
 

 Relatienetwerken  

 binnen een veranderende zorg 

 

 

 

1. Uitgangspunten in de huidige zorg 

 

1.1. Emancipatie in dienst van levenskwaliteit 

 

Het lijkt me van belang het onderwerp 'relatienetwerken' te plaatsen binnen    de context van de uitgangspunten 

in de huidige zorg. Tegelijk wil ik die uitgangspunten van een aantal noties voorzien. 

De uitgangspunten van het overheidsbeleid inzake de zorg voor mensen met een   verstandelijke handicap zijn: 

participatie, integratie en normalisatie. 

Hierbij heeft men een emancipatie van mensen met een verstandelijke handicap   op het oog met als doel 

volwaardig burgerschap. Dit impliceert o.a. gelijke rechten. Vaak wordt dit op één lijn geplaatst met gelijke kansen. 

Het geven van gelijke kansen heeft alleen dan zin, als ervoor gezorgd wordt, dat de uitkomsten dezelfde zijn. Met 

andere woorden niet de voornemens en inspanningen t.a.v. een emancipatieproces tellen, maar het resultaat. Aan 

een strategische inspanning dient daarom een op resultaat gerichte visie vooraf te gaan. 

 

Het resultaat voor het individu zal uiteindelijk een grotere levenskwaliteit moeten zijn. De daarvoor noodzakelijke 

inspanningen komen voort uit een individueel geformuleerde ondersteuningsbehoefte. 

Niet de zorg, maar de individuele mogelijkheden van een mens staan daarom centraal. 

Waar zorg deze mogelijkheden veronachtzaamt, overschat of daarop onvoldoende aansluit is zij contraproductief, 

d.w.z. heeft een negatief resultaat. De vraag zal moeten worden beantwoord: hoe kan iemand zichzelf verwerkelijken 

en waar liggen de grenzen tussen uitdagen en overvragen? 

Ondersteuning hierbij is aanvullend op de eigen mogelijkheden en vormt een antwoord op een zorgvuldig 

geformuleerde vraag vanuit het levensverhaal en gericht op het eigen perspectief. Zorg staat de eigen mogelijkheden 

niet in de weg, maar biedt daarvoor de noodzakelijke ruimte. 

De kwaliteit van zorg zal afgemeten worden aan de toename van levenskwaliteit of wel aan de resultaten van de zorg 

voor dit individu. Zorg, die geen resultaat heeft, heeft ook geen kwaliteit. 

Zorg is gericht op (toename van) levenskwaliteit. Daarin zijn objectieve, maar ook subjectieve elementen te 

onderscheiden. Wat subjectief als levenskwaliteit wordt ervaren valt niet zonder meer samen met objectieve normen 

of criteria voor professioneel handelen. Daarom zal de individueel ervaren levenskwaliteit altijd verduidelijkt moeten 

worden. Dit kan slechts als daaraan cliënt en naastbetrokkenen participeren. Zonder dit inzicht is er geen sprake van 

professioneel handelen. 

Ontwikkeling van levenskwaliteit kan daarom slechts op basis van dialoog met cliënt en zijn naastbetrokkenen, die 

gewaarborgd dient te worden. Naastbetrokkenen ondersteunen de cliënt, opdat deze zijn eigen mogelijkheden ten 

volle kan benutten. Dit houdt ook belangenbehartiging en pleitbezorging in. 

 

1.2. Autonomie: wat houdt dat in? 

 

Dit brengt ons op een ander centraal begrip in de huidige opvattingen, nl. de autonomie van de cliënt: het 

respecteren en bevorderen van de eigen zelfbeschikking ofwel de individuele keuzevrijheid. Deze invulling van het 

begrip autonomie problematiseert zich in relatie tot mensen met een verstandelijke handicap als hierbij wordt 



uitgegaan van de idee, dat mensen zelf hun leven moeten kunnen invullen zonder bemoeienis van buitenaf. Het kan 

immers leiden tot ongewenste resultaten, zoals bv. willekeur, onverschilligheid of eenzaamheid. 

Het is de vraag, of dit de enige en gewenste invulling van het begrip autonomie is. Waar immers de ene cliënt zijn 

eigen wensen en ideeën duidelijk kan maken, zijn anderen daartoe niet goed in staat of moeten er veel inspanningen 

gepleegd worden om te weten wat ze willen. Autonomie betekent allereerst ruimte voor eigen keuzen. Respect voor 

autonomie betekent, dat de ene mens de andere de ruimte laat zijn eigen beslissingen en keuzen te nemen. Mn. waar 

mensen in een afhankelijkheidsrelatie tot elkaar staan is het van belang dit begrip nader te bezien. Allereerst willen 

we stil staan bij de rol van de ander(en) en vervolgens  

bij de aard van de ruimte voor de eigen keuzen. 

