Het is jouw doel om echt waardevolle contacten te zoeken voor de cliënt die ook op de
langere termijn de nodige steun zouden kunnen bieden. Daarom moet je ook kijken naar
wat de cliënt zelf wil, want alleen dan weet je zeker dat ook de cliënt moeite zal doen om
het contact te houden.

 Geef de regie aan de cliënt.
Laat de keuzes altijd bij de cliënt. Het is belangrijk dat de cliënt zich nuttig gaat voelen en
het gaat om zijn eigen netwerk.
 Geloof in je cliënt.
Het is belangrijk dat je gelooft in de mogelijkheden en kansen van de cliënt. Er zal een
vertrouwensband moeten ontstaan.
 Houd een vinger aan de pols.
Cliënten vinden het soms moeilijk om de contacten te onderhouden. Het is belangrijk om
met de cliënt in contact te blijven om zo te polsen hoe de contacten er voor staan. Je zult
hem hierin misschien blijvend moeten ondersteunen.
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 Doe op het juiste moment een stapje terug.
Je moet proberen telkens een inschatting te maken van de ondersteuning die de cliënt
nodig heeft. Het is belangrijk om een balans te vinden in ondersteuning, maar aan de
andere kant los te laten.
 Geef positieve en duidelijke informatie aan derden
Je zult moeten proberen om jouw enthousiasme en dat van de cliënt ook over te brengen
op anderen, zodat het initiatief in het contact van beide kanten komt.
 Goed voorbeeld doet goed volgen.
Laat zien hoe je eerlijk, respectvol en plezierig om kunt gaan met mensen met een
verstandelijke beperking.
 Gebruik je creativiteit
Het kan een uitdaging zijn om mensen met een verstandelijke beperking deel te laten
nemen aan activiteiten in de samenleving. Dit vraagt soms wat creativiteit. Niet iedereen
staat er voor open om een contact aan te gaan met de cliënten, wees dus creatief.
 Heb geduld
Je zult tegen knelpunten aanlopen, maar probeer vol te houden. Stel je doelen niet te
hoog, maar handel in stappen.
 Wees een ondernemer
Zoek voortdurend naar mogelijkheden voor de cliënt om contacten te leggen of zijn leven
interessanter te maken.
Tenslotte is het belangrijk dat je je er bewust van bent dat de manier waarop jij met je cliënt spreekt en
omgaat als norm zal worden beschouwd door omstanders. Zorg dus dat je altijd het goede voorbeeld
geeft. Dit betekent dus goed luisteren naar de cliënt en respectvol met hem omgaan.
Samenvattend gezegd: ga met hem om zoals jij ook graag behandeld wil worden.

3.1 Link met kwaliteit van bestaan
De laatste jaren wordt er steeds meer gesproken over kwaliteit van bestaan als we het hebben over
de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking. Om kwaliteit van bestaan in kaart
te brengen heeft prof. Schalock 8 domeinen ontwikkeld, die voor iedereen van toepassing zijn: voor
mensen met en zonder verstandelijke beperking. Deze domeinen zijn als volgt:
(Schuingedrukt geven we een voorbeeld hoe sociale netwerken aan kwaliteit van bestaan kunnen
gelinkt worden)
- Zelfbepaling (Vb: de cliënt vertelt zelf wie voor hem/ haar belangrijk is en wat hij met die
personen wil ondernemen)
- Persoonlijke relaties (vb: nieuwe contacten leggen maar ook bestaande contacten
onderhouden of verstevigen)
- Sociale inclusie (vb. deelnemen aan reguliere sportclub/ zangclub,…)
- Persoonlijke ontwikkeling (vb. door meer activiteiten in de samenleving te ondernemen, wil de
cliënt zelfstandig de bus leren nemen)
- Rechten (vb. het recht hebben om een partner te hebben)
- Emotioneel welbevinden (vb. door positieve contacten met belangrijke anderen voelt iemand
zich meer geliefd en veilig)
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- Fysiek welbevinden
- Materieel welbevinden
Het wordt al snel duidelijk dat door met het sociale netwerk van de cliënt aan de slag te gaan we
meerdere domeinen van kwaliteit van bestaan belichten. We kunnen dus concluderen dat we door te
werken aan het sociale netwerk, de cliënt zijn algehele kwaliteit van bestaan proberen te bevorderen.
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WIE KEN IK?
Familie

Cliënten

IK

Professionals

Samenleving
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4. UITWERKING WERKBOEK
Stap 1: Wie ken ik?
Bij deze stap is het de bedoeling dat het sociale netwerk van de cliënt visueel gemaakt wordt. Dit kan
ook voor de cliënt zelf heel verduidelijkend werken. Op een speelse manier kan er een heel duidelijk
beeld ontstaan.
e

