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Samenvatting
Het afstudeerproject is uitgevoerd bij Zorgburo de Liemers. Bij het Zorgburo worden
jongvolwassenen met een ASS begeleid bij het zelfstandig leren wonen.
De volgende vraagstelling stond tijdens het onderzoek centraal:
“Hoe kan het persoonlijk netwerk van cliënten woonachtig bij Zorgburo de Liemers in kaart gebracht
worden, zodat het ingezet kan worden tijdens de hulpverlening?”
Om antwoord te kunnen geven op de vraagstelling, hebben wij allereerst literatuuronderzoek
uitgevoerd. Wij hebben onderzocht wat ASS inhoud en welke methoden er bestaan om een
netwerkanalyse uit te voeren. Vervolgens hebben wij praktijkonderzoek uitgevoerd. Wij hebben
cliënten geïnterviewd en telefonische gesprekken gehouden met enkele netwerkleden van de cliënten.
Tot slot hebben wij een groepsgesprek gevoerd met medewerkers van het Zorgburo.
De resultaten hebben wij samengevoegd en verwerkt in een conclusie. Wij concluderen dat het
allereerst van belang is om het onderwerp ‘betrekken van het netwerk’ bespreekbaar te maken met de
cliënt. Het netwerk moet worden geïnformeerd over het feit dat ze betrokken gaan worden bij de
hulpverlening. Vervolgens kan het persoonlijk netwerk van de cliënt in kaart gebracht worden door
samen met de cliënt een ecogram in te vullen. Aan de hand van de MSNA worden door
woonbegeleiders vragen gesteld aan de cliënt. Tot slot wordt er samen met de cliënt een overzicht
gemaakt van de taken die de cliënt samen met zijn netwerk gaat uitvoeren. Het netwerk wordt bij dit
proces actief betrokken.
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Inleiding
In opdracht van Zorgburo de Liemers doen wij onderzoek naar het in kaart brengen van het netwerk
van cliënten woonachtig bij Zorgburo de Liemers. In de huidige situatie wordt er geen vaste methode
gehanteerd om het netwerk van de cliënten in kaart te brengen. De woonbegeleiders hebben weinig
zicht op de mogelijkheden en kracht van het netwerk. Hierdoor wordt het netwerk beperkt betrokken
bij de hulpverlening.
Ons afstudeeronderzoek richt zich op jongvolwassenen met ASS woonachtig bij Zorgburo de Liemers.
Ze worden begeleid naar zelfstandig wonen. De jongvolwassen die betrokken worden bij ons
onderzoek bevinden zich in de leeftijdscategorie van 18 t/m 23 jaar. Ze hebben een rand- normale
begaafdheid. De jongvolwassenen hebben een ZZP 3 indicatie. Dit houdt in dat ze recht hebben op een
beschermde woonplek en intensieve hulpverlening.
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een werkzaam instrument waarmee
woonbegeleiders samen met de cliënt het persoonlijk netwerk van de cliënt in kaart kunnen brengen en
in kunnen zetten bij de hulpverlening. Om dit doel te realiseren is het van belang dat er kennis bestaat
over ASS en over de verschillende methodieken die er bestaan om het netwerk in kaart te brengen.
Deze informatie willen wij verkrijgen door literatuurbronnen te analyseren. Om een helder beeld te
krijgen van het probleem hebben wij praktijkonderzoek uitgevoerd. Ons onderzoek richtte zich op de
cliënten, de woonbegeleiders en het netwerk van de cliënten. Om de kwaliteit van ons onderzoek te
waarborgen hebben wij verschillende dataverzamelingstechnieken toegepast. De
dataverzamelingstechnieken zijn afgestemd op de ondervraagden. Met de resultaten uit ons praktijken literatuuronderzoek hebben wij antwoord gegeven op de deelvragen en een conclusie geformuleerd.
Tot slot hebben wij aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de organisatie.