 

 

 

1.3. Autonomie bevorderen vanuit betrokkenheid 

 

Uiteindelijk is het doel van autonomie, dat je mogelijkheden hebt om een zinvolle invulling te geven aan je eigen 

leven ofwel dat je inhoud kunt geven aan je eigen levensverhaal. Dat kan alleen binnen een gegeven structuur, waarin 

ook anderen een rol spelen. 

De ander in zijn autonomie respecteren veronderstelt, dat je probeert te begrijpen wat voor een ander van belang is 

en wat hem bezig houdt in zijn leven. Dus dat je niet alleen het levensverhaal van de ander kent, maar dat je daarop 

ook in kunt spelen. Immers het begrijpen van een ander betekent onderlinge betrokkenheid op het leven van een 

ander, zodat het levensverhaal ook kan verdergaan. 

Juist bij mensen met een verstandelijke handicap moet je samen dingen doen, wil je iets van die ander begrijpen. 

Daarin past ook de ander motiveren, waar nodig corrigeren en structuren aanbieden. Vanzelfsprekend in openheid. 

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap -naastbetrokkenen en 

professionals- weten uit ervaring, dat steun en structuur onmisbaar zijn. 

Het zelf betrokken zijn op en in betrokkenheid mede vormgeven aan het leven van een mens met een verstandelijke 

handicap is essentieel voor zijn eigen zelfverwerkelijking en dient daarom ook voor zowel de professional als voor de 

naastbetrokkenen het uitgangspunt te zijn.  Zolang zij vanuit betrokkenheid opereren leveren zij een zinvolle 

bijdrage aan de verwerkelijking van het leven(sverhaal). Dit houdt geen ontkenning in van de autonomie van de 

ander, integendeel juist door betrokkenheid en engagement te tonen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de 

bevordering van de autonomie. Het bieden van structuur, steun, regels, maar ook van uitdaging zijn daarvoor een 

noodzakelijke voorwaarde. 

 

1.4. Ruimte en grenzen van autonomie 

 

Respect voor autonomie betekent, dat de ene mens de andere de ruimte laat om zijn eigen keuzen en beslissingen te 

nemen. Dit is bij uitstek van belang wanneer mensen zich bevinden in een afhankelijkheidspositie tot elkaar. Die 

ruimte kan nooit ongelimiteerd zijn. Immers dan zou het niet eens mogelijk zijn om aan onze betrokkenheid op elkaar 

en zorg voor elkaar vorm te geven. Het respect geldt voor die keuzen die autonoom zijn. Welke keuzen of 

beslissingen zijn dat? 

In het denken daarover worden vier criteria gebruikt: vrijwilligheid (niet onder dwang), intentionaliteit (doen wat je 

ook bedoelt te doen), weloverwogenheid (zicht hebben op en rekening kunnen houden met de gevolgen) en 

authenticiteit (passend in het gebruikelijke handelingspatroon).  

Deze criteria zijn mn. dan relevant als een beslissing of keuze mogelijk schadelijk kan zijn voor de persoon. Hoe groter 

de mogelijke schade, hoe meer eisen we mogen stellen aan de mate van autonomie van die beslissing of keuze. Die 

afweging vormt de grens tussen bemoeizucht en betrokkenheid, tussen betutteling en goede zorg. 

Weliswaar zijn mensen met een verstandelijke handicap vaak verminderd wilsonbekwaam, maar vaak best in staat 



hun zegje te doen of hun wil te laten blijken. Respect voor autonomie betekent dan ook respect voor de eigen keuzen 

zo lang deze niet schadelijk zijn voor de persoon in kwestie en voor zijn omgeving. 

Pas op het moment dat schade dreigt kun je je afvragen hoe autonoom de keuze van betrokkene is. Dan kun je vragen 

stellen als: meent hij wat hij zegt (intentionaliteit), wil hij het echt zelf (vrijwilligheid), past het in zijn gebruikelijke 

wensenpatroon (authenticiteit)?  Het moeilijkst is vaak de vraag in hoeverre het weloverwogen is: de gevolgen van 

de eigen keuze kunnen overzien en daarmee van zijn eigen belangen. 

Naarmate de eigen keuze van de cliënt meer schade met zich meebrengt, is het vanuit het oogpunt van 

betrokkenheid en goede zorg belangrijk om kritisch te kijken naar de mate van autonomie van die keuze. 

