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Dit handboek is geschreven voor organisaties die Samensterk 
begeleiding willen aanbieden. Voor uitvoerende professionals 
in het sociaal domein en ervaringsdeskundigen is het een 
onmisbare leidraad voor het uitvoeren van de methode. In dit 
handboek is onder meer een gespreksmodel opgenomen dat in 
allerlei situaties helpend is voor het methodisch ondersteunen 
van een thematisch gesprek.  

Dit handboek is tot stand gekomen door samen met deelne-
mers, professionele groepsondersteuners en co-ondersteu-
ners van de RIBW Nijmegen & Rivierenland te onderzoeken 
hoe Samensterk begeleiding zo goed mogelijk bijdraagt aan 
het herstel van de deelnemers en hoe we herstel nog verder 
kunnen stimuleren. Ook in de toekomst blijven we dit doen. 
Het is het uitgangspunt bij het doorontwikkelen van deze 
methode. 

We willen iedereen die aan de totstandkoming van dit hand-
boek heeft gewerkt heel erg bedanken voor hun bijdrage.

Voorwoord
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Samensterk begeleiding is een vorm van moedgevende 
‘samenhulp’ in de wijk. Dit gebeurt in de vorm van een cyclus 
van 10 bijeenkomsten in een vaste groep van mensen met 
een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), die nog weinig 
meedoen in de maatschappij. 

Samensterk begeleiding is bij uitstek geschikt voor mensen die 
niet meer geheel overweldigd worden door hun psychiatrische 
aandoening, maar te kampen hebben met schaamte, sociale 
angst, een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen. Vaak is er 
sprake geweest van langdurige afhankelijkheid van professio-
nele hulpverleners en hebben deelnemers bij de start een zeer 
beperkt sociaal netwerk en nauwelijks activiteiten buitenshuis. 
Het kan ook zijn dat ze wel naar buiten treden, maar steeds 
‘botsen’ in interactie met anderen. Samensterk begeleiding kan 
dan worden gezien als stap naar ‘buiten’ of stap naar ‘beter’. 
Door herkenning bij lotgenoten en de faciliterende aanwezig-
heid van een professionele groepsondersteuner. Samensterk 
begeleiding ervaren deelnemers de veiligheid die nodig is 
om de stap naar ‘buiten’ of ‘beter’ te zetten. Daarmee vult 
Samensterk begeleiding het gat op tussen behandeling en 
zelfgestuurde initiatieven als een lotgenotengroep. Deelnemers 
worden in de gelegenheid gesteld in groepsverband verder te 
werken aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstelproces. 

In de groepsbijeenkomsten ervaren deelnemers dat ze niet 
alleen zijn in de dingen die ze in hun leven hebben ervaren 
en de manier waarop ze in het leven staan. Deelnemers leren 
van elkaar en ontdekken nieuwe rollen en talenten die ze voor 
zichzelf en de ander inzetten. Samen sterk. 

Check de video op de website van de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland voor een visueel voorbeeld:
www.ribw-nr.nl > Hulp nodig? > Collectieve ondersteuning > 
video Samensterk begeleiding

De uitgangspunten van Samensterk begeleiding

1. Iedereen is welkom, ongeacht de fase van het herstelproces, 
sociale vaardigheden, etc.

2. Herstel is altijd mogelijk, daar geloven wij in. 
3. De focus ligt op wat wel lukt en kan (empowerment en 

oplossingsgericht).
4. We richten ons op dagelijkse handelingen en thema’s die in 

het heden en de nabije toekomst spelen. Samensterk bege-
leiding is geen behandeling.

5. Uitwisselen van ervaringen en leren van elkaar staan cen-
traal. We benutten ervaringskennis en nodigen deelnemers 
uit eigen ervaringen in te leren zetten om een ander te 
helpen.

6. We blijven Samensterk begeleiding doorontwikkelen op 
basis van ervaringen van deelnemers en (co-)ondersteuners. 

7. De groep heeft de regie over vorm, inhoud en duur van de 
bijeenkomsten. De groep bepaalt ook hoe contacten buiten 
de groep verlopen. 

8. Samensterk begeleiding streeft naar zelfhulp. Er is sprake 
van ‘samenhulp’ zolang een professionele groepsondersteu-
ner deelneemt. Het is de bedoeling dat de groep zich dusda-
nig ontwikkelt dat deelnemers (deels) zonder professionele 
groepsondersteuner staande blijven.  

Inleiding
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1.1   Waarom met Samensterk begeleiding aan de 
slag?

Zoals in de inleiding al werd beschreven vormt Samensterk 
begeleiding de brug tussen individuele of groepsbehandelin-
gen en zelfgestuurd lotgenotencontact. Door (h)erkenning 
en het uitwisselen van ervaringen en tips leren de deelnemers 
van elkaar en (her)ontdekken ze eigen kwaliteiten. Daarnaast 
kunnen deelnemers in groepsverband op een veilige manier 
oefenen met de interacties die een maatschappelijke rol 
(zoals bijvoorbeeld vrijwilliger in een buurtcentrum) met zich 
meebrengt. Voor individuele deelnemers levert Samensterk 
begeleiding hierdoor groei op in persoonlijk en maatschappe-
lijk herstel: meer zelfregie, uitbreiding van het sociaal netwerk 
en meer participatie.

Samensterk begeleiding onderscheidt zich van andere groep-
sinterventies met vergelijkbare uitgangspunten waar mensen 
met een EPA aan kunnen deelnemen. Denk daarbij aan 
Herstelwerkgroepen (hee-team.nl), Buurtcirkel (buurtcirkel.nl) 
of de WijKringen (j72.nl/wijkring).  
Samensterk begeleiding biedt deelnemers namelijk handvatten 
die noodzakelijk blijken om in te kunnen spelen op de volgende 
drie eigenschappen die nodig zijn om een stap te kunnen/
durven zetten naar een inclusiever leven:

1 Veiligheid en continuïteit door aanwezigheid van een profes-
sionele groepsondersteuner, zolang de groep dit nodig heeft 
om de samenhulp vorm te geven. 

2 Erkenning van en onderling begrip voor de gevoelens van 
schaamte, eenzaamheid en het verlies van rollen en zelf-
vertrouwen door lange afhankelijkheid van de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ). 

3 Het stelt deelnemers in staat om zich onderdeel van een 
groep te voelen. Er zijn geen vooraf bepaalde doelen 

voor de deelnemer, er worden geen eisen gesteld aan het 
instap-vaardigheidsniveau of de minimale inbreng. De deel-
nemer gaat commitment aan met de groep door de intentie 
uit te spreken om elke week aanwezig te zijn. Bij het in de 
praktijk brengen hiervan kan de deelnemer worden onder-
steund. De deelnemer wordt gemist als dit niet lukt. 

 
1.2 De aanleiding voor Samensterk begeleiding
De aanleiding voor de ontwikkeling van Samensterk bege-
leiding is dat we geloven dat er met een beter aansluitende 
ondersteuningsvorm veel mogelijkheden voor herstel en ont-
wikkeling zijn voor de doelgroep bij het vinden van deelname 
aan en aansluiting bij de samenleving. 
Parallel aan de ontwikkeling van Samensterk begeleiding 
hebben de Participatiewet, de overheveling van zorgtaken naar 
de gemeente door de Wmo en de nieuwe Jeugdwet impulsen 
gegeven voor een andere organisatie van de GGZ.
Verschillende toonaangevende rapporten beschrijven de 
toekomst van de GGZ als herstelgerichte zorg in de wijk, waar 
voorzieningen aanwezig en toegankelijk zijn voor al haar 
bewoners. Bij de vanzelfsprekende samenwerking tussen cliënt, 
familie, bekenden en professionals wordt gebruik gemaakt 
van digitale innovaties en is snelle op- en afschaling van zorg 
eenvoudig geregeld (Adviescommissie voor beschermd wonen, 
2015). Het doel en de uitgangspunten van Samensterk bege-
leiding sluiten goed aan op de aanbevelingen uit de diverse 
rapporten.

1.3 Doel van Samensterk begeleiding
Samensterk begeleiding wil ondersteunen bij de inclusie van 
mensen met een EPA. Het hoofddoel voor deelnemers op indi-
vidueel niveau is om verder te komen met hun persoonlijk en 
maatschappelijk herstel en meer zelfregie te gaan ervaren. Dit 
kenmerkt zich door het bereiken van de volgende subdoelen:

1

Samensterk begeleiding  
in vogelvlucht
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• De deelnemer participeert meer in het maatschappelijk 
leven.

• Het sociaal isolement van de deelnemer is doorbroken. 
• De deelnemer vervult meer rollen; sociale inclusie is 

toegenomen.
• Eenzaamheid bij de deelnemer is doorbroken.
• Zelfstigma bij de deelnemer is doorbroken. 
• Zelfvertrouwen van de deelnemer in het  dagelijks leven is 

toegenomen. 
• Sociale vaardigheden van de deelnemer zijn toegenomen.
• De deelnemer ervaart de groep als eigen steunsysteem; 

‘samenregie’ is toegenomen. 
• Er is sprake van herstel van rollen in sociale relaties binnen 

het eigen sociaal netwerk van de deelnemer ; het contact 
met familie en vrienden is positiever en gelijkwaardiger.

Als een deelnemer ontdekt dat hij/zij zich verder wil ontwik-
kelen binnen Samensterk begeleiding, dan kan de deelnemer 
ervoor kiezen co-ondersteuner te worden van een nieuwe 
groep. In deze nieuwe rol kan de volgende stap worden gezet 
in het persoonlijk en maatschappelijk herstelproces. Een 
co-ondersteuner:
 
• Kan coachings- en arbeidsvaardigheden verdiepen en ver-

breden binnen een beschermde omgeving. 
• Kan de inzet van ervaringskennis en leiderschapskwaliteiten 

verder ontwikkelen.
• Ervaart meer zelfvertrouwen en zelfregie. 
• Verkleint de stap naar deelname aan reguliere voorzieningen 

of het verkrijgen van een reguliere betaalde baan.

Door het faciliteren van een Samensterk begeleidings-
groep, deelname aan het leertraject en bijdrage aan het 

doorontwikkelen van de methode hebben groepsondersteu-
ners een aantal kenmerken. Groepsondersteuners:
 
• Belichamen en doorleven een herstelgerichte houding in de 

uitvoering van het vak. 
• Ontwikkelen expertise van deze houding binnen een 

groepsdynamische context. 
• Leveren daadwerkelijk een waardevolle bijdrage aan de 

(door)ontwikkeling van Samensterk begeleiding.

Sociaal netwerk
Familie en vrienden ervaren het contact met deelnemers als 
positiever en gelijkwaardiger. Doordat de deelnemer nu steun 
ontvangt van groepsgenoten ontstaat hier ruimte voor.

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is ervan overtuigd dat 
‘samenhulp’ werkt wanneer professionals niet ‘bevoogden’ en 
deelnemers leren hoe ze elkaar kunnen versterken. Dit is aan-
nemelijk wanneer deelnemers en groep zo zelfstandig mogelijk 
zijn en deelnemers:

• Elkaar empowered bejegenen.
• Minder afhankelijk zijn van professionals.
• Connecties hebben in de wijk (zichtbaar en bekend zijn).
• Hun kwaliteiten kunnen inzetten.
• Zonder oordelen luisteren naar verhalen van andere 

deelnemers.
• Kunnen werken met bronnen, hulpmiddelen en talenten.
• Gericht zijn op capaciteiten en verbindingen kunnen leggen.

Vanuit organisatorisch perspectief betekent dit:  
• De persoon staat centraal.
• Kunnen bouwen en ontwikkelen in de praktijk.

• Toename van vrijwilligers met ervaringskennis 
(co-ondersteuners).

• De-professionaliseren indien passend.
• Vinden van een balans tussen formele en informele zorg.
• Toegankelijker maken van het integraal wijkgericht werken.
• Deelnemers worden ondersteund bij het uitbouwen van 

gezonde sociale rollen.
• Eigenaarschap wordt daar gelaten waar het hoort (minimaal 

institutioneel interveniëren).

1.4 Voor wie is Samensterk begeleiding?
Binnen Samensterk begeleiding is elke volwassene die zijn of 
haar persoonlijke of maatschappelijke situatie wil veranderen 
welkom. 

Samensterk begeleiding is in ieder geval in de ontwikkeling 
van de methode bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland van 
grote meerwaarde gebleken voor volwassenen met een EPA. 
Voorbeelden van deze aandoeningen zijn ernstige psychotische 
gevoeligheid, ernstige angsten, ernstige stemmingswisselingen, 
persoonlijkheidsstoornis, ernstige verslavingsproblematiek 
of een combinatie hiervan (Busschbach, Rooijen & Weeghel, 
2013). 
Deelnemers aan Samensterk begeleiding ervaren de methode 
als een belangrijk instrument om in gezamenlijkheid aan 
herstel te werken. 