1 stap
Het is belangrijk dat je een beetje bekend bent met de cliënt. Ten eerste omdat het best wel over een
persoonlijk onderwerp gaat. Daarnaast is het natuurlijk zo dat je met de cliënt mee zult moeten
denken. Waar komt de cliënt allemaal en wie kent hij dus allemaal. Je zult er samen zorg voor moeten
dragen dat er niemand vergeten wordt in de tabel en de tekening. Om je toch een beetje te kunnen
helpen hebben we er een aantal pictogrammen bij gedaan. Denk dus aan familie, vrienden, buren,
hobby’s, sport, personen uit winkels, noem maar op. Probeer samen te bedenken waar de cliënt
allemaal komt. Wanneer het gaat om groepen mensen, bijvoorbeeld de zwemclub, dan kun je er voor
kiezen dit als groep op te schrijven, maar je kunt ook de belangrijkste personen eruit kiezen.
e

2 stap
Wanneer jullie beiden denken dat iedereen er op staat, is het zaak om het in de tekening te gaan
zetten. Voor de cliënt kan dit een lastige klus zijn. Door een gesprek aan te gaan zul je moeten polsen
wat de relatie is met de verschillende personen.
Wanneer je iemand een beetje kent, ben je meestal ook beter in staat bepaalde contacten te plaatsen.
Het kan voorkomen dat de cliënt meerdere namen in de binnenste cirkel plaatst terwijl het contact
daar misschien helemaal niet naar is. Toch kan het natuurlijk voorkomen, ga hier dan niet tegenin
maar volg de wensen van de cliënt. In een later stadium zal de cliënt hier vast en zeker wel op
terugkomen.
Een laatste tip is om het op deze manier overzichtelijk te houden. De uitleg van deze letters of tekens
kun je dan onderaan de tekening voorzien van de gehele naam.
Tip: je zou ook foto’s kunnen gebruiken.
Kopieer de cirkel hiervoor in een groter formaat.
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Stap 2: Wat betekent de tekening?
Er worden bij stap 2 een aantal vragen aan de cliënt gesteld. Dit om zicht te krijgen op de werking van
het huidige netwerk. Van wie ontvangt de cliënt steun en zijn dit betaalde krachten of zijn dit
familieleden, mantelzorgers?
Er worden ook vragen gesteld over de aard van de verschillende contacten. Hopelijk zal de cliënt
vanuit hier bepaalde wensen kunnen uiten. Wat zou hij of zij graag willen veranderen?
Bij stap 3 zal hier ver op ingegaan worden.
Stap 3: Actieplan
Nu wordt het tijd om de wensen van de cliënt in kaart te gaan brengen, zodat duidelijk wordt of er nog
verder aan het netwerk gewerkt gaat worden. Dus wil de cliënt graag contacten veranderen en hoe
zou dat gedaan kunnen worden?
In de eerste balk kan de wens opgeschreven worden, bijvoorbeeld “ik wil graag met vrienden iets
leuks doen’. In de tweede balk kun je opschrijven wat het doel daar van is.
In dit geval bijvoorbeeld om meer vrienden te maken. In de volgende balken is het de bedoeling dat je
gaat beschrijven hoe jij en je cliënt dit aan gaan pakken.
Actie 1 is bijvoorbeeld het bedenken van een leuke activiteit die haalbaar is voor de cliënt. Actie 2 is
dan om de vrienden te gaan bellen. Zo kun je heel schematisch aangeven hoe het gemaakte doel
bereikt kan worden. Het is belangrijk om ook heel duidelijk af te spreken wat je als begeleider voor je
cliënt gaat doen. Zo is er meteen duidelijk wat de cliënt van jou kan verwachten.
Tenslotte is het belangrijk om direct een nieuwe afspraak te maken om de acties na te bespreken. Dit
geeft de cliënt veel duidelijkheid.
In het werkboek staan een aantal tips, die de cliënt kunnen helpen om het netwerk uit te breiden. Met
een kruisje kan de cliënt eventueel een keuze maken om hier aan te werken. Deze stappen vergen
meestal meer tijd en energie van de begeleider. Je zult namelijk vaak moeten kijken wat de
mogelijkheden in de buurt zijn en vaak heeft de cliënt hier meer hulp bij nodig als bij de contacten met
bestaande personen. Je zult dus hele duidelijke afspraken moeten maken over wie wat gaat doen en
in welk tijdbestek. Soms lukt het misschien niet om die wens van de cliënt uit te voeren, dit kan
teleurstelling opleveren, het is dan belangrijk te proberen alternatieven te bedenken. Dit om het
netwerk van de cliënt toch in beweging te houden.

Stap 4: Hoe is het gegaan?
Jullie zijn beiden in actie geweest om het netwerk uit te breiden dan wel te versterken. Het is
belangrijk om met de cliënt te evalueren om eens te kijken wat er al veranderd is. Dit om de cliënt
succes te laten ervaren, maar daarnaast ook om eventuele dingen die zijn blijven liggen op te pakken.
Misschien is het helemaal niet zo verlopen als dat de bedoeling was, het is belangrijk om dan samen
nieuwe lijnen uit te gaan zetten.
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