Een goede borging voor respect voor autonomie in de zorg is betrokkenheid bij en waar mogelijk instemming met het 

zorgplan. In het zorgplan kan ook geanticipeerd worden op situaties waarin de schadelijke keuzen van de cliënt niet 

gerespecteerd worden. Als erin wordt opgenomen hoe dan te handelen en de cliënt heeft daarmee ingestemd, heb je 

een goede basis om handelend op te treden  en de autonomie toch te respecteren. 

Goede zorg en respect voor autonomie houdt ook in, dat men op zoek gaat naar de wensen en voorkeuren 

(zingevingsbronnen) in het leven(sverhaal) van de ernstig verstandelijk gehandicapte cliënt. Voor de kwaliteit van het 

leven is het de moeite waard inspanningen te leveren, die erop gericht zijn dat iemand ook zeggenschap heeft over de 

in onze ogen kleine dingen in het dagelijkse leven. 

 

Samengevat: Omgaan met respect voor autonomie betekent iemand helpen en in staat stellen waar mogelijk en 

zoveel mogelijk zijn zelfbeschikking uit te oefenen.  

Concreet betekent dit vooral respect voor keuzen, die autonoom genomen kunnen worden, zonder dat zij schadelijk 

zijn. Dat betekent oog hebben voor eigen wensen en opvattingen, maar ook hulp bieden bij behartiging van hun 

belangen waar dat nodig is. 

 

1.5. De rol van naastbetrokkenen 

Het bieden van hulp en belangenbehartiging is bij uitstek een taak van de naastbetrokkenen, wat in de zorgverlening 

gewaarborgd dient te zijn. De rol van hen is allereerst ondersteunend (in bovengenoemde zin 

voorwaardenscheppend). Hun rol is niet vrijblijvend (het is een 'plichten scheppende' functie) en houdt daarom ook 

belangenbehartiging en pleitbezorging in. Het kritische 'tegenspel' wat de cliënt met zijn naastbetrokkenen samen 

levert aan de zorgverleners is een vorm van partnerschap of bondgenootschap op basis van gelijkwaardigheid en 

harmonie. Een harmonie die realiter nooit zonder spanningen zal kunnen bestaan. Al is het maar doordat een 

subjectief beleefde levenskwaliteit van de cliënt anders kan zijn, dan wat door de professionele zorg of door de 

naaststaanden als wenselijk wordt gehouden. 

 

1.6. Samenvatting: 

 

In het emancipatieproces naar een volwaardig burgerschap dienen de mensen met een verstandelijke handicap te 

worden gezien, gekend en gerespecteerd. 

De uitgangspunten van het overheidsbeleid, nl. participatie, integratie en normalisatie dienen erop gericht te zijn dat 

de levenskwaliteit van de individuele cliënt aan waarde wint. Belangrijke voorwaarden daartoe in de vorm van 

ondersteuning geschiedt vanuit een bondgenootschap tussen cliënt en naastbetrokkenen samen met zorgverleners. 

Niet de geleverde inspanning is daarbij bepalend maar het behaalde resultaat (vergroting van levenskwaliteit) van 

ieder individu afzonderlijk. 

Autonomie is niet een eeuwige mogelijkheid maar een toekomstig feit, als het uitgangspunt niet blijft "het kan niet 

want...", maar als het wordt "het is mogelijk als...". Die mogelijkheden zijn afhankelijk van de uit verbondenheid 

gerealiseerde voorwaarden en kaders van anderen (naastbetrokkenen, zorgverleners, voorzieningen en overheid). 

 

 



2. Voorwaarden P.I.N. 

 

Hebben we in het voorgaande ons vooral bezig gehouden met de voorwaarden in de relatie van zorgverleners en 

naastbetrokkenen naar de cliënt om zijn autonomie zoveel als mogelijk te realiseren en daarmee een volwaardig 

burger te zijn, daarmee zijn de voorwaarden aan de kant van de samenleving om de uitgangspunten van het 

overheidsbeleid (Participatie, Integratie en Normalisatie) te kunnen realiseren nog niet aan de orde geweest. 

Verstandelijk gehandicapten zullen nl. ook worden geconfronteerd met de maatschappelijke problemen. We mogen 

niet aannemen dat zij daar tegen resistent zullen zijn. 

Onderzoekingen wijzen uit (o.a. Goffman), dat intramurale zorg kan leiden tot een verschraalde leefwereld en hen 

meer afhankelijk maken dan noodzakelijk is. Processen in de richting van de-institutionalisering en rehabilitatie willen 

daarvoor een alternatief bieden. De nieuwe sociale omgeving waarin mensen met een verstandelijke handicap hun 

ontplooiingsmogelijkheden moeten realiseren is  

niet langer een instelling, maar een gewone buurt. 