Deelnemers wonen veelal begeleid zelfstandig (meestal alleen) 
of beschermd, waarbij ze individuele ondersteuning krijgen bij 
het zorgen voor zichzelf en hun huis. Ze worden in veel situa-
ties individueel ondersteund op verschillende levensdomeinen, 
maar voelen zich vooral op het gebied  van persoonlijk herstel, 
psychische gezondheid, sociaal netwerk, maatschappelijke 

participatie en werk en inkomen niet tot beperkt zelfredzaam 
(GGD Amsterdam, 2017). 
Deelnemers aan Samensterk begeleiding hebben vaak een 
jarenlange geschiedenis binnen de GGZ en voelen zich afhan-
kelijk van hulpverlening. Hierdoor kampen ze met schaamte, 
sociale angst, een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen. 
Doordat ze het vertrouwen in eigen kunnen kwijt zijn, voelen 
ze zich doorgaans maar beperkt eigenaar van hun eigen leven 
en hebben ze het idee dat ze weinig invloed kunnen uitoefe-
nen op hun eigen leven. Ze zetten over het algemeen niet uit 
zichzelf de stap naar een algemene voorziening in de wijk. 

Deelnemers hebben nauwelijks activiteiten buitenshuis. 
Het kan ook zijn dat ze wel naar buiten treden, maar steeds 
‘botsen’ in interactie met anderen. Vaak lukt het door de 
aandoening niet om langdurige, positieve relaties aan te gaan 
en hebben ze veel mislukervaringen als het gaat om interactie 
met andere mensen. Het gaat vaak om vereenzaamde mensen 
die al lange tijd geen plezier meer ervaren in het contact met 
anderen, laat staan het gevoel kennen iets voor een ander te 
kunnen betekenen. Er is sprake van weinig tot geen gelijk-
waardige relaties. Indien familie of bekenden betrokken zijn is 
het karakter van de relatie vaak dat de ze steun bieden aan de 
deelnemer. Door sociaal isolement hebben ze vaak niet meer 
geoefend in het contact met anderen en kunnen sociale vaar-
digheden naar de achtergrond zijn verdwenen. 

Deelnemers hebben wel de motivatie om de volgende stap te 
zetten naar meer zelfregie en meer sociale contacten en activi-
teiten buitenshuis. In eerste instantie is het soms echter nodig 
om iemand ‘letterlijk’ de drempel over te helpen. 
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1.5  Wie voert Samensterk begeleiding uit?
Organisaties in het sociaal domein kunnen de Samensterk 
begeleiding uitvoeren. Om de methode kwalitatief goed te 
kunnen uitvoeren zijn er een aantal sleutelfiguren nodig die 
de organisatie en uitvoering dragen. 

Aanbieder
Organisaties in het sociaal domein die mensen met een (ern-
stige) psychiatrische aandoening hulp verlenen en hun hulp in 
de wijk (willen) organiseren kunnen starten met het opzetten 
van Samensterk begeleiding. Denk hierbij aan organisaties die 
zich ten doel stellen om het psychisch welzijn van mensen te 
verbeteren.

Projectleider
Wanneer organisaties de ambitie hebben om Samensterk 
begeleiding kwalitatief te implementeren, dan vraagt dit 
om een bevlogen projectleider. De projectleider is verant-
woordelijk voor de kwalitatieve implementatie en borging 
van Samensterk begeleiding door werving en selectie van 
groepsondersteuners en deelnemers, coördinatie van de 
uitvoering, verzorgen van leertrajecten voor groepsonder-
steuners, bewaken van de kwaliteit. Daarnaast is de project-
leider verantwoordelijk voor het borgen van kwaliteitsactie, 
onderzoek naar effecten, processen en impacts, onder andere 
door dialoog met groepsondersteuners en deelnemers. Ook 
richt de projectleider zich op verbinding en afstemming met 
in- en externe samenwerkingspartners en belanghebbenden. 

De uitvoerders: ondersteuners
Een groep Samensterk begeleiding start met twee ‘onder-
steuners’. De professionele groepsondersteuner faciliteert de 
groep en zorgt voor veiligheid en continuïteit. Deelnemers 
bepalen de inhoud van de bijeenkomsten, de professionele 

groepsondersteuner helpt bij het koppelen van individuele 
inbreng naar een algemeen thema. Bijvoorbeeld het verlies van 
vrienden of het omgaan met familie. Daarnaast is de profes-
sionele groepsondersteuner nauw betrokken bij het (door)
ontwikkelen van Samensterk begeleiding en treedt hij/zij als 
ambassadeur van de werkwijze binnen de eigen organisatie. 
De ‘co-ondersteuner’ is een (ex -)deelnemer die ervaring 
heeft met Samensterk begeleiding  en weet hoe hij of zij kan 
omgaan met de eigen ervaringen. De minimale eis is dat de 
co-ondersteuner een cursus volgt/ gevolgd heeft waarin hij/
zij heeft leren werken met eigen ervaringen. Naast deelne-
mer vervult hij/zij de rol van schakel tussen de professionele 
groepsondersteuner en de andere deelnemers. De groepson-
dersteuner zal op den duur afstand nemen zodat de groep met 
ondersteuning van de co-ondersteuner zelfsturend wordt.
 

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) 
hebben als gevolg van een (of meerdere) psychiatrische 
stoornis(sen) te kampen met ernstige beperkingen in het 
maatschappelijk functioneren. De psychiatrische aandoening 
is niet van voorbijgaande aard, maar ten minste enkele jaren 
aanwezig (Delespaul & consensusgroep EPA, 2013). 
Bijna de helft van de mensen met een EPA geeft aan meer 
ondersteuning nodig te hebben bij deelname aan de samen-
leving. Diverse onderzoeken en factsheets van het panel 
‘Psychisch gezien’ (van en voor mensen met een EPA) wijzen 
uit dat er sprake is van:
• Achterstand op gebied van participatie: slechts 10 tot 

20% heeft een betaalde baan en 25 tot 50% heeft 
onbetaald werk of een dagbesteding. Twee derde van de 
niet-werkenden wil werken.

• Achterstand op het gebied van sociale inclusie: twee 
derde wil meer activiteiten ondernemen.

• Beperkt sociaal netwerk of sociaal isolement: twee derde 
tot drie kwart heeft geen vaste partner; twee derde zou 
meer contacten willen. 

• Eenzaamheid: ongeveer twee derde kampt met gevoelens 
van eenzaamheid.

• Stigmatisering en discriminatie in de omgang met andere 
mensen.

• Zelfstigma: niets meer ondernemen uit angst voor afwij-
zing of de overtuiging iets niet te kunnen.

• Gemis aan moedgevende contacten met mensen die 
verder zijn in hun herstel. 

• Slechtere lichamelijke gezondheid: levensverwachting is 
gemiddeld 13 tot 30 jaar korter. Tot wel 6 keer zo vaak 
slachtoffer van geweld en andere misdrijven dan andere 
Nederlanders.

• Gemiddeld een lager inkomen (Psychisch gezien, 2014; 
Trimbos-instituut, 2014).
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Introductie
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om een 
Samensterk begeleidingsgroep aan te kunnen bieden.
Een Samensterk begeleidingsgroep bestaat uit 4 tot 8 deelne-
mers en wordt ondersteund door een professionele groepson-
dersteuner en een co-ondersteuner. De deelnemers verbinden 
zich voor een cyclus van 10 bijeenkomsten aan de groep. Elke 
week komt de groep bij elkaar om aan de hand van een thema, 
bijvoorbeeld financiën, ervaringen en tips uit te wisselen. Dit 
kan in gespreksvorm, in spelvorm, door het uitnodigen van een 
spreker, of op een andere manier.  De groep bepaalt de invul-
ling van de bijeenkomsten en de ondersteuners faciliteren het 
proces. Gedurende de cyclus van 10 bijeenkomsten gaan de 
deelnemers steeds meer zelf ‘faciliteren’, bijvoorbeeld door het 
verzorgen van de koffie en thee of het bewaken van de tijd. 
Na 10 bijeenkomsten bespreekt de groep wat de professionele 
groepsondersteuner de komende cyclus nog gaat doen. Dit is 
het moment waarop deelnemers de groep kunnen verlaten en 
er eventueel nieuwe deelnemers kunnen aansluiten. 

Leeswijzer
In paragraaf 2.1 wordt besproken wat er voor de start van de 
groepsbijeenkomsten gebeurt, namelijk hoe de werving van 
deelnemers en samenstelling van een groep verloopt. Paragraaf 
2.2 beschrijft hoe de cyclus van 10 bijeenkomsten eruit ziet. In 
paragraaf 2.3 staat de opbouw van een bijeenkomst centraal.
Belangrijk is om te benadrukken dat de inhoud en vorm van de 
bijeenkomsten bepaald wordt door de groep zelf. Deelnemers 
bepalen samen welke thema’s ze aan bod laten komen en op 
welke manier ze dit doen.
De groepsondersteuners waarborgen de continuïteit en veilig-
heid en faciliteren de groep waar nodig. 
In paragraaf 2.4 volgen de competenties die ze daar voor

nodig hebben. Paragraaf 2.5 behandelt de randvoorwaarden 
voor toepassing en in paragraaf 2.6 staat wat belangrijk is om 
de kwaliteit en effectiviteit van Samensterk begeleiding te 
bewaken. Tot slot staat in paragraaf 2.7 een inschatting van de 
kosten.

2.1  Voor de start: werving deelnemers en 
groepssamenstelling

Werving deelnemers 
Deelnemers komen zo veel mogelijk uit dezelfde wijk en 
ontvangen meestal al individuele ondersteuning. Ze gaan voor 
minimaal 10 bijeenkomsten, maar doorgaans langer een com-
mitment aan met de groep. De eigen motivatie om te komen 
is dan ook erg belangrijk. De kans hierop is het grootst als de 
mogelijke deelnemer er zelf van overtuigd is dat Samensterk 
begeleiding een goede manier is om antwoord te krijgen op 
zijn of haar persoonlijke vragen en dat de mogelijke deelnemer 
het unieke gevoel van échte onderlinge steun ervaart dat vaak 
al lang geleden is. De werving komt als volgt op gang. 

Dialoog tussen mogelijke deelnemer en begeleider in een 
individueel contact
Begeleiders voeren dialoog met de cliënt over gesprekthe-
ma’s die hij of zij zelf aandraagt. Denk daarbij aan thema’s als 
eenzaamheid en vriendschap. In dialoog met de cliënt bepaalt 
de begeleider niet wat goed voor hem/haar is, maar denkt hij/
zij constructief mee in het vinden van passende hulpbronnen. 
Ook faciliteert de begeleider de cliënt in het ondernemen van 
actie richting een stap naar Samensterk begeleiding. De eerste 
stap daarbij is interesse wekken. Vervolgens kan de begelei-
der sturen op een informele bijeenkomst met gelijkgezinden, 
voordat de Samensterk begeleidingsgroep echt vorm krijgt. 

De Aanpak

2
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Een voorbeeld 

Interesse wekken
De werving van deelnemers start met passend en geschikt 
pr-materiaal. Folders, filmpjes en ander materiaal kunnen de 
interesse wekken. In de praktijk blijkt ‘storytelling’ het meest 
effectief te zijn. Hierbij bereiken mooie en krachtige erva-
ringsverhalen de potentiële doelgroep in de vorm van korte 
interviews, gesprekken tussen een deelnemer en een potentiële 
deelnemer, en mond-tot-mond reclame. 

Informele bijeenkomst in de wijk 
Mogelijke deelnemers kunnen worden uitgenodigd voor 
een informele bijeenkomst, zoals een lunch of koffie-uurtje, 
waarbij in gezamenlijkheid de dialoog wordt aangegaan over 
thema’s die bij hen leven. In contact met gelijkgestemden kan 
gelijk het nut en de noodzaak hiervan worden ervaren. De 
ondersteuner van de bijeenkomst legt de nadruk op de waarde 
van uitwisseling met elkaar en neemt de thema’s van de 
mogelijke deelnemers als uitgangspunt. Een co-ondersteuner 
of deelnemer uit een andere groep vertelt tijdens deze bijeen-
komst zijn/haar verhaal. In de praktijk leidt dit tot een open 
gesprek. Tijdens een informele bijeenkomst wordt met elkaar 
bepaald wie interesse heeft in deelname aan een Samensterk 
begeleidingsgroep. 
Voor ieder persoonlijk wordt verkend op welke manier hij of zij 
deelname graag zou vormgeven. Tijdens de informele bijeen-
komst wordt dan gelijk een daadwerkelijke startbijeenkomst 
gepland. Dit is uiterlijk 3 weken later. Op deze wijze wordt 
voortijdige uitval zo veel mogelijk voorkomen. Het is belangrijk 
dat de deelnemer de intentie heeft om bij de bijeenkomsten 
aanwezig te zijn. Als er in de eerste cyclus van 10 bijeenkom-
sten te veel sprake is van onregelmatige opkomst blijkt het 
lastig te zijn om elkaar ‘echt te leren kennen’ en een groep te 
vormen.
Het maken van een keuze om deel te gaan nemen aan een 
‘nieuwe’ of ‘andere’ variant van hulp kan soms lastig en span-
nend zijn. Hiermee gaat een potentiele deelnemer een veran-
dering aan. In bijlage 4 vind je een model dat helpend kan zijn 
in gesprekken over deze eventuele verandering. 