Ter verduidelijking van de inhoud zijn de centrale begrippen gedefinieerd in een begrippenlijst. De
centrale begrippen zijn dikgedrukt weergegeven in de tekst.
Voor de cliënt gebruiken wij twee verschillende benamingen, namelijk cliënt en jongvolwassene. Om
de leesbaarheid van het product te bevorderen is het verslag in de hij-vorm geschreven.
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Organisatie
Wij gaan ons afstudeeronderzoek uitvoeren bij Zorgburo de Liemers in Zevenaar. Zorgburo de
Liemers is in 2004 opgericht en momenteel werken er 40 professionals (Zorgburo de Liemers, z.d.).
Zorgburo de Liemers is een organisatie voor kinderen, jongvolwassen en volwassen met een randnormale begaafdheid. Momenteel wonen er tussen de 30 en 40 cliënten begeleid bij het Zorgburo. De
organisatie biedt vier verschillende begeleidingsvormen. Ons onderzoek zal zich richten op de afdeling
wonen. Om een volledig beeld te schetsen van de organisatie beschrijven wij hieronder de
verschillende begeleidingsvormen.
Begeleid wonen: Jongvolwassenen vanaf 18 jaar met ASS worden begeleid naar zelfstandig wonen.
Het aantal uren begeleiding per week hangt af van het aantal geïndiceerde uren. De organisatie
probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele behoeften van de cliënt. Deze behoeften
worden in een handelingsplan vastgelegd. Dit plan wordt regelmatig met de cliënt geëvalueerd. De
organisatie kan hulp bieden op de volgende ondersteuninggebieden: sociale redzaamheid, psychisch
functioneren, huishoudelijke vaardigheden, maatschappelijke vaardigheden, administratieve
vaardigheden, het omgaan met geld, werk, school, het vinden van een zinvolle dagbesteding of het
constructief invullen van vrije tijd. Tevens ondersteunt de woonbegeleider de cliënt bij de
communicatie met externe organisaties. Zorgburo de Liemers biedt geen 24-uurs begeleiding. Wel zijn
de woonbegeleiders telefonisch bereikbaar indien er calamiteiten zijn. Contact met het netwerk vindt
altijd plaats in overleg met de cliënt. De cliënt moet hier toestemming voor geven, tenzij er sprake is
van mentorschap (persoonlijke beslissingen), bewindvoering (financiële beslissingen) of curatele
(zowel financiële als persoonlijke beslissingen).
Ambulante begeleiding: Zorgburo de Liemers biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren,
volwassenen en hun omgeving. De begeleiding kan gericht zijn op het kind maar ook op de ouders en
de omgeving. Begeleiding kan geboden worden op verschillende gebieden: het omgaan met
gedragsproblemen (direct of indirect voortkomend uit ASS) zoals eet- en slaapproblemen, agressie,
dwangmatig gedrag en destructief gedrag kan een vraag zijn.
Daarnaast biedt het Zorgburo begeleiding aan volwassenen met ASS, zoals zelfzorg en gezondheid,
huishoudelijke taken, zakelijke vaardigheden, sociale vaardigheden, school, werk en psychisch
functioneren. Het komt regelmatig voor dat een cliënt die het traject begeleidt wonen heeft doorlopen
ambulante begeleiding krijgt wanneer hij zelfstandig woont.
Onderwijsondersteuning: Onderwijsondersteuning wordt aangeboden aan jongeren met ASS die op
het voorgezet onderwijs zitten of een MBO/ HBO opleiding volgen. De ondersteuning vindt
individueel plaats of in kleine groepjes. Het doel is om jongvolwassenen verschillende
studievaardigheden aan te leren zoals huiswerk maken en plannen. Zorgburo de Liemers heeft
regelmatig contact met de onderwijsinstelling en de ouders.
Vrije- tijd: Zorgburo de Liemers helpt kinderen en jongvolwassenen bij het invullen van hun vrijetijd. De activiteiten vinden plaats op woensdagmiddag, vrijdagavond en in de weekenden en vakanties.