Het ene uiterste is, dat mensen met een verstandelijke handicap zich zodanig aanpassen, dat ze 'onzichtbaar' worden 

in onze samenleving. Het andere uiterste is, dat ze wel getolereerd worden maar buiten de gemeenschap blijven en 

zodoende geïsoleerd worden als groep of als persoon. Het eerste mag je niet verwachten, het tweede niet hopen. Het 

midden tussen deze twee is integratie: dat zij zichzelf welkom weten en zich opgenomen voelen. Dat is méér dan 

fysieke integratie (d.w.z. er wonen) en ook méér dan functionele integratie (d.w.z. gebruik maken van reguliere 

voorzieningen). Dat betekent vooral sociale integratie: d.w.z. vormen van informele contacten, die aan het leven in 

een gewone buurt zijn specifieke meerwaarde geven. 

Zeker voor mensen met een verstandelijke handicap geldt, dat ze niet genoeg hebben aan tolerantie, want ze 

behoeven juist speciale aandacht. En het zijn juist die informele contacten, die bijdragen tot zelfrespect en 

zelfwaardering. 

Onderzoek in het buitenland wijst echter uit, dat juist sociale participatie teleurstellend is. Als bv. voormalige 

bewoners van een instelling voor hun dag- en vrijetijdsbesteding blijven aangewezen op instellingen, ervaren ze nooit 

wat gewone maatschappelijke rollen (kunnen) betekenen. Dan betekent de-institutionalisering eigenlijk alleen dat 

traditionele instellingen worden vervangen door andere zorgnetwerken, die alleen meer diffuus van aard zijn. 

Integratie die verder gaat dan tolerantie vraagt om een bepaalde positieve morele attitude van de samenleving. In 

het beleid van overheid, maar ook van instellingen leest men daar niets over. Of men veronderstelt dat die aanwezig 

is òf men vindt dat er geen instrumenten te ontwikkelen zijn, die tot een morele attitude kunnen leiden, welke de 

kansen voor mensen met een verstandelijke handicap zouden kunnen vergroten. Dat is een typisch uitgangspunt van 

een liberale samenleving: met morele attitudes houden wij ons niet bezig. 

We kunnen wel zeggen, dat mensen met een verstandelijke handicap volwaardige burgers zijn met dezelfde rechten 

als ieder ander, maar dat garandeert nog niet dat er mensen zijn die hen het gevoel geven dat zij welkom zijn en dat 

er sociale relaties ontstaan. Anders gezegd: men kan wel burger zijn, maar daarmee ben je nog geen gewaardeerd(e) 

buurman, clublid, klant of kerklidmaat. Dat veronderstelt een positieve betrokkenheid. Zonder een morele attitude 

kan integratie niet worden wat de overheid belooft en komt zij niet verder dan hooguit tolerantie. Dat houdt echter in 

erkenning van speciale aandacht, die mensen met een verstandelijke handicap nodig hebben om zichzelf te kunnen 

zijn en hun beoogde autonomie te kunnen realiseren. 

Wat betekent dit?  

Onderzoek naar beeldvorming van Nederlanders over mensen met een verstandelijke handicap wijst uit, dat de 

welwillendheid afneemt zodra de gehandicapte mens dichterbij komt ('Ze mogen er zijn, als zij maar niet mijn buren 

worden'). 

Wil isolement en sociale verwaarlozing niet het perspectief worden, dan zal een behoedzame en genuanceerde 

ontwikkeling van maatschappelijke integratie noodzakelijk zijn. Vanzelfsprekend heeft dit consequenties voor de 

selectie van cliënten van wie men inschat dat het wonen in de samenleving een meerwaarde zou kunnen inhouden. 

Niet toevallige mogelijkheden op een bepaald moment mogen het criterium zijn voor verhuizing maar een zorgvuldig 



tot stand gekomen zorgvraag, waarin het perspectief de meerwaarde bepaalt voor het wonen buiten een instelling. 

Op de tweede plaats is er een meeromvattend perspectief nodig, waarin ook informele relaties en netwerken een 

onmisbaar onderdeel dienen te zijn. Want de kwaliteit van het bestaan van mensen met een verstandelijke handicap 

hangt mede af van een attitude van verantwoordelijkheid en betrokkenheid, die kennelijk geen onderdeel vormen 

van beleid noch van overheid noch van instellingen inzake individualisering en emancipatie. 

Hierboven beschreven wij het proces van emancipatie en constateerden, dat zeggenschap en autonomie een 

progressieve ontwikkeling doormaakt. 