Groepssamenstelling
De bijeenkomsten Samensterk begeleiding vinden plaats met 
kleine groepen van doorgaans zes tot acht deelnemers. De 
bijeenkomst kan doorgaan bij minimaal 3 deelnemers. Bij de 

samenstelling van de groep staat de ‘mens’ centraal en niet 
de diagnose. Soms is het (tijdelijk) nodig om een deelnemer 
te halen en te brengen. In principe is iedereen welkom en is 
niemand uitgesloten. Het verkeren in een heftige psychose of 
het zwaar onder invloed zijn van drugs en alcohol staat deel-
name aan de groepsbijeenkomst echter in de weg. 

Uitgangspunt bij de samenstelling van de groep is de levens-
fase van de deelnemers. In de praktijk blijkt dat een groep 
grote kans van slagen heeft als de deelnemers hun gelijken 
vinden op het levensfaseniveau. Dat wil niet zeggen dat het 
om leeftijd gaat. Iemand van 38 jaar kan goed aansluiten bij 
het levensfaseniveau van een jongvolwassene. Ook is gebleken 
dat een balans tussen man en vrouw leidt tot een prettig 
contact. Groepsondersteuners letten hierop bij het samenstel-
len van een nieuwe groep. 

2.2  Verloop cyclus bijeenkomsten Samensterk 
begeleiding

De groep kan doorlopend en voor langere termijn zijn, als de 
groep dit besluit. De ervaring leert dat groepen daadwerkelijk 
jaren achter elkaar blijven voortbestaan, waarbij er wel wisse-
lingen optreden. Iedere cyclus bestaat uit 10 bijeenkomsten, 
verspreid over 10 weken. 

Kennismaking en eerste bijeenkomst
De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en 
het maken van groepsafspraken. De bijeenkomst start met een 
introductie waarin het doel van de bijeenkomsten helder wordt 
geformuleerd. In de bijeenkomst wordt het direct duidelijk 
dat de groep samen besluiten neemt en de regie heeft. De 
groep brengt dit direct in de praktijk tijdens het maken van 

de groepsafspraken. De professionele groepsondersteuner 
brengt enkel de regel van geheimhouding en afmeldplicht in. 
De bijeenkomsten zijn namelijk niet vrijblijvend, deelnemers 
gaan met elkaar een commitment aan voor in ieder geval een 
volledige cyclus van 10 bijeenkomsten. 

De 2e tot en met de 9e bijeenkomst
Dit zijn themabijeenkomsten, zoals beschreven in paragraaf 2.3.
De deelnemers gaan langzaam maar zeker het faciliteren 
van de groepsbijeenkomsten overnemen. Denk hierbij aan 
het helpen voorbereiden en het beurtelings leiden van de 

Een persoonlijk begeleider is in gesprek met haar cliënte. 
Ze heeft in de teamvergadering gehoord dat het team 
Samensterk begeleiding zou willen starten. Ze zegt tegen 
haar cliënte: “We gaan iets nieuws starten, Samensterk 
begeleiding, en ik denk dat dit heel goed voor jou is!” De 
cliënte gaat met gezonde tegenzin naar een lunchbijeen-
komst Samensterk begeleiding. “Oké, als jij het wil, ik 
doe het voor jou.”
Vervolgens neemt deze begeleider deel aan het leer-
traject en krijgt ze hier feedback op van een co-onder-
steuner. “Wie bepaalt wat goed voor jou cliënte is? Dat 
bepaalt ze toch zelf?”
Het kwartje valt nu bij de begeleider. Met haar goede 
bedoelingen ging ze volledig voorbij aan de dialoog met 
haar cliënte. De volgende keer zal ze echt luisteren naar 
wat de cliënte zegt en in de dialoog inspelen op wensen 
en leervragen. Samensterk begeleiding kan dan als 
middel worden gezien om hier gehoor aan te geven. 

Figuur 1: Schematische weergave cyclus bijeenkomsten 

Samensterk begeleiding
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bijeenkomsten. Samensterk begeleiding is erop gericht groepen 
zo zelfredzaam te maken dat ondersteuning niet meer nodig is.

De 10e bijeenkomst: evaluatie
Iedere 10e bijeenkomst staat volledig in het teken van 
evaluatie. Tijdens deze evaluatiebijeenkomst bespreken de 
deelnemers:

• Of ze door willen gaan en of nieuwe deelnemers welkom 
zijn.

• Hoe ze door willen gaan (nieuwe groepsafspraken).
• Hoe ze Samensterk begeleiding ervaren en waarderen.
• Wat ze tot nu toe hebben bereikt door deelname aan 

Samensterk begeleiding.
• Wat ze vinden van de rol en de aanwezigheid van de profes-

sionele groepsondersteuner.
• Tips en tops (verbeterpunten en succesfactoren).

Wanneer de groep een nieuwe cyclus start gaan de deel-
nemers opnieuw een commitment met elkaar aan voor de 
volgende tien weken. Dan herhaalt de cyclus zich.

In principe is het de bedoeling dat er na elke tien bijeenkom-
sten een in  en uitstroommogelijkheid is. Hier aan vasthouden 
bevordert een veilige cultuur in de groep. Per groep kunnen 
deze afspraken wel verschillen.

Een format voor de procesevaluatie is terug te vinden in bijlage 
2 (individuele vragenlijst) en bijlage 3 (groepsgesprek).

2.3 Verloop van een bijeenkomst
De bijeenkomsten duren 2 uur en hebben een vaste structuur.

Rondvraag
Hoe gaat het met je, hoe was je week?

Terugblik
Wat is er blijven leven uit de vorige bijeenkomst?

Vandaag
Thema (of spel) van vandaag afstemmen met de groep (indien nodig

met ondersteuning van de begeleider)

Thema (of spel)

Pauze

Thema (of spel)

Afsluiten
Hoe vond je deze bijeenkomst?

Wat neem je voor jezelf mee uit deze bijeenkomst?
Wat gaan we volgende keer doen?

Hoe ga je nu naar huis?

Figuur 2: Verloop van een bijeenkomst Samensterk begeleiding
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Rondvraag
Tijdens de rondvraag is er aandacht voor de persoonlijke 
ervaringen van deelnemers. Deze zijn vaak te vertalen in een 
thema. Per bijeenkomst staat één thema centraal. 

Terugblik
In elke bijeenkomst is er ruimte om op de vorige bijeenkomst 
terug te blikken. Als deelnemers nog iets kwijt willen over de 
vorige bijeenkomst, dan kan dit tijdens de terugblik. 

Vandaag
Deelnemers brengen zelf thema’s in. Vaak zijn deze thema’s 
naar boven gekomen in de rondvraag. Het thema hoeft dus 
niet vooraf vast te staan, maar het kiezen van een thema voor-
afgaand aan de bijeenkomst is wel mogelijk. Dit gebeurt vaker 
wanneer groepen langer bij elkaar zijn. De deelnemers beden-
ken dan samen (met hulp van de professionele groepsonder-
steuner of co-ondersteuner) een thema dat zij gaan uitdiepen 
tijdens een bijeenkomst. De (co-)ondersteuner begeleidt de 
deelnemers in het vinden van geschikte thema’s door persoon-
lijke ervaringen te clusteren in een thema. Denk bijvoorbeeld 
aan de vertaling van een conflict met een zus naar omgaan 
met familie als overkoepelend thema. De (co-)ondersteuner 
kan de specifieke inbreng vertalen naar een thema dat iedere 
deelnemer aanspreekt.

Thema (of spel)
Voor de invulling van de bijeenkomsten zijn vele werkvormen 
mogelijk. Een lijst van mogelijke thema’s en spellen om deze 
thema’s te behandelen is terug te vinden in bijlage 5.   

Afsluiten
Een belangrijke sleutel is het reflectiemoment aan het einde 
van iedere bijeenkomst. 

Hierin kan de groep met elkaar bekijken wat goed ging en wat 
de volgende keer anders kan. 

Een voorbeeld 
 

Evaluatie door professionele groepsondersteuner en 
co-ondersteuner
Na de bijeenkomst bespreken de professionele groepsonder-
steuner en co-ondersteuner hun samenwerking en lopen ze 
eventueel opvallende wendingen in het groepsproces na.

Voorbeeld 

Een voorbeeldagenda van een bijeenkomst is terug te vinden 
in bijlage 6.  

2.4   Benodigde competenties van de (co-)
ondersteuners

Zoals beschreven wordt de groep gefaciliteerd door een pro-
fessionele groepsondersteuner en een co-ondersteuner. Hun 
rollen, en daarmee de benodigde competenties, verschillen. 
 
Rol en competenties professionele 
groepsondersteuner
De professionele groepsondersteuner faciliteert de deelne-
mers. Hij/zij waarborgt de veiligheid en structuur en stelt zich 
bescheiden en authentiek op in het groepsproces. De pro-
fessionele groepsondersteuner is eindverantwoordelijk voor 
veiligheid en continuïteit binnen de groepsbijeenkomsten.
De professionele groepsondersteuner is een hbo-opgeleide 
sociaal werker die kennis heeft over de psychopathologie 
en in de praktijk werkt met de doelgroep. De professionele 
groepsondersteuner herkent zich in de visie van Samensterk 

Het is woensdagmiddag en de groep komt bij elkaar. Ze 
hebben een geanimeerd gesprek over een avondje uit 
van één van de deelnemers. De bijeenkomst start en 
die persoon begint dan ook direct met de rondvraag. Hij 
vertelt over zijn ervaringen van die avond. Het was een 
avond met een lach en een traan. Hij vertelt dat hij ook 
nog veel heeft nagedacht over de vorige bijeenkomst, 
waarin hij had besproken dat hij zich zo eenzaam voelde. 
Dat heeft hem aan het denken gezet en er uiteindelijk toe 
bewogen om een oude bekende een berichtje te sturen 
via Facebook. Dit leidde tot een avond uit. De rest van de 
groep heeft veel bewondering voor zijn actie. Een aantal 
spreekt uit dat ze dit nooit zouden durven. 
Nadat iedereen aan de beurt is geweest met de rondvraag/
terugblik besluiten ze samen dan ook om de angst om 
contacten op te zoeken verder te bespreken. Eerst willen 
ze even rookpauze. Als ze terug komen gaat het gesprek 
rondom deze angsten verder. Het blijkt dat iedereen 
(inclusief de ondersteuners) deze angsten kennen. Deze 
bijeenkomst leidt uiteindelijk tot het inzicht dat je zelf kunt 
bepalen hoe je hier mee om gaat. 
Voordat iedereen het in de gaten heeft is het alweer bijna 
tijd. De laatste 10 minuten doet de groep nog een rondje 
hoe ze de bijeenkomst hebben ervaren en hoe ze naar huis 
gaan. Iedereen reageert positief en ze gaan een voorbeeld 
nemen aan elkaar. Eén van de deelnemers heeft zelfs een 
concrete actie gepland.

Maartje (professionele groepsondersteuner) en Len 
(co-ondersteuner) bespreken na afloop hoe de bijeen-
komst is verlopen. 
Maartje: “Het was wel een fijne bijeenkomst vond ik.” 
Len: “Ja, klopt. Ik maak me alleen wel zorgen over B. Hij 
zat er niet zo goed bij, hij reageerde traag en hij had veel 
spanning in zijn gezicht.” 
Maartje: “Oké, maar waarom heb je ervoor gekozen om 
dit niet direct uit te spreken naar hem toe?”
Len: “Oh ja, ik dacht daar niet aan. Wellicht dat ik dat de 
volgende keer alsnog kan doen?”
Maartje: “Zeker. Ik twijfel een beetje aan dat moment 
waarop ik de leiding sterk pakte. Ik vroeg vooral veel 
door op A. toen ze alleen maar in onmogelijkheden 
dacht. Ik was hierin sturend en adviserend. Hierdoor gaf 
ik anderen niet de kans om A. feedback te geven op haar 
gedrag of andere vragen te stellen en eigen adviezen te 
formuleren.”
Len: “Ja, dat merkte ik ook. Dit is een belangrijk aan-
dachtspunt voor de volgende keer, ook voor jou geldt dan 
dat je dit kan terugpakken. Je kunt bespreken dat je de 
vorige keer bepalend bent geweest, maar dat je ook aan 
het leren bent.”
Maartje: “Goed idee, ga ik doen!”