Activiteiten die worden ondernomen zijn: het doen van spelletjes, koekjes bakken, naar de bioscoop
enz. De doelstellingen zijn:
- Jongeren en kinderen leren samenwerken
- Grenzen verleggen
- Sociale vaardigheden aanleren en stimuleren.
- Rekening leren houden met een ander.
Doelgroep: Wij richten ons tijdens het onderzoek op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 23
jaar. Bij Zorgburo de Liemers wonen ook jongvolwassenen die ouder zijn dan 23 jaar. Deze
jongvolwassenen mogen wij niet bij het onderzoek betrekken omdat ze officieel niet tot de doelgroep
van Pedagogiek behoren. De jongvolwassenen zijn allemaal gediagnosticeerd met een stoornis in het
autisme spectrum. Ze wonen begeleid bij Zorgburo de Liemers.
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Het uiteindelijke doel is dat ze zelfstandig kunnen wonen. Sommige jongeren werken of studeren. Bij
de meeste jongeren is sprake van een rand-normale begaafdheid.
Visie: Zorgburo de Liemers noemt in hun beleidsplan (2013, p. 5) de volgende visie op de
hulpverlening:
Cliënten met een autisme spectrum stoornis hebben het meeste baat bij een zo vroeg mogelijke
interventie. Wanneer een cliënt vroegtijdig leert welke mogelijkheden en beperkingen hij
heeft, kan hij op latere leeftijd beter omgaan met zijn stoornis. Door levensloopbegeleiding te
bieden, begeleiding afgestemd op elke ontwikkelingsfase, krijgt de cliënt precies de
begeleiding die hij op dat moment nodig heeft. Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.
De vraag van de cliënt staat te allen tijde centraal. Binnen een stabiele omgeving, een sterk
eigen netwerk en met aangeleerde vaardigheden kan een cliënt maximaal gebruik leren maken
van zijn mogelijkheden, waardoor hij kan komen tot een zo zelfstandig mogelijk leven.
Zorgburo De Liemers erkent dat medicatiegebruik (tijdelijk) ondersteuning aan cliënten kan
bieden. Door in te zetten op een veilige en rustige omgeving waarin cliënten optimaal kunnen
functioneren, ziet Zorgburo De Liemers graag dat het medicatiegebruik onder haar cliënten
zoveel mogelijk beperkt wordt.
Mensen voelen zich beter begrepen als de omgeving kennis heeft van de mogelijkheden en
beperking van de cliënt. Anderen kunnen zich daardoor inleven in zijn of haar manier van
denken. Daarom is het belangrijk om het systeem/netwerk rondom cliënten te betrekken bij de
begeleiding. Begeleiders hebben kennis van systeemgericht werken en weten het netwerk in te
zetten en te betrekken bij de begeleiding.
Missie: “Op inventieve manieren cliënten met een autisme spectrum stoornis ondersteunen in hun
ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.” (Zorgburo de Liemers, 2013,
p. 5)
Financiering: De zorg bij de afdeling wonen wordt gefinancierd middels het Persoongebonden
Budget (PGB). De cliënten betalen de huur van de woning met hun uitkering, salaris of uitwonende
beurs. De zorg op de afdeling ambulante begeleiding wordt gefinancierd middels Zorg in Natura.
Indicatie: Om begeleidt te kunnen wonen bij Zorgburo de Liemers heeft de zorgvrager een
zorgzwaarte pakket 3 (ZZP 3) nodig.
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Wat is ASS?
Het onderzoek richt zich op jongvolwassenen met ASS. Om rekening te kunnen houden met de
specifieke behoeften van deze doelgroep is het van belang dat er kennis bestaat over ASS. Bij
Zorgburo de Liemers wonen jongvolwassenen met verschillende vormen van ASS. In dit product
worden o.a. de verschillende vormen toegelicht.