Degenen, die een rol spelen in dit proces zijn echter dezelfde als vroeger, nl. de zorgvrager en zijn vertegenwoordigers 

aan de ene kant en de zorgverleners aan de andere kant. De grootste veranderingen voltrekken zich momenteel in de 

onderhandelingsposities en het serieus nemen van de vragers t.a.v. hun wensen en belangen. Echter, degenen die nu 

juist voor de meerwaarde van het integratiestreven moeten zorgen zijn en blijven in al die veranderingsprocessen 

afwezig. In het overheids- en instellingsbeleid worden zij niet genoemd. Toch zijn zij mn. degenen die een taak 

moeten vervullen, die de professionals maar moeilijk  

kunnen vervullen, nl. vorm geven aan een niet-geïnstitutionaliseerde leefwereld. En deze taak vereist een bepaalde 

morele attitude en bejegening t.o. mensen die daarop meer dan anderen zijn aangewezen om hun eigen autonomie 

en levensperspectief te kunnen realiseren. 

 

 

 

3. Relatienetwerken voorwaarde voor zelfrealisering 

 

Het bovenstaande maakt duidelijk, dat het verwerven van meer autonomie in het emancipatieproces, dat uiteindelijk  

zelfrealisering en grotere levenskwaliteit tot doel heeft, alleen mogelijk is in en vanuit betrokkenheid van anderen. 

Ook de doelen, die de overheid zich daarbij stelt (samengevat in P.I.N.) om tot volwaardig burgerschap te komen is 

enkel mogelijk bij de gratie van betrokkenheid van anderen. Een betrokkenheid die een bepaalde morele attitude van 

mensen vraagt. Hun belang mag niet worden onderschat en dient meer serieus onderdeel te worden van het 

zorgproces en van beleid dat op de realisering daarvan gericht is. 

 

3.1. Waaruit kunnen de relatienetwerken bestaan? 

 

Het is van belang de verschillende soorten relaties te beschrijven en daarmee ook hun posities en eigen 

mogelijkheden. 

Uitgaande van de cliënt kunnen we de volgende relaties onderscheiden: 

 

3.1.1. Formele relaties  

 

Hiermee bedoelen we al die professionele relaties waarmee de cliënt binnen voorzieningen te maken heeft. Allereerst 

in zijn directe woon- en werkomgeving, relaties binnen de vrije tijdsbesteding, relaties met zorgondersteuners 

waarmee hij te maken heeft. 

Van al deze relaties kan men zeggen, dat de cliënt er niet zelf voor gekozen heeft en dat hij er in meerdere of mindere 

mate van afhankelijk is. Alleen de wijze waarop hij ermee wenst om te gaan, heeft hij (deels) zelf in de hand: bv. mate 

van vertrouwelijkheid. 

Al deze relaties zijn ook inwisselbaar; er is geen sprake van gegarandeerde continuïteit. Evenmin is er sprake van 

exclusiviteit: de cliënt moet deze relaties delen met anderen. Hij is afhankelijk van (f)actoren, die hij zelf niet in de 

hand heeft: bv. tijd, mate van aandacht. 

 

 



3.1.2. Semi-informele relaties 

 

Hiermee bedoelen we relaties waarvoor de cliënt in aanvang niet zelf gekozen heeft, maar waarvoor hij gaandeweg 

wel zelf kan kiezen om hieraan al dan niet vorm en inhoud te geven in informele zin. 

Tot deze groep horen: familie en huisgenoten/collega's. 

De relatie van cliënten tot hun familie is erg verschillend. Daarbij is niet allereerst de graad van bloedverwantschap 

het meest bepalend, maar eerder de mate van onderlinge betrokkenheid en de mate van continuïteit in de relatie. 

Voor een aantal cliënten ontbreekt dit netwerk of heeft weinig of geen betekenis, tenzij in negatieve zin als verzet of 

als gemis. 

Zeker is het soms zo, dat een cliënt binnen voorgegeven familierelaties zelf voorkeuren of zelfs keuzen maakt zoals 

dat voor ieder ander geldt. 

De relatie met huisgenoten en collega's (in de werksituatie) is eveneens verschillend. Een enkele uitzondering 

daargelaten heeft men niet zelf gekozen voor het bij elkaar wonen of werken. Dit betekent dat men met elkaar 

'gedwongen' te maken heeft en het is niet noodzakelijk, dat deze formele kwaliteit ook tot informele relaties hoeft te 

leiden in de zin, dat zij voor hem/haar een bepaalde affectieve betekenis hebben. 

 

3.1.3. Informele relaties 

 

Hiermee bedoelen we relaties, die de cliënt op vrijwillige basis aangaat. 