Kenmerkend is dat groepen een eigen ‘eigenheid’ of 
groepscultuur hebben. Sommige groepen vinden het 
helemaal niet fijn om met spellen te werken en willen 
alleen een weekbespreking doen, terwijl andere groepen 
juist veiligheid ervaren door spel. Een van de ondersteu-
ners geeft aan dat haar groep teruggrijpt naar een spel 
wanneer ze de bijeenkomst alleen draaien, dus zonder 
haar. Dat biedt een duidelijke structuur wat voor de groep 
veiliger blijkt te voelen. (Procesevaluatie, 2017)
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begeleiding en herstelondersteunende zorg. De professionele 
groepsondersteuner heeft in ieder geval feeling met groepsdy-
namische processen en groepsleren/samen leren en is reflectief 
over zijn/haar houding hierin. 

Rol en competenties co-ondersteuner
De co-ondersteuner is de schakel tussen de deelnemers en de 
professionele groepsondersteuner. Ervaringskennis en deze 
kennis inzetten is hiervoor nodig. De co-ondersteuner heeft 
een verbindende rol en vraagt naar de ervaringen van de 
professionele groepsondersteuner om hem/haar daarmee uit 
de vragende rol te krijgen. Daarmee kan de co-ondersteuner 
de professionele groepsondersteuner meer deelgenoot van 
het proces maken als een groep dat uit zichzelf niet doet. 
Bovendien kan de co-ondersteuner de professionele groeps-
ondersteuner na afloop attenderen op ‘blinde vlekken’, zoals 
controle willen hebben over het proces. 
Co-ondersteuners hebben soms ondersteuning nodig bij het 
inzetten van eigen ervaringen. Deze ondersteuning wordt in 
intervisie en in leertrajecten aangeboden. Daarnaast worden 
in het hele land trainingen en cursussen gegeven in het werken 
met eigen ervaringen en het ondersteunen van een groep. 
Voorbeelden hiervan zijn de training ‘Werken Met Eigen erva-
ringen’ (HEE!) en ‘Kartrekkerscursus HEE!. Co-ondersteuners 
dienen de training of cursus te volgen of te hebben gevolgd 
om een groep te mogen starten. 

Herstelondersteunende houding 
De professionele groepsondersteuner en co-ondersteuner 
hebben de juiste kennis en houding nodig om Samensterk 
begeleiding te kunnen faciliteren. 

Voor een goede ondersteuning van de groep is het belangrijk 
aan te sluiten bij de doelstelling van Samensterk begeleiding: 

herstel. Dit vraagt om een herstelondersteunende houding 
(Dröes & Witsenburg, 2012) die specifiek is gericht op deze 
groepsdynamische interventie. Bovendien is  de houding van 
de (co-)ondersteuner een van de werkzame factoren van 
Samensterk begeleiding. Zo is het bijvoorbeeld essentieel dat 
de (co-)ondersteuner volledig vertrouwt in de mogelijkhe-
den voor herstel van de deelnemer. Alleen dan krijgt hij/zij 
ook de kans om deze mogelijkheden te laten zien en te (her)
ontdekken. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed in 
het leertraject van de (co-)ondersteuners. Voor Samensterk 
begeleiding zijn onderstaande houdingsaspecten werkzame 
factoren gebleken (Berkvens, 2016):

Present zijn: 
• Vertrouwen hebben in de herstelmogelijkheid van de 

deelnemer.
• Volledige aandacht hebben voor (het verhaal van) de 

deelnemer. 
• Betrokken zijn bij de deelnemer.
• Begrip tonen voor de deelnemer.
• Open zijn naar de deelnemer.
• Authentiek zijn: 
• Eigen ervaringen benutten.
• Eigen kwetsbaarheden laten zien.
• Zelfonthullingen doen.
• Voorbeeld geven van zowel steun bieden als kwetsbaar- 

heden tonen. 

Empoweren:
• De ontwikkeling van ervaringskennis van de deelnemer (h)

erkennen, stimuleren en benutten.
• De eigen kracht en eigen regie van de deelnemer (h)erken-

nen, stimuleren en benutten.

• Steunend en activerend contact tussen deelnemers 
stimuleren.

• Ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten stimuleren
• Vrijheid geven.
• Humor gebruiken.
• Met haalbare doelen werken.

Faciliteren groepsproces
Daarnaast beschikken (co-)ondersteuners over specifieke vaar-
digheden om het groepsproces te kunnen faciliteren. Dit doen 
co-ondersteuners door:

• Zich praktisch, flexibel en creatief op te stellen. Zo is ophalen 
en wegbrengen soms (tijdelijk) nodig om het voor deelne-
mers mogelijk te maken om deel te nemen aan de groep.

• Zich te realiseren dat de regie van het groepsproces bij de 
groep ligt. 

• Bij te sturen om veiligheid en continuïteit te bewaken.
• Individueel ingebrachte situaties met elkaar verbinden in een 

groepsthema.
• Interventies die het ‘samen leren’ versterken toe te passen.

Inhoudelijke kennis en kunde 
(Co-)ondersteuners hebben een basis van kennis en 
kunde op het gebied van EPA. Ze zetten hun professionele 

referentiekader op een faciliterende en bescheiden wijze in. 
Dit doen ze omdat uit het onderzoek van Berkvens (2016) is 
gebleken dat de aanwezigheid van een ‘betaalde professional’ 
zelfregie en zelfmanagement bij deelnemers beperkt. Alleen 
wanneer de ‘betaalde professional’ hier op inspeelt door een 
bescheiden en faciliterende rol aan te nemen zal het beper-
kende effect verminderen. 

Voor meer inhoudelijke informatie van deze basishou-
ding kunt u contact opnemen met de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland of &Jessy sociaal, praktijk ontwikkelaar. 

2.5 Randvoorwaarden voor toepassing

Plek
De bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats in een wijkcen-
trum, of op een plek die participatie in de wijk vergemakkelijkt. 
De locatie moet toegankelijk en dichtbij zijn, iedere deelne-
mer moet er eenvoudig kunnen komen. Een gezellige sfeer is 
belangrijk, net als de aanwezigheid van koffie, thee en soms 
een koekje. 

Frequentie
De bijeenkomsten vinden in principe wekelijks plaats op 
dezelfde locatie en tijd. De bijeenkomsten duren twee uur 
waarbinnen tijd is voor een ruime pauze. De bijeenkomsten 
moeten op den duur geïntegreerd zijn in de weekstructuur van 
de deelnemers.

Materialen en hulpmiddelen
Voor het behandelen van de thema’s kunnen bijvoorbeeld 
spellen worden ingezet. Een overzicht met voorbeelden van 
spellen is terug te vinden in bijlage 5. 

“De combinatie met ondersteuning heeft als toevoeging 
dat wij ons ‘normaal’ voelen. Zaken die wij zelf vaak 
schaarden onder psychiatrie. Wij zien nu in dat die bij het 
leven horen. Doordat de ondersteuner ons ook wel eens 
om advies vraagt krijgen wij het gevoel van gelijkwaardig-
heid.” (Berkvens, 2017)
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Basisafspraken
Elke groep maakt eigen groepsafspraken. Er is echter ook 
sprake van basisafspraken die voor alle groepen vaststaan. 
Deze afspraken gaan uit van de volgende waarden: 

• Iedereen is welkom. (Co-)ondersteuners gaan in gesprek met 
de aspirant-deelnemer en de groepsleden als er sprake is van 
problemen in de interactie. Samen komen ze tot afspraken 
over de omgang met elkaar.

• In de groep is sprake van geheimhouding. Een deelne-
mer mag buiten de groep niet met anderen praten over 
andere deelnemers. Wat er in de groep wordt gezegd, is 
vertrouwelijk.

• Inhoudelijk meepraten is niet verplicht. Deelnemers mogen 
zelf kiezen in hoeverre ze dingen willen bespreken.

• De (co-)ondersteuner ondersteunt alleen daar waar de groep 
dit nodig heeft. Hij of zij stelt zich bescheiden op in het 
groepsproces en doet (indien gepast) mee als ‘deelnemer’.

• De (co-)ondersteuner houdt het gesprek over aanwezigheid 
en rol van zichzelf open.

• De deelnemers bepalen de inhoud van de bijeenkomsten. 
De (co-)ondersteuner helpt bij het koppelen van individuele 
inbreng naar een gezamenlijk thema.

• De groep kiest de werkvormen.
• Er is geen sprake van huiswerk.
• Het niveau van de groepsleden sluit zodanig op elkaar aan 

dat iedereen het proces en de inhoud blijft volgen. 
• Bij een nieuwe instromer geldt in principe de regel dat de 

groep medezeggenschap heeft over de match.
• In principe probeert iedereen die deelneemt zich te confor-

meren aan de afspraak om de cyclus van 10 keer met elkaar 
af te maken. 

Competente ondersteuners en projectleider/opleider
Samensterk begeleiding is ontwikkeld door Jessy Berkvens, in 
opdracht van de RIBW Nijmegen & Rivierenland. Het volgen 
van het leertraject voor ondersteuners is noodzakelijk voor 
een effectieve uitvoering van Samensterk begeleiding. Jessy 
Berkvens en de RIBW Nijmegen & Rivierenland verzorgen deze 
leertrajecten. 
Jessy Berkvens biedt ook bijpassende dienstverlening zoals 
train de trainer voor projectleiders en implementatie van de 
methode.

Organisatie die de inzet van Samensterk begeleiding 
mogelijk maakt

1. Er is voldoende draagvlak in alle onderdelen van de organi-
satie om Samensterk begeleiding te gaan faciliteren.

2. Er worden voldoende financiële middelen beschikbaar 
gesteld.

3. De organisatie helpt mee aan het doorontwikkelen van 
Samensterk begeleiding door ervaringen te delen en desge-
vraagd mee te werken aan effectiviteitsstudies.

2.6 Kwaliteitsbewaking bij Samensterk begeleiding 

Om de kwaliteit van Samensterk begeleiding te waarborgen is 
het nodig dit handboek te volgen.
Daarnaast is een van de uitgangspunten van Samensterk 
begeleiding “Samen Leren”. Ervaringskennis die voortkomt uit 
de leertrajecten geldt als belangrijke bron voor het verbete-
ren van de interventie. Leren van elkaar door te reflecteren 
op ervaringen en kennisdelen is hierbij het uitgangspunt. 
Een belangrijke en waardevolle kennisbron is de ervaring die 
mensen in de uitvoering opdoen. Het rendement van ‘leren’ 
vergroot wanneer mensen deze kennis met elkaar delen. Door 
met en van elkaar te leren ontstaat er een grotere mate van 
gezamenlijke, collectieve kennis (experiential knowledge). Om 
de kwaliteit en de effectiviteit van Samensterk begeleiding op 
een hoger plan te tillen, is het belangrijk dat deelnemers en 
ondersteuners hun ervaringen en kennis met elkaar delen.

Zoals beschreven in paragraaf 2.4 is de effectiviteit van 
Samensterk begeleiding sterk afhankelijk van de houding van 
de (co-)ondersteuners en een herstelondersteunende houding. 
Er is dan ook veel aandacht voor het (verder) ontwikkelen 

van een herstelondersteunende houding. (Co-)ondersteuners 
doorlopen hiertoe een aantal stappen.