Korte beschrijving ASS
ASS is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen (Delfos, 2011, pp.89-91). Autisme is
een pervasieve ontwikkelingstoornis. Dit betekent dat de stoornis invloed heeft op meerdere
ontwikkelingsgebieden van een mens. Het basisprobleem bij ASS is de prikkelverwerking in de
hersenen (Lichtenauer & Vallinga, 2006, p.3). Mensen met ASS nemen meer prikkels waar dan
mensen zonder ASS. De hersenen kunnen deze grote hoeveelheid prikkels niet verwerken waardoor er
overprikkeling ontstaat. Als de hersenen regelmatig overprikkeld zijn dan kan dit leiden tot een burnout. Er is bij autisme sprake van een triade van problemen. De problemen doen zich voor op sociaal
vlak, communicatief vlak en in het flexibel denken en handelen (Autisme centraal, z.d.).
Onder ASS worden drie vormen van autisme verstaan, namelijk klassiek autisme, syndroom van
Asperger en PDD-NOS. Het is niet bekend hoeveel mensen er een stoornis in het autisme spectrum
hebben (Leokannerhuis, z.d.). Het Leo Kannerhuis schat dat 25 à 30 mensen op de 10.000 mensen een
autisme verwante stoornis hebben. Uit onderzoek blijkt wel dat meer mannen een stoornis in het
autisme spectrum hebben dan vrouwen (Delfos, 2011, p. 59). Deze verhouding is 4:5. De Engelse
hoogleraar Simon Baron Cohen ziet autisme dan ook als ‘de extreme variant op het mannelijk brein’
(Autismepunt, z.d.).
Vormen van ASS
Onder ASS worden drie vormen van autisme verstaan, namelijk klassiek autisme, syndroom van
Asperger en PDD-NOS (Delfos, 2011, p. 91). Elke vorm van autisme heeft zijn eigen kenmerken.
Toch kennen ze ook veel overlap. Hierdoor is het soms moeilijk om aan te geven om welke stoornis
het gaat. Per stoornis staat beschreven welke kenmerken er bij horen.
Klassiek autisme: Mensen met klassiek autisme hebben tekortkomingen in de ontwikkeling van
sociale interactie, tekortkomingen op gebied van verbale en non-verbale communicatie en stereotype
gedragingen, activiteiten en interesses (Delfos, 2011, p. 91). Mensen met deze vorm van autisme zijn
vaak erg teruggetrokken en er is nauwelijks sprake van wederkerigheid in de communicatie.
Syndroom van Asperger: Het syndroom van Asperger kenmerkt zich door het slecht kunnen inschatten
van sociale interactie (Delfos, 2011, pp. 97- 99). Mensen met het syndroom van Asperger hebben geen
verstoorde taalontwikkeling, zoals dit bij klassiek autisme wel het geval is. Ze hebben vaak een
normale tot hoge intelligentie. Daarnaast hebben ze meestal een slechte links-rechtscoördinatie en een
slechte ooghandcoördinatie. Ze komen hierdoor onhandig over. Tot slot hebben mensen met het
syndroom van Asperger vaak afwijkende interesses.
Pervasive Developmental Disorder- Not Otherwise Specified (PDD-NOS): Deze diagnose wordt
gesteld wanneer de problematiek niet voldoet aan de criteria van de andere pervasieve stoornissen
(Delfos, 2011, p. 95). Mensen met deze stoornis hebben vaak tekortkomingen in de ontwikkeling van
sociale interactie of tekortkomingen in de ontwikkeling van communicatie of stereotiep gedrag en
interesses. Mensen met PDD-NOS hebben geen sterk afwijkend taalgebruik en ze zijn beter in het
inschatten van sociale situaties dan mensen met klassiek autisme of Asperger syndroom.
