
Zorg met zin 
 

 

Netwerken noodzakelijk 
 

De laatste jaren hoor je vaak het woord ‘netwerken’. Is dat nu gewoon een nieuw woord voor iets wat al lang 
bestaat? Of ligt aan dat woord ook een bepaalde gedachte ten grondslag? Wat wordt er precies mee bedoeld en 

wat is de relatie tot mensen met een verstandelijke beperking en de ondersteuning waaraan zij behoefte hebben? 

 

Netwerk is een levensbehoefte 
 

Met netwerk wordt bedoeld: contacten die je nodig hebt om prettig te kunnen leven en te functioneren. Iedere 

mens heeft anderen nodig. Te beginnen met je familieleden en naarmate dat je ouder wordt komen daar vrienden, 

kennissen, buren en later collega’s bij. Met al die mensen heb je een verschillende relatie, omdat je hen ook 
verschillende dingen nodig hebt. Met je huisarts heb je een andere relatie dan met je broer, omdat je van je 

professionele hulpverlener  iets anders nodig hebt en verwacht dan van een familielid. 

Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet anders. Of toch? 

Als je zou tellen wie er allemaal tot jouw netwerk behoren, zou je verbaasd staan over het aantal. Onderzoeken 

hebben uitgewezen, dat het aantal mensen dat tot het netwerk van een persoon met een verstandelijke beperking 

behoort doorgaans kleiner is. Dat geldt zeker voor mensen die al langere tijd binnen een instelling wonen. 

Degene die nog thuis woont, kent vaak dezelfde mensen als zijn ouders. Degene die van het ouderlijk huis 

verhuist naar een woning waar hij met enkele andere huisgenoten min of meer zelfstandig woont, blijft de 

bestaande contacten vaak aanhouden. Voor mensen die in een instelling wonen is het netwerk vaak beperkt tot 

de familie en tot medebewoners en professionele werkers. Als zij verhuizen naar een woning buiten de instelling 

merken zij vaak het meest hoe afhankelijk zij waren ook van contacten binnen de instelling. 

Het opbouwen van nieuwe contacten hebben zij vaak niet geleerd. Dat kan betekenen, dat er soort contact-

armoede kan ontstaan. Terwijl juist de meerwaarde van het wonen in de samenleving gelegen is in de integratie 

in en deelname aan de samenleving. Maar bovendien is het goed zelfstandig kunnen functioneren in de 

samenleving en het je daarin thuisvoelen goeddeels afhankelijk van de ondersteuning die je krijgt van ook andere 

contacten dan van alleen beroepskrachten . Het hele Ondersteuningsmodel (Supported Living) is op dat idee 

gebaseerd. 

Juist voor cliënten die in de samenleving gaan wonen, maar ook voor hen die binnen de beschutting van een 

instelling blijven wonen is daarom wezenlijk van belang, dat zij ondersteund worden in het uitbreiden en 

onderhouden van (nieuwe) contacten. 

Het probleem is echter, dat het lange tijd ontbroken heeft aan dit inzicht binnen het denken van 

‘instellingsmensen’. Met als gevolg, dat werkers aan de basis ook niet geleerd hebben hoe ze dat aan moesten 

pakken. Gelukkig komt daarin langzaam verandering. Maar die verandering van denken kan niet voorkomen, dat 

er voorlopig een verschil blijft tussen wat cliënten op dit punt vragen en wat werkers kunnen leveren. Daarvoor 

zal dus nog de nodige inspanning geleverd moeten worden. 

 

Netwerken ook voor de organisatie 

 

Niet alleen individuele mensen –en dus ook cliënten- hebben voor hun persoonlijk functioneren een netwerk 

nodig, datzelfde geldt voor een woning of dagbestedingscentrum, zelfs voor een organisatie als Meare als geheel. 

Je zou zelfs kunnen zeggen, dat de ontwikkeling van een netwerk op het niveau van een woning, een centrum of 

van de organisatie mede een voorwaarde is voor de ontwikkeling van een persoonlijk netwerk van een cliënt. 

Of een woning in een wijk door buurtgenoten wordt geaccepteerd en dus de cliënten worden ‘opgenomen’, zal 
bijvoorbeeld mede afhangen van de inspanningen die de begeleiding van betreffende woning heeft gepleegd in 

haar contacten met bijvoorbeeld een buurtvereniging, het buurtwerk, een gezondheidscentrum, de politie, de 

kerken etc. Zij zullen moeten werken aan een juiste beeldvorming, zoals ik in de vorige Infomeare reeds schreef. 

Pas een goede beeldvorming kan openingen maken voor nieuwe contacten door individuele cliënten. 

Ook hierbij worden voor beroepskrachten kennis en vaardigheden verwacht, die zij misschien nog niet in de 

gewenste mate in huis hebben. 

 

Eigenlijk geldt hetzelfde voor Meare als geheel. Veel meer dan vroeger hebben zij nu te maken met instanties als 

gemeenten, provincie, woningbouwverenigingen, sociaal maatschappelijke instellingen e.d. Dat zijn haar 

netwerken, die een instelling hard nodig heeft. Die contacten bepalen in belangrijke mate op welke wijze mensen 

met een verstandelijke beperking hun plaats in de samenleving krijgen en of zij met die plaats ook gelukkig zijn. 



Maar ook hier geldt, dat het beeld wat deze instanties hebben van mensen met een verstandelijke beperking en 

het zicht op hun vragen en behoeften nog heel wat kan verbeteren. 

Pas dan zullen zij er echt rekening mee gaan houden in hun beleid. Het beïnvloeden van dit soort netwerken op 

beleidsniveau is een ‘spel’ met eigen spelregels en vaardigheden, die we ons nog niet echt eigen hebben 
gemaakt.   

Samenvattend kunnen we zeggen, dat het ontwikkelen van netwerken zowel voor individuele cliënten als voor 

voorzieningen en de instelling als geheel meer dan ooit noodzakelijk is om die ondersteuning aan cliënten te 

kunnen bieden waar zij om vragen. Dit vraagt echter ook van ons om andere inzichten, maar ook om specifieke 

kennis en vaardigheden. Kortom ook op dit punt staan we voor nieuwe uitdagingen. 
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