1. Leertraject
(Co-)ondersteuners ontwikkelen de herstelondersteunende 
basishouding die nodig is voor de Samensterk begeleidings-
groep in het leertraject. Dit leertraject bestaat 5 dagdelen (een 
dagdeel per maand) waarin de (co-)ondersteuners aan de hand 
van Action Learning en experimenteren in de praktijk ontdek-
ken welke houding en interventies gewenste effecten hebben 
op het groepsproces. 
De doelstelling van het leertraject is dat groepsondersteuners 
de basishouding zoals beschreven in paragraaf 2.4 kunnen 
doorleven. Dit vraagt om ‘drieslag leren’. Dit betekent dat het 
leren verder gaat dan regels kennen en zicht hebben. Dit leren 
raakt het identiteitsniveau, waarbij essentiële principes ter 
discussie komen te staan (Managementsite, 2016-2018). Om 
te kunnen evalueren en reflecteren loopt het leertraject parallel 

(Co-)ondersteuners herkennen een bepaalde gelaagdheid 
in de openheid van deelnemers. Ze bepalen zelf wat ze 
wel en niet zeggen. Jeroen: “Je kunt iets benoemen wat 
je hebt meegemaakt en dan laat je het alleen bij het 
feit.” De deelnemer bepaalt zelf de diepgang van hetgeen 
wordt ingebracht. Deelnemers ervaren het als veilig dat 
ze wel kunnen deelnemen aan een groepsgesprek, maar 
in een bepaalde ‘laag’ kunnen blijven. De ‘laag’ waarin 
iemand wil communiceren hangt samen met zijn/haar 
comfortzone. Uit die comfortzone treden mag en kan 
wel, maar dat moet wel een bewuste keuze zijn. Sommige 
groepen vinden een bepaalde luchtigheid ook prettig. 
Alledaagse dingen krijgen ruimte in de bijeenkomsten. 
Juist het contact in de basis, de aandacht en het respect 
voor elkaar moeten voldoende aanwezig zijn.  
(Berkvens, 2017)

“Experiential knowledge verwijst naar de kracht van het 
gezamenlijk observeren, beredeneren en reflecteren. 
Hierdoor doet een groep mensen collectieve kennis op 
die waardevol is in het ontwikkelproces van een indi-
vidu. Deze vorm van kennis wordt benut om de methode 
steeds opnieuw bij te stellen, waarbij deelnemers van 
elkaar leren en (co-)ondersteuners van cliënten en van 
elkaar blijven leren. Reflectie in combinatie met de 
persoonlijke inbreng leidt tot vergrote collectieve kennis 
waarbij het zelfvertrouwen wordt versterkt, coping stra-
tegieën gedeeld worden en er een veranderd beeld over 
de maatschappij ontstaat.“
(Munn-Giddings & McVicar, 2006) 
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aan het ondersteunen van een Samensterk begeleidings-
groep. De opleider reikt theoretische kaders aan en er wordt 
samen geoefend door middel van rollenspelen (simulaties). De 
oefeningen leiden tot leerdoelen waar (co-)ondersteuners in de 
praktijk mee aan de slag gaan. Het leertraject is uitgewerkt in 
een draaiboek.

2. Samensterk begeleiding ondersteunersgroep
(Co-)ondersteuners coachen elkaar in een eigen ‘Samensterk 
begeleiding ondersteunersgroep’. Dit doen zij 4 keer per jaar in 
de vorm van een bijeenkomst. Deelnemers starten wanneer ze 
het leertraject hebben afgerond. De (co-)ondersteuners wisse-
len in deze bijeenkomsten ervaringen met elkaar uit, oefenen 
met rollenspellen en bespreken intervisievraagstukken. 

3. Coaching on the job
Onervaren groepsondersteuners worden gekoppeld aan 
ervaren groepsondersteuners. Indien nodig coacht de ervaren 
professionele groepsondersteuner de onervaren professionele 
groepsondersteuner bij het eerste proces (opstart van een 
groep). De coaching is op maat en afhankelijk van de behoefte. 
Coaches kunnen altijd worden ingevlogen bij reflectievragen. 
Het kan betekenen dat de ervaren professionele groepson-
dersteuner een aantal keren deelneemt aan een startende 
groep, altijd met het doel om zijn/haar collega te coachen in 
de basishouding. 

4. Observaties
Twee keer per jaar observeren (co-)ondersteuners collega’s. 
Ze kijken daarbij alleen naar elkaars handelen en niet naar de 
deelnemers. Dit gebeurt aan de hand van een observatielijst. 
Groepen moeten toestemming geven voor de observaties, 
maar een open cultuur wordt gestimuleerd.

5. Deelnemersbijeenkomsten voor reflectie en feedback
(Co-)ondersteuners dragen ook bij aan de ontwikkeling en 
kwaliteitsbewaking van Samensterk begeleiding door deel-
name aan tweemaandelijkse bijeenkomsten voor reflectie en 
feedback. Tijdens deze bijeenkomsten leggen ze de verbinding 
met andere groepen. Ook delen ze ervaringen en nemen ze 
tips en ideeën mee naar de eigen groep. 

2.7 Kosten
Samensterk begeleiding kent een startfase voor implementatie 
en een zelforganiserende fase. Beide fasen kennen een eigen 
opbouw van onderdelen en bijbehorende (organisatorische) 
benodigdheden die te vertalen zijn naar een kostenoverzicht. 
Niet alle investeringen zijn directe kosten. De inzet van profes-
sionele groepsondersteuners kan in veel gevallen gedeclareerd 
worden, afhankelijk van de organisatie en de financierings-
stroom. In de startfase zijn er meer investeringen nodig dan 
in de zelforganiserende fase. Er zijn verschillende variabelen 
die de kosten bepalen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de 
schaal waarop een organisatie de methode implementeert. 
in een organisatie geïmplementeerd wordt, maar ook van de 
mogelijkheden in toegankelijkheid  van vrijwilligers en de hulp-
behoefte van extern ingekochte dienstverlening. 
Een voorbeeldberekening van de kosten van de methode is 
terug te vinden in bijlage 7.
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Onderbouwing van  
Samensterk begeleiding

3

In dit hoofdstuk staat de onderbouwing van de methode 
centraal. De visie achter Samensterk begeleiding komt uitge-
breid(er) aan de orde en er wordt benoemd welke werkzame 
elementen de methode uniek maken. Vervolgens worden de 
werkzame elementen gekoppeld aan de problemen van de 
doelgroep. 

3.1 Wat moet je weten: achtergrondinformatie 

Zoals al werd benoemd in de inleiding is Samensterk bege-
leiding bij uitstek geschikt voor mensen die niet meer geheel 
overweldigd worden door hun psychiatrische aandoening, 
maar die te kampen hebben met schaamte, sociale angst, 
een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen. Vaak is er sprake 
geweest van langdurige afhankelijkheid van professionele 
hulpverleners en hebben deelnemers bij de start een zeer 
beperkt sociaal netwerk en nauwelijks activiteiten buitenshuis. 
Het kan ook zijn dat mensen wel naar buiten treden, maar 
steeds ‘botsen’ in interactie met anderen. Deze problemen 
leiden vaak tot een eenzaam en teruggetrokken bestaan, ver-
mijding of onbegrip. Professionals krijgen daardoor soms een 
nog exclusievere rol toebedeeld. Dit is een wederkerig gevolg. 
Hulpverleners achten zichzelf namelijk ook meer verantwoor-
delijk voor de situatie van de cliënt. Het hulpvaardig zijn voert 
dan de boventoon wat eigenlijk niet helpend is. Daardoor raakt 
de balans in geven en ontvangen verstoord (Bouwkamp & de 
Vries, 2006). 

Samensterk begeleiding is ontstaan vanuit het idee 
om de huidige hulpverlening van de RIBW Nijmegen 
& Rivierenland anders in te richten
De exclusiviteit in het contact tussen de hulpgever en hulp-
vrager heeft er in 2013 toe geleid dat de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland hier, waar mogelijk, verandering in wilde brengen. 

Deze keuze was destijds ook gedreven door de komende 
transitie naar de Wmo. In de 8 bakens van de Wmo is opge-
nomen dat collectief altijd voorliggend is aan individueel. De 
RIBW Nijmegen & Rivierenland signaleerde immers dat er 
wel verschillende actief bezochte collectieve voorzieningen 
waren zoals inloop, maar dat collectieve ‘hulpverlening’ niet 
voldoende aanwezig was op wijkniveau. De RIBW Nijmegen 
& Rivierenland ambieerde een ontwikkeling op dit gebied om 
te ontdekken of Samensterk begeleiding voor cliënten zou 
leiden tot participatie, groei in herstel en een actievere sociale 
rol in de wijk en het (net)werk. Concluderend zocht de RIBW 
Nijmegen & Rivierenland naar een manier waarop collectieve 
hulp ook toegankelijk zou kunnen zijn voor een doelgroep die 
groepsinterventie juist het liefst vermijdt op basis van eerdere 
negatieve ervaringen. 

Samensterk begeleiding is verweven met herstel- 
ondersteunende zorg 
Samensterk begeleiding verbindt zich aan de basisprincipes 
van herstelondersteunende zorg (HOZ). 
In de huidige ontwikkelingen van de HOZ zijn er ook her-
stelprogramma’s ontwikkeld. Wellness Recovery Action Plan 
(WRAP) en Herstel, Empowerment, Ervaringsdeskundigheid 
(HEE) zijn hiervan de meest voorkomende voorbeelden in 
Nederland. De RIBW Nijmegen & Rivierenland zet beide 
herstelprogramma’s ook in. Wat deze herstelprogramma’s 
onderscheidt van Samensterk begeleiding is dat ze niet 
worden ondersteund door een betaalde professional en dat 
ze dus een zelfgestuurd initiatief zijn, met ondersteuning van 
een facilitator (ervaringsdeskundige). Omdat deelnemers 
aan Samensterk begeleiding zeer expliciet aangeven dat de 
betaalde professional in het begin van cruciaal belang is om te 
‘durven’ komen, onderscheidt Samensterk begeleiding zich van 
de andere groepsvarianten binnen de HOZ. Het verschil is dus 
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‘samenhulp’ in plaats van ‘zelfhulp’. Daarbij ligt de focus bij 
Samensterk begeleiding op het in gezamenlijkheid bepalen van 
de thema’s, zonder inhoudelijke structurering.

Samensterk begeleiding verbindt zich verder aan de basis-
principes van de HOZ. Zie hiervoor de handreiking voor 
implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGZ 
(Hendriksen-Favier, Nijnens & Rooijen, 2012).

3.2  De visie achter Samensterk begeleiding

Samensterk begeleiding is ontstaan vanuit de overtuiging 
dat elk mens mogelijkheden en mooie, krachtige eigenschap-
pen heeft. Elke persoonlijke situatie is het product van een 
samenspel van levensgeschiedenis, omgevingsfactoren en 
persoonlijke eigenschappen. Niet iedereen krijgt gelijke kansen 
in het leven, maar we worden wel volgens dezelfde maatsta-
ven beoordeeld. Mensen beoordelen iemands gedrag richting 
anderen, kijken of iemand al dan niet een baan heeft en of 
iemand goed voor zichzelf kan zorgen. 
Stel je voor dat je leven zich tekent door nare gebeurtenissen, 
je niet kan terugvallen op familie of vrienden, je pogingen 
iets voor een ander te betekenen niet gezien worden, de kans 
niet hebt gehad om te leren hoe je met mensen of negatieve 
gevoelens om kan gaan en/of je in aanleg al kwetsbaar bent 
voor psychische ziekte. De kans is dan groter dat je mooie, 
krachtige eigenschappen ondergesneeuwd of nog niet opti-
maal ontwikkeld zijn. 
Iedereen verdient de kans om persoonlijke wensen en moge-
lijkheden te (her)ontdekken. Voor iedereen geldt dat dat 
het beste gaat in een omgeving die aansluit op persoonlijke 
behoeften die voelen als een lekker zittende jas. 
Samensterk begeleiding probeert een handreiking te doen 
naar mensen met een EPA die wel zouden willen, maar niet 

weten hoe. Samensterk begeleiding wil een omgeving bieden 
die natuurlijkerwijs uitnodigt om krachten en mogelijkheden 
te gaan ontdekken, zodat kwetsbare mensen zichzelf weer op 
waarde weten te schatten en ook weer van waarde kunnen 
zijn voor een ander. Samensterk begeleiding wil een omgeving 
bieden waarin mensen die minder kansrijk zijn een stap kunnen 
zetten naar persoonlijk en maatschappelijk herstel. De aan-
wezigheid van gelijkgestemden is in de visie van Samensterk 
begeleiding onmisbaar om deze omgeving te kunnen bieden. 
Gelijkgestemden kunnen als geen ander invoelen wat er nodig 
is en waar het schuurt. 
De aanwezigheid van een co-ondersteuner als essentieel 
onderdeel van Samensterk begeleiding is daarnaast een levend 
voorbeeld van de mogelijkheid om te herstellen
Tot slot ziet Samensterk begeleiding de verschillen tussen 
mensen als kracht van de methode en daarmee als kracht van 
de samenleving. Daar waar de een goed in is, kan hij/zij de 
ander mee van dienst zijn. Door elkaar aan te vullen en mee te 
denken over oplossingen in de situatie van een ander bereiken 
deelnemers samen meer. Samen sterk. 

3.3  Verantwoording: wat werkt en waarom werkt het? 

Voor de verantwoording van de werkzaamheid van 
Samensterk begeleiding komen een aantal uitgangspunten van 
de methode aan de orde. De samenkomst van deze uitgangs-
punten draagt bij aan dát wat werkt en waarom het werkt. 