De aard van deze relaties kan verschillend zijn. Het kunnen mensen zijn die hij zowel binnen als buiten het formele 

zorgcircuit ontmoet. Hierbij kan men denken aan functionarissen, werkzaam in andere sectoren dan die van 

Begeleiding (bv. civiele dienst), maar ook aan vrijwilligers die een geformaliseerde functie vervullen binnen de zorg 

(bv. in het kader van Ontspanningsaktiviteiten). 

Tot de informele relaties behoren ook de wat meer oppervlakkige contacten in de buurt (als men extern woont) of 

bezoekers (als men binnen de instelling woont), 

maar ook de meer diepgaande contacten van bv. een bezoekvriend(in). 

Gemeenschappelijk in al deze contacten is dat beiden er in principe vrijwillig voor kiezen, dat er bovendien sprake is 

van een onverplicht karakter, wat overigens iets anders is als 'vrijblijvend'. Deze contacten zijn vaak persoons-

gebonden en derhalve meer exclusief van aard en niet inwisselbaar. 

 

 

3.2. Verschillende doelen 

 

De doelen die de verschillende netwerken nastreven zijn onderscheiden van aard, hetgeen niet betekent, dat zij 

elkaar niet gedeeltelijk in doelstelling(en) kunnen overlappen. 

Het centrale doel van alle relaties is op een of andere wijze een bijdrage te leveren aan de mogelijkheden van 

zelfrealisering van de cliënt en daarmee aan het vergroten van zijn levenskwaliteit. Die bijdrage heeft een 

voorwaardenscheppend karakter in de zin dat zij ieder ondersteuning van de eigen (potentieel) aanwezige 

mogelijkheden willen bieden en in meer of mindere mate vervangend optreden waar de cliënt tegen zijn eigen 

grenzen aanloopt. 

Het professionele netwerk zal vooral ondersteunen in de zin van motiveren, corrigeren waar nodig, het aanbieden van 

struktuur. 

De naastbetrokkenen (te denken aan familie of familie-vervangende relaties) zullen naast ondersteuning ook de 

belangen van de cliënt mede behartigen en voor hem pleiten waar dat nodig is. Zij zullen in bondgenootschap met de 

professionele zorgverleners de cliënt beschermen voor keuzen en beslissingen -en vooral de gevolgen daarvan- die hij 

niet autonoom kan nemen. 

Samen met informele netwerken zullen familie de cliënt het gevoel geven, dat hij onderdeel vormt van een breder 



verband, waar hij veiligheid, geborgenheid, respect en waardering kan vinden. Dat gevoel 'ergens bij te horen' en 'er 

welkom te zijn' en vooral 'voor anderen van betekenis te zijn' is wezenlijk van belang voor het zelfrespect en 

zelfwaardering van de cliënt. Uiteindelijk geven juist deze aspecten voor de cliënt het existentiële gevoel  'er te 

mogen zijn zoals hij is'. 

Zoals gezegd zullen de verschillende doelen elkaar kunnen overlappen, wat echter niet wegneemt, dat de 

verschillende netwerken daar hun eigen kleur en vooral gevoel aan kunnen geven. 

De wijze waarop zij dat ieder doen zal verschillend zijn 

 

3.3. Het tot stand brengen/houden, coachen van de netwerken en onderlinge betrokkenheid 

 

3.3.1. Mobiliseren 

 

Vanzelfsprekend is er een groot verschil in hoe de verschillende netwerken tot stand komen. Het professioneel 

netwerk is voorgegeven. Dat geldt natuurlijk ook voor het familienetwerk, hoewel het soms nodig kan zijn om 

bepaalde banden te herstellen, nieuwe impulsen te geven of nieuwe familierelaties te mobiliseren als de bestaande 

komen weg te vallen. De eigen instelling en met de instelling samenwerkende organisaties hebben hierin een 

verantwoordelijkheid (zoals SPD, cliëntenraad). Dat geldt ook in de voorwaardenscheppende sfeer: door bewustwor-

ding op gang te brengen van het belang en continuïteit van bijvoorbeeld het familienetwerk. Een broers- en 

zussendag is daarvan een goed voorbeeld. 

Voor nieuwe bewoners is het van belang, dat hun oorspronkelijk netwerk zo veel als mogelijk in tact gehouden wordt. 

Voorwaarde hiervoor is, dat alle betrokkenen het belang daarvan onderschrijven en zich inspannen om dit doel ook te 

realiseren. Evenzeer is het van belang, dat zowel bij familie als professionele begeleiding inzicht bestaat in het belang 

van andere sociale netwerken voor de cliënt. Zij vormen aan waardevolle aanvulling op de formele en semi-informele 

relaties van de cliënt. 