Lotgenotencontact
Herkenning in elkaar en ‘samen leren’ zijn voor deelnemers 
belangrijke factoren voor hun ontwikkeling in herstel. Omdat 
Samensterk begeleiding een vorm van lotgenotencontact is, 
voelen deelnemers de methode niet als ‘behandeling’. Dit 
bepaalt mede het succes van Samensterk begeleiding. De 

groepsondersteuners initiëren het lotgenotencontact waarbij 
ze ook inhoudelijk interventies inzetten om de verbinding 
tussen de lotgenoten te versterken en te ondersteunen. Dit 
doen ze bijvoorbeeld bij het inventariseren van gemeen-
schappelijke thema’s. Het gemeenschappelijke thema is een 
belangrijke factor van herkenning. De werkzaamheid van het 
bijeenbrengen van lotgenoten in een veilige, vrije en ver-
trouwde situatie brengt een unieke mate van ‘samen leren’ 
teweeg. Dit is een belangrijke sleutel in het herstelproces 
(Berkvens, 2016; Rooijen & Weeghel, 2011; Rabenschlag et 
al,. 2012; Munn-Giddings & McVicar, 2006; Erp, Boertien, 
Rooijen, Bakel, Smulders, 2015). 

Presentie, wederkerigheid, diagnosevrij 
Wat lotgenotencontact kenmerkt is dat er een connectie is. 
Vanuit deze connectie is werkelijk present zijn mogelijk, net als 
wederkerigheid. De connectie kenmerkt zich door gedeelde 
ervaring en pijn. Hierdoor ontstaat een relatie waarin de 
deelnemers niet alleen van de groepsondersteuners en andere 
deelnemers leren, maar ook andersom. Het is mogelijk om 
elkaar aan te spreken op de effecten van elkaars handelen. Er 
is zowel aandacht voor de psychiatrische ziekte als voor per-
soonlijke kenmerken. Zo is het mogelijk om van elkaar te leren 
dat niet de diagnose, maar juist de persoon bepalend is voor 
iemands identiteit (Dröes & Witsenburg, 2012).

Focus op herstel
Deelnemers aan Samensterk begeleiding geven aan dat er 
sterk herstelbevorderende invloed van de groepsbijeenkomsten 
uitgaat. Zij ervaren de begeleide peer-to-peer ondersteuning 
als destigmatiserend en herstellend voor zingeving, met name 
door de uitbreiding van sociale vaardigheden en rollen en 
afname van eenzaamheid en isolement (Berkvens, 2016). De 
groepsleden verbinden zich langzaam aan elkaar en vormen na 

verloop van tijd een belangrijk informeel netwerk voor elkaar. 
Daarmee verschijnt het perspectief van een ‘WijKring-achtige’ 
context aan de horizon.

Wijkgericht, ingebed in systeem rondom cliënt
Samensterk begeleiding wordt wijkgericht ingezet. Omdat 
deelnemers letterlijk dichterbij gebruik kunnen maken van 
deze hulpvariant versterkt dit een geïntegreerde wijkgerichte 
aanpak. Op deze wijze worden cliënten in staat gesteld om 
sociale contacten in de wijk op te doen en verbindt Samensterk 
begeleiding gemeenschappelijkheid en verbondenheid. 
Bovendien streeft de methode een actieve, lokale samen-
werking na met instanties, waardoor het systeem rondom de 
deelnemers hen helpt met participatiewensen (Projectgroep 
PvA ernstige psychiatrische aandoeningen, 2014). 

Commitment 
Het bereiken van de doelgroep is één van de meest moei-
lijke aspecten in de werkzaamheid. Samensterk begeleiding 
is ook in het leven geroepen omdat de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland in de praktijk merkt dat cliënten zeer beperkt 
deelnemen aan groepsgericht aanbod. De sociale stress 
die ontstaat wanneer een cliënt aan een verwachting moet 
voldoen werkt vaak verlammend en heeft vaak een negatief 
effect op het natuurlijke proces van de groep en haar individu-
ele leden. Er is ongedwongen vrije ruimte nodig, zo blijkt uit de 
praktijk. Een werkzaam aspect van Samensterk begeleiding is 
daarom ook om de doelstelling niet in termen van ‘resultaten’ 
te formuleren, maar als faciliteit die deelnemers in de gelegen-
heid stelt om in een veilige omgeving lotgenoten te ontmoeten 
en van elkaar te leren.
Een ander werkzaam aspect is het daadwerkelijk faciliteren van 
deelnemers om aanwezig te kunnen zijn bij de bijeenkomsten. 
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Dit betekent in sommige gevallen dat iemand moet worden 
opgehaald om letterlijk de stap over de drempel te zetten. 
Eenmaal aanwezig ervaren deelnemers de focus op het ‘mens’ 
zijn vanuit een diagnosevrije visie. Dit helpt hen zich te willen 
committeren aan de groep. Bovendien ligt de focus op het hier 
en nu en wat er wél kan (empowerment). Dit zijn uiteindelijk 
allemaal aspecten die helpend zijn om de groepsbijeenkom-
sten vol te houden (Berkvens, 2016). In de praktijk blijkt dat 
de groepsbijeenkomsten na een eerste cyclus van 10 weken 
geïntegreerd raken met de weekstructuur van deelnemers, 
waardoor de groepsbijeenkomsten voor langere duur voortge-
zet worden. 

Veiligheid, vertrouwen en structuur
Uit het onderzoek van Berkvens (2016) blijkt dat de drie com-
ponenten veiligheid, vertrouwen en structuur een succesvolle 
combinatie vormen. Veiligheid is in het werken met kwetsbare 
mensen een vereiste en zou ook wel als randvoorwaarde 
gezien kunnen worden voor herstel. Een aantal interventies die 
kunnen helpen in de basisveiligheid zijn: invloed en zeggen-
schap geven, duidelijk informeren, gevoelens van angst en 
onzekerheid onderzoeken, structuur en zekerheden inbou-
wen zodat de omgeving overzichtelijk is, er zijn en afspraken 
nakomen (Hollander & Wilken, 2013). Ook het hanteren van 
een vaste agenda (structuur) biedt veiligheid. Vertrouwen is bij 
mensen met een EPA vaak moeilijk omdat ze een rijke hulpver-
lenersgeschiedenis hebben die niet altijd positief is. Eventuele 
beschadigingen in vertrouwen moeten gerepareerd worden. 
Hier oog voor hebben en mede verantwoordelijkheid dragen 
helpt om vertrouwen en veiligheid te creëren. Het is bijvoor-
beeld belangrijk om structuur te bieden door samen afspraken 
te maken. Deelnemers mogen hierin fouten maken mag, als ze 
deze fouten maar kunnen toegeven. Een congruente houding, 
waarbij het klopt wat je zegt en wat je doet, wekt vertrouwen. 

Daarbij is het ook belangrijk om grenzen aan te geven. Het 
komt eigenlijk neer op een transparante, open en kwetsbare 
houding om vertrouwen te bevorderen  (Heyndrickx et al., 
2005).

Leiderschap & zelfmanagement 
Bij herstel is het belangrijk dat de focus ligt op zelfmanage-
ment, dus regie leren voeren over de eigen gezondheid en 
daar passende keuzes in leren maken (Zorgbelang Gelderland, 
2013). De doelgroep heeft in veel gevallen de leiderschap over 
het leven verloren. Samensterk begeleiding helpt hen om weer 
regie te nemen over aspecten in het leven. Dit gebeurt letterlijk 
in het groepsproces. De rol van de ‘betaalde’ ondersteuner 
heeft hier grote invloed op door een indirecte en bescheiden 
rol aan te nemen (Rooijen & Weeghel, 2010). In het onder-
zoek van Castelein et al., (2010) bood de professional enkel 
structuur, continuïteit en een veilig klimaat om het lotgenoten-
contact zo optimaal mogelijk te laten groeien. Uit de resul-
taten bleek verbetering op het gebied van onderlinge sociale 
steun. Ook ging het met de psychische klachten beter. Zo 
hadden deelnemers bijvoorbeeld minder last van somberheid. 
“Geconcludeerd kan worden dat begeleide lotgenotengroepen 
deelnemers juist in staat stellen om te profiteren van referent 
power, ofwel het leren van gelijken” (Rooijen & Weeghel, 
2010, p. 219). 

Jezelf zijn op een authentieke, onthullende wijze
Een belangrijk werkzaam element in Samensterk begeleiding 
is dat de groepsondersteuners zichzelf zijn en zichzelf écht 
laten zien. Op deze manier kunnen deelnemers zich met elkaar 
ontwikkelen. Wanneer groepsondersteuners eigen ervaringen 
delen die herkenbaar zijn voor de deelnemers bevordert dit 
het proces van normalisatie. Groepsondersteuners die hun 
kwetsbaarheid tonen doorbreken een gevoel van schaamte 

en maken het bespreken van beladen thema’s gemakkelijker 
(Hans et al, 2012).

Samensterk begeleiding wil bijdragen aan inclusie van mensen 
met een EPA.   

Het hoofddoel voor deelnemers is om op verschil-
lende manieren verder te komen in hun herstelproces. 

Problematiek mensen 
met EPA

Wat biedt Samensterk begeleiding? Wat bereikt de deelnemer?

Achterstand op gebied van 
participatie

Deelnemer komt voor de groepsbijeenkomsten 
naar een plek in de wijk. Hij/zij neemt hiervoor 
deel aan het verkeer of reist met het openbaar 
vervoer. De wijk wordt verkend en de deelne-
mer komt letterlijk naar buiten. 

De deelnemer participeert meer in het maat-
schappelijk leven.

Beperkte sociale 
vaardigheden

Oefening in en feedback op sociale interacties. 
De focus van de groepsondersteuners ligt op de 
kwaliteiten van deelnemers en empowerment. 
Deelnemers leren elkaar op een empowerende 
manier aanspreken. 

Sociale vaardigheden van de deelnemer zijn 
toegenomen.

Weinig eigenaarschap Spiegeling bij/stimulans door lotgenoten, 
ervaren van positieve  invloed op eigen situatie.

Groepsondersteuners nemen een faciliterende 
houding aan.

De deelnemer ervaart invloed op de eigen 
situatie.

Achterstand op het gebied 
van sociale inclusie

Door commitment aan de groep wordt de deel-
nemer een belangrijk onderdeel van de groep.
De deelnemer oefent met andere rollen dan die 
van ‘de cliënt’, bijvoorbeeld door een bijeen-
komst voor te zitten. Leiderschap.

De deelnemer vervult meer rollen: sociale inclu-
sie is toegenomen.

Samensterk begeleiding geeft hier op verschillende manie-
ren invulling aan, afhankelijk van de problematiek van de 
doelgroep.
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Problematiek mensen 
met EPA

Wat biedt Samensterk begeleiding? Wat bereikt de deelnemer?

Beperkt sociaal netwerk of 
sociaal isolement

•  Veilig ontmoeten van andere mensen, eventueel 
gehaald en gebracht kunnen worden, groepsbij-
eenkomst op een veilige plek in de wijk. 

•  Lotgenotencontact biedt deelnemers weer 
perspectief op wensen en behoeftes. 

•  Het sociaal isolement van de deelnemer is 
doorbroken.

•  De deelnemer ervaart de groep als eigen 
steunsysteem.

Eenzaamheid •  Elke week een groepsbijeenkomst, waarbij de 
deelnemer gemist wordt als hij/zij er niet is. De 
deelnemer hoort erbij. 

• Eenzaamheid bij de deelnemer is doorbroken.
•  De deelnemer ervaart de groep als eigen 

steunsysteem: ‘samenregie’ is toegenomen.

Stigmatisering en 
discriminatie in de omgang 
met andere mensen

•  Gelijkgestemden: schaamte speelt geen rol in 
de interactie met andere deelnemers.

•  Er is sprake van herstel van rollen in sociale 
relaties binnen het eigen sociaal netwerk van 
de deelnemer.

•  Het contact met familie en vrienden is positie-
ver en gelijkwaardiger.

Zelfstigma of laag zelfbeeld/
schaamte.

• Spiegeling bij/stimulans door lotgenoten.
•  Groepsondersteuners nemen een faciliterende 

houding aan.
•  Oefening gericht op (her)ontdekken van kwali-

teiten en talenten.
•  De focus van de groepsondersteuners ligt op 

de kwaliteiten van deelnemers: empowerment.
•  Schaamte speelt geen rol in de interactie 

met andere deelnemers. Deelnemer herkent 
zijn problematiek bij lotgenoten. Herkenning 
vinden bij en leren van mensen die in vergelijk-
bare omstandigheden verkeren.

• Zelfstigma bij de deelnemer is doorbroken.
•  Zelfvertrouwen van de deelnemer in het dage-

lijks leven is toegenomen.
• Zelfbeeld is positiever.
•  Deelnemer kent haar/ zijn kwaliteiten en 

talenten
•  De deelnemer ervaart invloed op de eigen 

situatie en voelt zich meer eigenaar van zijn 
leven en herstelproces

• Gevoel van schaamte is verminderd. 

Gemis aan moedgevende 
contacten met mensen die 
verder zijn in hun herstel

Aanwezigheid van een co-ondersteuner. De deelnemer ervaart de groep als eigen 
steunsysteem: ‘samenregie’ is toegenomen.

Figuur 3: Inzet van Samensterk begeleiding en resultaten voor deelnemers

Secundaire winst bij Samensterk begeleiding
Niet alleen de deelnemers ontwikkelen en leren tijdens de 
bijeenkomsten. Ook voor de groepsondersteuner en 
co-ondersteuner heeft de rol bij Samensterk begeleiding een 
aantal positieve effecten. Deze effecten zijn eerder aan de 
orde gekomen in paragraaf 1.3.
 
Een professionele groepsondersteuner:
• Belichaamt een herstelgerichte houding.
• Ervaart een energiemoment in de week, wat wordt ervaren 

als ‘even opladen’.
• Is onderdeel van de weekbespreking wat als zeer positief 

wordt ervaren in de doorgaans drukke werkweek.
• Maakt een identiteitsontwikkeling door rondom de beschei-

denheid in de houding als professional.

Een co-ondersteuner: 
• Verdiept en verbreedt zijn/haar coachings- en arbeidsvaar-

digheden binnen een beschermde omgeving.
• Kan ervaringskennis inzetten. 
• Ontwikkelt leiderschapskwaliteiten.
• Ervaart meer zelfvertrouwen. 
• Ervaart meer eigenaarschap.

• Neemt vaker deel aan reguliere voorzieningen. 

Sociaal netwerk:
• Familie en vrienden ervaren het contact met deelnemers als 

positiever en gelijkwaardiger. Doordat de deelnemer 
nu steun ontvangt van groepsgenoten ontstaat hier 
ruimte voor.

Problematiek mensen 
met EPA

Wat biedt Samensterk begeleiding? Wat bereikt de deelnemer?

Gezondheidsproblemen, 
financiële problemen

Gelijkgestemden die kunnen meedenken over 
thema’s en vragen.
De mogelijkheid de inhoud van de bijeenkom-
sten zelf vorm te geven door thema’s aan te 
dragen die op deze problematiek gericht is. 

De deelnemer voelt zich ondersteund bij het 
aanpakken van gezondheidsproblemen en 
financiële problemen.
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Praktijkervaringen

4

4.1 Een praktijkvoorbeeld 

”Ik bouw zelfvertrouwen op in de groep. Veel mensen die 
ondersteuning krijgen van de RIBW zijn eenzaam. Daarom 
is Samensterk begeleiding zo belangrijk, ook voor mij. Je 
ontmoet andere mensen en bespreekt onderwerpen die je 
bezighouden.” Dat zegt Erika, die dit jaar na de nodige twijfels 
de stap heeft gezet naar Samensterk begeleiding. 

Erika vertelt dat ze al ruim zeven jaar individuele ondersteuning 
aan huis krijgt van de RIBW. Meestal vinden die gesprekken 
een keer per week plaats. Toen de begeleidster van Erika 
Samensterk begeleiding ter sprake bracht, stond Erika daar 
sceptisch tegenover. “Ik heb me er lang tegen verzet, want 
ik was bang dat ik mezelf zou verliezen in een groep. Dat ik 
andere mensen zou gaan helpen en de balans tussen wat goed 
is voor de ander en wat goed is voor mij kwijt zou raken.”

Haar begeleidster benadrukte echter ook de voordelen voor 
Erika van de ontmoetingen met lotgenoten, die ook worden 
begeleid door medewerkers van de RIBW. “Op het moment 
dat mijn begeleidster me vertelde over Samensterk begeleiding 
had ik een keer in de twee weken individuele begeleiding en 
dat vond ik te weinig. Omdat ik niet om meer ondersteuning 
durfde te vragen, heb ik gezegd dat ik mee zou doen. De 
eerste bijeenkomst vond ik eng en vreemd. Maar het klikte 
meteen met een andere vrouw in de groep en dat is heel fijn. 
We begrijpen elkaar, hebben maar een half woord nodig”, 
vertelt Erika.

De rol van de groepsondersteuner is belangrijk volgens Erika. 
“Ik vind het fijn dat de groepsondersteuner de rust bewaakt en 
ingrijpt als mensen te heftige persoonlijke verhalen vertellen, 
want dat kan heel zwaar zijn. Ik vind het ook prettig dat de 

groepsondersteuner op de hoogte is van wat er speelt bij de 
deelnemers. Hierdoor kan de groepsondersteuner opmerkin-
gen in de groep beter kan plaatsen. Het is goed dat we zelf 
proberen zo open mogelijk te zijn en elkaar positief stimuleren. 
Ik merk wel dat de groep een paar mensen nodig heeft die 
de kar trekken. Want anders is de kans groot dat de groep uit 
elkaar valt.” 

Samensterk begeleiding naast haar individuele ondersteuning 
is belangrijk geworden voor Erika. “In de Samensterk groep 
kan ik leren om onderdeel van een groep te zijn, in een groep 
te praten en anderen te helpen. Dat helpt mij ook weer. Ik 
bouw zelfvertrouwen op in de groep en durf het initiatief 
te nemen om een uitstapje te organiseren voor de groep. 
Bovendien zijn de contacten en de herkenning van elkaars 
situatie betekenisvol voor mij. Het helpt mij ook om stappen te 
durven zetten buiten de RIBW.” 

Iedere bijeenkomst heeft dezelfde opbouw. Erika: “We begin-
nen met een rondje waarin iedereen vertelt hoe het met hem 
of haar gaat, waarbij de afgelopen week centraal staat. Daarna 
bespreken we een thema, bijvoorbeeld angst. Doorgaans 
bepalen we het thema samen, maar soms brengt een van de 
deelnemers iets in. Zo nu en dan ontstaat er spontaan een 
thema door het spelen van een (kaart)spel. Of we nodigen 
iemand uit om over een speciaal onderwerp te komen praten, 
zoals budgettering. Vervolgens is er een afronding, waarbij je 
de gelegenheid hebt om zaken te benoemen die je kwijt wilt. 
Van belang hierbij is dat de groep aan het eind van de bijeen-
komst met een prettig gevoel naar huis gaat.”

De groepsondersteuner stelt zich soms bewust afwachtend 
op, bijvoorbeeld bij het bepalen van een thema. Erika vertelt 
daarover: “Als zij minder initiatief neemt, is de kans groter dat 
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wij het overnemen. Een van de groepsleden ervaarde zo dat 
hij kwaliteiten heeft als gespreksleider. Dat was een belang-
rijke ontdekking voor hem. Ik zou best willen proberen om 
de groep zonder groepsondersteuner te draaien, anderen zijn 
daar huiverig voor. Ik kan me voorstellen dat iemand die al 
langer deelnemer is en daar interesse in heeft de rol van de 
groepsondersteuner overneemt. Van deelnemers aan andere 
groepen heb ik gehoord dat er zonder ondersteuning minder 
sturing en meer openhartigheid is in een groep. Je moet als 
groep wel zo sterk zijn dat je in staat bent chaos te voorkomen. 
Dat betekent dat je er attent op moet zijn dat er geen zware 
persoonlijke problemen aan de orde komen.”

“De groep is voor mij een lichtpuntje in de week, ik kom er 
voor uit bed. Ik heb moeite om actief te zijn in de ‘gewone’ 
wereld. Niet dat ik me schaam voor mijn psychische proble-
men, maar ik heb nare ervaringen met mensen die een oordeel 
over mij hadden. Het is fijn om in de groep te merken dat je 
interesse hebt in een ander en dat dit wederzijds is. Het zou 
leuk zijn om ook eens samen iets te ondernemen, bijvoorbeeld 
een keer naar de bioscoop. Dat hebben we nog niet gedaan. Ik 
weet dat er groepen zijn die onderling contact hebben via een 
groepsapp. Bijvoorbeeld als ze een praktische vraag hebben 
of hulp zoeken bij een klusje als een lamp ophangen. Dat vind 
ik een mooi initiatief, maar ik weet niet of dat iets is voor onze 
groep. We voelen ons vertrouwd met elkaar, maar we zijn niet 
zo ondernemend. Wie weet komt dat nog.”

4.1  Groepsondersteuners en deelnemers over 
Samensterk begeleiding 

Voor vrij veel mensen geldt dat er door deelname aan 
Samensterk begeleiding een isolement doorbroken wordt. Het 
betreft vaak mensen die vaardigheden op sociaal vlak verlo-
ren zijn of er vervreemd van zijn geraakt. In de Samensterk 
begeleidingsgroep ontdekken ze weer hoe ze met anderen 
kunnen omgaan. Een voorbeeld hiervan is dat een man met 
autisme een belangrijk leerproces op gang heeft gebracht in 
de groep. Juist doordat hij heel fijngevoelig is over hoe er met 
elkaar gecommuniceerd wordt, heeft hij andere deelnemers 
steeds gewezen op oordelen en de beperkte manier waarop ze 
elkaar probeerden te bereiken. Ze hebben hierdoor als groep 
geleerd om elkaar ruimte te geven en elkaar goed te berei-
ken in een gesprek. Een ander voorbeeld van het succes van 
Samensterk begeleiding is een deelnemer die zeer op zichzelf 
is en het liefste thuis is. Toch komt hij wekelijks naar de groep 
en laat hier zelfs voetbalwedstrijden op tv voor schieten, terwijl 
die heel belangrijk voor hem zijn. Hij ondervindt daarmee de 
waarde van sociale interactie en ergens bij horen.

Bert is een zeer teruggetrokken man, die juist tijdens een 
slechte periode de groepsmogelijkheden heeft benut. 
Met ondersteuning van zijn behandelaar is hierdoor een 
opname voorkomen. Bert wist groepsleden te benaderen 
wanneer dit nodig was. Hij heeft hierdoor in korte tijd een 
enorme groei heeft doorgemaakt. (Procesevaluatie, 2017)

Menno: “Doordat we elkaar als deelnemer feedback 
geven ontstaat er een kritisch proces. Hiermee bedoel 
ik de wijze waarop we naar het leven kijken, waarop we 
oordelen hebben (of juist niet) en waarop we werke-
lijkheden kunnen toetsen. Hiermee komen we van het 
perspectief van ‘ieder voor zich’ naar ‘samen’. 
Ik zie deelname aan Samensterk begeleiding als een 
oefentuin waardoor leven in en omgaan met de maat-
schappij gemakkelijker gaat. Ik merk dat dit het vermogen 
versterkt om serieus deel te nemen en mee te onderhan-
delen over hoe je als burger met elkaar omgaat. In plaats 
van toekijkend aan de zijlijn sta ik er nu midden in.”  

Bertine, co-ondersteuner: “Wat ik zelf van grote waarde 
vind is de gelijkwaardigheid, het gevoel dat we als 
mensen bij elkaar zitten en dat de begeleider-cliënt-rela-
tie wegvalt. Dat menselijke aspect vind ik heel belangrijk. 
Toch heb ik ook heel erg gemerkt dat de overstijgende 
blik van een professionele groepsondersteuner nodig is. 
Dat is heel dubbel, maar het menselijke aspect doet mij 
heel goed.”Omar besprak in de groep hoe hij zelf meer uit de groep 

kan halen en hoe hij meer voor een ander zou kunnen 
betekenen. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat Omar 
behoefte heeft aan adviezen over sociale, interactieve 
situaties. De afspraak is nu dat iedereen om de beurt een 
thema voorbereidt en inbrengt tijdens de bijeenkomsten. 
Omar zorgt dat zijn thema’s regelmatig aan bod komen. 
Zo krijgt hij ondersteuning bij onderwerpen die hij lastig 
vindt en kan hij andere deelnemers helpen met thema’s 
die hen bezig houden. (Berkvens, 2017)

Een groepsondersteuner vertelt: “Een deelnemer had een 
conflict op zijn werk en wilde even niet gaan. Sommige 
groepsgenoten hadden hier begrip voor, andere groeps-
genoten vonden dat hij juist wel moest gaan zodat hij het 
conflict kon uitpraten met zijn coördinator. Afhankelijk 
van de groepscultuur spreken deelnemers elkaar direct of 
indirect aan. Sommige groepen zijn heel direct en kunnen 
elkaar pittig aanspreken, in andere groepen zoeken 
deelnemers meer de nuance op. In ieder geval willen de 
deelnemers echt van elkaar leren.
Laatst stuurde een deelnemer me een appje waarin ze 
vertelde dat ze de aandacht echt prettig vindt en dat ze 
het echt nodig heeft kwetsbaarheden met lotgenoten te 
delen. 
Deelnemers voelen ruimte voor het delen van kwets-
baarheden. Iets wat ze voorheen vooral deelden met hun 
begeleider in een afhankelijke positie, delen ze nu met 
elkaar. Ze ontdekken dat de wereld veel groter is dan 
alleen contact met hun begeleider. Het peer-to-peeref-
fect heeft daarmee een groots effect op de deelnemers. 
(Procesevaluatie, 2017)
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Bijlagen

Bijlage 1: Samenvatting resultaten evaluatieonder-
zoek Samensterk begeleiding

1. Persoonlijke opbrengsten
Toename zelfvertrouwen
• Deelnemers leren te praten in een groep en 

delen persoonlijke zaken.