Waar nieuwe informele netwerken nog tot stand gebracht moeten worden, dient men oog te hebben voor wijze 

waarop deze tot stand gebracht kunnen worden. Voor bepaalde vrijwillige functies kan via reguliere wegen worden 

geworven, al garandeert dit natuurlijk geen succes. Hierbij kan men concreet denken aan gerichte wervingsacties 

vanuit het coördinaat Vrijwilligerswerk, maar ook aan het verkennen van contacten door individuele leden van de 

bestaande netwerken in hun eigen achterban. Dit biedt vaak meer mogelijkheden om gericht te zoeken vanuit een 

concrete vraag en om mensen persoonlijk te motiveren.  

Anders ligt het voor informele contacten in de directe woonomgeving van bewoners van buitenhuizen en vormen van 

zelfstandig of begeleid wonen. Om een morele attitude en wijze van bejegening te bewerkstelligen zal eerst gewerkt 

dienen te worden aan beeldvorming. 

Hiervoor is een structurele en methodische aanpak nodig, die beleidsmatig geborgd dient te worden. Samenwerking 

met gemeentelijke organen, buurtopbouwwerk e.d. is hiervoor noodzakelijk, omdat de know how binnen de instelling 

ontbreekt om dergelijke processen te bewerkstelligen. Ook samenwerking met organen op het vlak van 

samenlevingsopbouw, educatie, buurtwerk, buurtverenigingen en kerken zal bewust moeten worden gezocht. 

Een belangrijk inhoudelijk aspect hierbij is de ervaring, die tot nu toe is opgedaan, nl. dat een persoonlijke relatie 

(verbondenheid) tussen individuen een belangrijke voorwaarde is voor het welslagen van de effecten van dergelijke 

informele sociale netwerken. 

 

   

3.3.2. Coaching 

 

Het aanboren van een potentieel van een informeel sociaal netwerk is geen garantie voor de werkzaamheid, de 

effecten en de continuïteit ervan. 

Er is op het vlak van de omgang met mensen met een verstandelijke handicap 



niet alleen sprake van een bepaalde beeldvorming,die niet altijd aan de realiteit beantwoordt, maar ook van 

handelingsverlegenheid. 

Mensen mogen van professionals hierin ondersteuning verwachten. Die coaching dient methodisch te geschieden en 

mensen die hierin een taak hebben/krijgen zullen hiertoe bekwaam en vaardig dienen te zijn. Als deze coaching 

ontbreekt is het gevaar reëel, dat de continuïteit in gevaar kan komen omdat mensen zich 'in de kou voelen staan' 

omdat zij het op eigen kracht moeten uitzoeken. Van een beleidsmatige aanpak kan niet echt sprake zijn als deze 

taken worden vervuld door functionarissen die 'toevallig' het belang hiervan inzien. De taken en verant-

woordelijkheden van de diverse functionarissen m.b.t. het onderhouden van contacten, het werven en het coachen 

dienen daarom goed geregeld te worden. Hierbij dient men er zich van bewust te zijn, dat bv. het onderhouden van 

een familienetwerk om een andere aanpak vraagt dan het organiseren van een informeel sociaal netwerk in de 

woonomgeving. 

Van mn. de professionele werkers zullen nieuwe vaardigheden gevraagd worden om het leven van de cliënt -en de 

mogelijkheden die hij ter beschikking heeft- te ondersteunen. Deze vaardigheden in het kader van 'Support living' zijn 

onlosmakelijk verbonden met een bijstelling van de eigen zorgvisie en uiteindelijk met de eigen visie op de mens met 

een verstandelijke handicap. 

 

 

3.3.3. onderlinge betrokkenheid van netwerken 

 

Een belangrijk element in de coaching is de wijze waarop de onderlinge relaties van de diverse netwerken geregeld 

zijn of juist ontbreken. De basis hiervoor ligt in het belang dat men voor de cliënt ziet in de aanwezigheid van de ver-

schillende netwerken om hem heen. Voor familie van potentiële cliënten betekent dit, dat mn. de zorgconsulent 

hierin een belangrijke rol vervult. Hij/zij kan van meet af aan een aansturende rol vervullen bij de bewustwording van 

familie, waar het gaat om het belang en handhaven van bestaande en het opbouwen van nieuwe netwerken.  

Als eennmaal verschillende netwerken rond de cliënt bestaan c.q. zijn opgebouwd, dan is communicatie van groot 

belang. Als het gezamenlijke doel en de onderscheiden eigen subdoelen van ieder netwerk afzonderlijk niet goed 

duidelijk zijn, kunnen er gemakkelijk afstemmingsproblemen ontstaan. 