Gevoel er te mogen zijn
• ‘Nu kom ik ervoor uit dat mijn psychiatrische 

achtergrond deel is van mijn leven.’
• ‘Het is goed om een persoon zelf te leren kennen en niet 

alleen de diagnose te zien.’

Persoonlijke ontwikkeling
• Nieuwe vaardigheden opdoen, zoals grenzen bewaken. 
• ‘Het is nuttig om feedback te krijgen van 

groepsgenoten.’

Zelfregie en samenregie
• Deelnemers helpen elkaar bij het nemen van 

beslissingen.

• ‘Ik zou nu zelf vrijwilligerswerk opzoeken als ik dat wil, in 
plaats van af te wachten.’

2. Opbrengsten toename sociaal netwerk
Afname van eenzaamheid
• ‘De groep brengt mensen bij elkaar die anders thuis zouden 

zitten.’

Ervaren van sociale steun
• De Samensterk begeleiding groep biedt een 

veilige omgeving waar deelnemers persoonlijke 
dingen kunnen bespreken.

Vertrouwen in mensen is gegroeid
• ‘Ik was eerder schichtig naar andere mensen. Het vertrou-

wen in mensen is door de groep groter geworden.’

Betekenisvolle bijdrage aan de groep
• Gewaardeerde sociale rollen in de groep, als deelnemer of 

co-ondersteuner.

Meedoen aan maatschappelijke activiteiten
• De drempel is lager om mee te doen aan maat-

schappelijke activiteiten.

3. Ondersteuning
• Sommige deelnemers geven aan dat ze hun persoonlijk bege-

leider minder nodig hebben omdat ze meer kwijt kunnen in de 
Samensterk begeleiding groep.

• Een aantal deelnemers geeft aan dat zij de combinatie van 
persoonlijke begeleiding en Samensterk begeleiding begelei-
ding prettig vinden (maar één van beide is ook 
mogelijk). 

(Biene & Esmeijer, 2018) 
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Bijlage 2: Format voor de procesevaluatie (individuele vragenlijst)

Evaluatieformulier Samensterk begeleiding individuele vragenlijst 

Naam: 

Datum: 

1 Hoe heb je de 
Samensterk 
begeleiding in de 
afgelopen 10 weken 
ervaren? 

2 Wat was volgens 
jou succesvol in 
deze periode?

3 Wat zijn volgens jou 
een tegenvallers of 
knelpunten geweest 
in deze periode?

4 Wat levert het 
jou op om aan 
de Samensterk 
begeleiding deel te 
nemen? 

Evaluatieformulier Samensterk begeleiding individuele vragenlijst (vervolg)

5 Wil je doorgaan 
met de Samensterk 
begeleiding?

Zo ja, wat heb 
je voor wensen/
behoeftes voor de 
volgende 10 keer?
Zo nee, met welke 
reden wil je stoppen 
en hoe kan de 
RIBW je verder 
ondersteunen? 

6 Hoe heb je de 
ondersteuning 
van de begeleider 
ervaren? 

7 Welke aanbevelin-
gen zou je willen 
doen aan de groep 
en/of begelei-
der voor verdere 
voortgang? 
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Bijlage 3: Format voor de procesevaluatie (groepsgesprek)

Evaluatieformulier Samensterk begeleiding, groepsgesprek

1. Is de Samensterk begeleiding uitgevoerd volgens plan? 
• Welke activiteiten zijn er wel of juist niet uitgevoerd? 
• Zijn die activiteiten uitgevoerd zoals ze bedoeld waren? 
• Als de activiteiten niet (of niet zoals gepland) zijn uitgevoerd, hoe komt dat? 

2. Hoe is de waardering en ervaring van de deelnemers en begeleider van de Samensterk begeleiding? 
• Hoe hebben de deelnemers de Samensterk begeleiding ervaren? 
• Heeft de Samensterk begeleiding opgeleverd wat men ervan verwachtte? 
• In hoeverre waarderen de deelnemers de deelname aan de Samensterk begeleiding - Begeleiding? 
• Is (zijn) de begeleider(s) in staat geweest om de groep goed te ondersteunen? 

3. Wat is het bereik van de Samensterk begeleiding? 
• Hoeveel deelnemers?
• Wie haakte af en waarom? 
• Wie willen doorgaan? 

4. Wat zijn succesfactoren en knelpunten? 
•  Kun je in de aanpak en de uitvoering van de aanpak (planning, condities etc.) momenten of processen aanwijzen die bijgedragen 

hebben aan het succes?
• Kun je zo ook tegenvallers opsporen? 
• Hielden de betrokkenen zich aan afspraken? 
• Heeft de Samensterk begeleiding gewenste of ongewenste processen op gang gebracht? 
• Hebben gebeurtenissen van buitenaf invloed gehad op de succesfactoren of knelpunten? 

5.  Welke aanbevelingen kunnen er aan de hand van deze evaluatie worden gedaan voor verbetering van de Samensterk begeleiding? 

Bijlage 4: Hulpschema veranderproces

Fase van de cliënt 
(Fase van gedragsverandering)

Benaderingswijze 
van de begeleider

Begeleidingsaanpak 
(Tools)

Voorbeschouwing
• ‘Er hoeft niets te veranderen’
•  Cliënt denkt niet (meer) aan veranderen
•  Cliënt weet niet of het veranderen belangrijk is, vermijd veranderen of 

heeft besloten dat de huidige situatie meer voordelen heeft

informeren • Informeren
• Belang van verandering
• Inzichtelijk maken
• Open vragen stellen
• Reflectief luisteren
• Samen vatten
• Concretiseren
• Provoceren

Overpeinzing
•  Cliënt overweegt verandering maar heeft besloten nog niet te 

veranderen
•  Cliënt heeft tegenstrijdige (ambivalente) gevoelens

Uit lokken 
verandertaal

•  Bespreken/inzichtelijk maken van 
voor- en nadelen van veranderen 
(zie beslissingsbalans)

•  Confronteren met ambivalente 
gevoelens

•  Overtuigen van belang van 
verandereing

Voorbereiding en beslissing
• ‘Ik zoek uit hoe ik ga veranderen’
• Cliënt bereid zich voor op verandering
•  Cliënt stelt vragen over de aanpak en vraagt hoe anderen het aanpakken

Onderhandelen • Werken aan zelfvertrouwen
•  Beslissing laten nemen 

(Client moet niet het gevoelkrij-
gen dat hij gepusht of gestuurd 
wordt)

Actieve verandering
•  ‘Ik werk actief aan het bereiken van mijn doelen
•  Cliënt onderneemt zelf acties in de richting van verandering
•  loopt tegen uitdagingen aan die hem verleiden om terug te vallen in het 

oude gedrag

Bekrachtigen •  Stimuleren en steunen van 
poging tot verandering

• Successen benadrukken

Dit evaluatieformat is gebaseerd op het format voor procesevaluatie van Movisie (Movisie, 2014)
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Bijlage 5: Lijst van mogelijke thema’s en spellen als hulpbron voor (co-)ondersteuners  

Ideeën voor thema’s
• Budgettering
• Hoe houd ik mijn huis schoon?
• Feestdagen, hoe ga ik daarmee om?
• Stigmatisering en acceptatie
• Drempelvrees
• Rollenspellen, situaties uitspelen
• Over de streep
• Het thema bespreken’ als thema
• Eenzaamheid
• Werken of juist niet (kunnen) werken
• Aangaan en onderhouden van intieme relaties
• Onderhouden van sociale contacten
• In beweging komen (sporten)
• Gezondheid, gewicht, eetpatroon, enz.
• Kwaliteiten
• Feedback geven
• Leren communiceren

Voorbeelden van spellen om thema’s te behandelen
• Billen Bloot Spel
• Steekje los
• Kwaliteitenspel (plus)
• Uit de knoop
• Het spiegelspel
• Inspiratiekaarten
• Spel van verlangens
• Bouwen aan vertrouwen

Dit hulpschema is gebaseerd op het het model van Prochaska en DiClemente (1994)

Hulpschema veranderproces

Fase van de cliënt 
(Fase van gedragsverandering)

Benaderingswijze 
van de begeleider

Begeleidingsaanpak 
(Tools)

Volhouden
• ‘Ik ben veranderd, ik moet het vasthouden
• Gedragsverandering is een gewoonte geworden

Ondersteunen en 
stimuleren

•  Uitdagingen en tegenslagen 
bespreken en samen kijken hoe de 
client zich hier tegen afweert
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Bijlage 6: Voorbeeldagenda van een bijeenkomst

Voor een eerste bijeenkomst is de agenda mogelijk als volgt:

Programma

• Inleiding
• Kennismakingsronde, welkom!
• Telefoonnummers uitwisselen van de begeleiding
• Uitleg over de doelstelling van de bijeenkomsten en de rol van de begeleider (ondersteunend)
• Sleutelbosspel (bijvoorbeeld) Aan de hand van de eigen sleutelbos vertellen alle deel nemers iets over zichzelf en waar de sleu-

tels voor staan
• Pauze
• Spelregels afspreken
  

Harde afspraken:
 - Veiligheid (privacy en geheimhouding)
 - Niet vrijblijvend; in principe ben je aanwezig. Als het niet lukt, meld je je af

 
 Zachte afspraken:

 - Nader te bepalen als groep. Bijvoorbeeld over structuur, mate van aanwezigheid, groepsgrootte, bepalen van evaluatiemo-
menten, bepalen van in- en uitstroommomenten, enz.

• Inleiding om kaders neer te zetten. Rustige uitleg wat de bedoeling is, ruimte maken voor vragen en opmerkingen
• Evaluatie/afsluiten 

Sta stil bij wat er besproken is, vraag hoe het voor de deelnemers was en of ze voldoende vertrouwen hebben om door te gaan. 
Vraag wat de deelnemers de volgende bijeenkomst willen doen. Vaak is dat verder kennismaken. Stel tot slot de vraag hoe 
iedereen naar huis gaat.

Bijlage 7: Voorbeeldberekening kosten Samensterk begeleiding

Startfase 
implementatie 

Benodigdheden Geschatte uren 
(bij een grootschalige 
implementatie) 

Geschatte kosten
(bij een grootschalige 
implementatie)

Menskracht Projectleider/coördinator 
 Professionele 
groepsondersteuners 
Co-ondersteuners 
Beleidsmedewerker
Pr-medewerker

850 per jaar  
150 per jaar 
150 per jaar 
20 per jaar 
20 per jaar 

Kosten zijn conform  
salariëring en afspraken rondom 
vrijwilligersbeleid

Materialen Spellen € 400,- p.j. 

Locatiekosten Ruimte in wijkcentrum 
Koffie – thee

€ 1.400,- p. j. 
€ 400,- p.j. 

Trainingskosten Basistraining 
Herstelondersteunende Zorg 
Train de trainer 
Leertraject 
Wijzer Worden met Eigen 
Ervaringen 

16 per training 
20 per training 
20 per training 
30 per training 

Kosten voor deze trainingen zijn 
gemiddeld € 375,- per dagdeel

Kwaliteitsbewaking Introductie
Implementatie 
Observaties 
Intervisie 
Deelnemersbijeenkomsten

30 uur in beginfase
850 per jaar 
6 per jaar 
8 per jaar 
8 per jaar 

Kosten zijn conform salariëring
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Zelforganiserende 
fase  

Benodigdheden Geschatte uren 
(bij een grootschalige 
implementatie) 

Geschatte kosten
(bij een grootschalige 
implementatie)

Menskracht Projectleider/coördinator  
Professionele groeps- 
ondersteuners 
Co-ondersteuners 

350 per jaar 
30 per jaar 
150 per jaar 

Kosten zijn conform  
salariëring en afspraken  
rondom vrijwilligersbeleid 

Locatiekosten Ruimte in wijkcentrum 
Koffie – thee

Vaak gratis gebruik in wijkcentra 
voor burgerinitiatieven  

Trainingskosten Basistraining 
Herstelondersteunende Zorg 
Train de trainer 
Leertraject 
Wijzer Worden met Eigen 
Ervaringen 

16 per training 
20 per training 
20 per training 
30 per training 

Kosten voor deze trainingen zijn 
gemiddeld € 375,- per dagdeel

Kwaliteitsbewaking Observaties 
Intervisie 
Deelnemersbijeenkomsten

6 per jaar 
8 per jaar 
8 per jaar 

Kosten zijn conform salariëring