Gevoelens van concurrentie bij leden van de netwerken kunnen als gevolg hebben dat bij de cliënt 

loyaliteitsproblemen jegens de verschillende netwerken kunnen ontstaan. 

Belangrijk zal mn. zijn dat men een gezamenlijk referentiekader heeft. Dit zal moeten worden gezocht bij (de vraag 

van) de cliënt zelf. Uiteindelijk zullen alle doelen gericht dienen te zijn op het ondersteunen van zijn mogelijkheden en 

het verhogen van zijn subjectief beleefde levenskwaliteit. 

In de opzet, het formuleren en het uitvoeren van het zorgproces zullen veel meer dan tot nu toe het geval is de 

informele netwerken betrokken dienen te worden. Behalve bij de uitvoering spelen zij -zoals hierboven gezegd- 

nauwelijks een rol van betekenis -tenzij zij een familievervangende rol vervullen en deze rol is geformaliseerd. 

De visie zoals die in de zgn. Personal Future Planning wordt geconcretiseerd, is hiervan een goed voorbeeld hoe het 

óók kan. 

 

3.3.4. Voorwaarden bij de cliënt 

 

Niet alleen aan de kant van de instelling (zorgaanbieder), de zorguitvoerders en zorgconsulent dienen kwaliteiten 

ontwikkeld te worden, die het op gang zetten en houden van netwerken mogelijk maken, maar ook bij de cliënt zelf. 

Hierbij kan men denken aan het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden, oriëntatie op de eigen (nieuwe) sociale 

omgeving, het kennismaken met (nieuwe) activiteiten. 

Immers ook de cliënt zelf zal -ook al is hij misschien daartoe slechts beperkt in staat- zijn mogelijkheden tot het leggen 

en onderhouden van sociale contacten ten volle moeten kunnen benutten. Bovendien zal de cliënt moeten leren om 

te gaan met de verschillende posities van de netwerkers en zijn eigen keuzen daarin dienen te bepalen. Bv. hoe ga ik 



als cliënt om met het verwachtingspatroon van mijn ouders als ik in een bepaald weekend eigenlijk liever met een 

bezoekvriend op stap wil gaan? 

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het samen met de cliënt en naastbetrokkenen geformuleerd 

toekomstperspectief, dat zoveel mogelijk concreet gemaakt dient te worden. De cliënt dient ook gerespecteerd te 

worden in zijn autonome keuzen voor dié naastbetrokkenen, welke hij bij het formuleren en realiseren van zijn 

toekomstperspectief wil betrekken. Dit proces van voorbereiding dient niet alleen plaats te vinden voor cliënten die 

min of meer zelfstandig in de samenleving gaan wonen, maar ook voor degenen die (nog) binnen een intramurale 

voorziening woonachtig zijn. 

 

 

3.3.5. Noodzaak voor álle cliënten 

 

Hoewel voor cliënten die meer geïntegreerd in de samenleving (gaan) wonen het hebben van mn. informele sociale 

netwerken een belangrijke voorwaarde is om de meerwaarde van het wonen in de samenleving ook te ervaren, zijn 

netwerken buiten het professionele verband en de eigen familie zonder meer belangrijk voor de eigen zelfrealisering 

en levenskwaliteit van álle cliënten. 

Het is een dagelijkse ervaring voor wie er oog voor heeft, dat ook binnen een instelling bewoners op zoek zijn naar 

contacten, waarbij er van begeleidingsafhankelijkheid geen sprake is. Mensen van wie 'niets moet', bij wie men 

zichzelf kan zijn en waar men de aandacht niet hoeft te delen. Contacten waarbij vertrouwelijkheid -zonder dat men 

daarop wordt afgerekend- een voorwaarde is. 

Mn. de grote groep oudere bewoners, die veel minder het perspectief hebben om buiten de instelling te wonen en 

die goeddeels zijn aangewezen op professionele contacten in de woon- en vrijetijdssituatie (mn. overdag) missen 

daartoe de mogelijkheden. Voor deze bewoners, maar niet alleen voor hen, zou er iets moeten zijn als een plek, die 

men ervaart als een 'vrijplaats' voor ontmoeting, gesprek, ontspanning met gastdames en heren, die als vrijwilliger 

met een juiste attitude daartoe een open klimaat kunnen scheppen. 

 

 

Werner van de Wouw, geestelijk verzorger 

(in samenspraak met Manon Schillemans, Sectormanager Woonbegeleiding) 
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