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ASS kenmerken
De DSM-IV is een handboek voor diagnostiek en statistiek waarin psychische aandoeningen
beschreven worden (Delfos, 2011, p. 93). In de DSM-IV worden de kenmerken van autisme
onderverdeeld in drie groepen, namelijk:
Problemen met de sociale interactie: Onderdeel hiervan, volgens de DSM-IV, is het gebrek aan
wederkerigheid in de communicatie. Mensen met ASS hebben een gebrekkig empathisch vermogen
en kunnen zich daardoor moeilijk inleven in een ander. Ze denken en handelen vooral vanuit hun eigen
perspectief. Een gesprek met iemand met ASS kan daardoor eenzijdig zijn. Hun gebrekkig empathisch
vermogen kan voor problemen zorgen bij het aangaan van vriendschappen. Mensen met ASS hebben
vaak een gebrekkig begrip van non-verbale communicatie. Daarnaast ontbreekt bij hen de behoeften
om emoties te delen.
Tekort in verbale en non-verbale communicatie: De taalontwikkeling komt volgens de DSM-IV bij
mensen met ASS vaak later op gang en bij sommige mensen met ASS blijft de verbale communicatie
helemaal uit. De mensen die wel verbale communicatie gebruiken hebben vaak moeite met het
aangaan van een gesprek. Ze weten vaak niet hoe ze iemand moeten benaderen. Als ze eenmaal in
gesprek zijn dan weten ze dikwijls niet welke opmerkingen wel en niet gepast zijn. Daarnaast wordt
taal op een vreemde manier gebruikt, een voorbeeld hiervan is echolalie. Bij Zorgburo de Liemers
maken alle cliënten gebruik van verbale communicatie. Een laatste beperking die behoort tot de groep
tekort in verbale en non-verbale communicatie is het gebrek aan gevarieerd spelgedrag. Fantasie
ontbreekt vaak bij spel.
Stereotype gedraging, activiteiten en interesse: In de DSM-IV staat beschreven dat mensen met ASS
vaak een preoccupatie hebben voor een onderwerp, activiteit of voorwerp. Daarnaast hebben ze vaak
routines waar ze sterk aan vasthouden. Deze routines zorgen voor voorspelbaarheid en geven hen een
gevoel van veiligheid. Als hun structuur doorbroken wordt dan kan dit voor stress zorgen. Tot slot
hebben ze vaak stereotiepe lichaamsbewegingen. Heen en weer wiegen op een stoel is hier een
voorbeeld van.
Verklaringtheorieën
Er zijn drie theorieën waarmee geprobeerd wordt de kenmerken van autisme te verklaren, namelijk:
Theory of Mind (TOM): Ieder mens beschikt over een Theory of Mind. Met je Theory of Mind probeer
je gedrag van anderen te begrijpen en in te schatten (Delfos, 2011, p. 122). Daarnaast helpt de TOM je
om emoties van anderen te herkennen en te begrijpen. Voor het ontwikkelen van een “goede” TOM
heb je empathie nodig. Mensen met autisme hebben een gebrekkig empathisch vermogen en daardoor
ook een beperkte TOM (Autismepunt, z.d.). Ze kunnen zich moeilijk verplaatsen in een ander en
hebben daardoor ook moeite met het inschatten van het gedrag van een ander. Daarnaast hebben ze
moeite met het herkennen van emoties.
Centrale coherentie (CC): Centrale Coherentie is het proces in de hersenen waarbij details
samengevoegd worden tot een betekenisvol geheel (Delfos, 2011, p. 124). Mensen met autisme
hebben hier vaak moeite mee. Het proces duurt langer en de uitkomst is niet altijd correct. Dit komt
doordat de informatieverwerking bij mensen met autisme anders verloopt dan bij mensen zonder
autisme. Vooral op het gebied van sociale interactie zorgt deze vertraagde en beperkte CC voor
problemen. Mensen met autisme zien de losse details van de sociale interactie wel maar ze kunnen er
geen kloppend sociaal plaatje van maken.
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Executive functions (EF): Delfos (2011) beschrijft de executive functions als: “De capaciteit om een
passend geheel, een set van samenhangende probleemoplossende activiteiten voor een doel vast te
houden en te manipuleren.” (p. 126) Vaardigheden die bij de EF horen zijn:
- Impulsen afremmen en ze toelaten op een gepast moment.
- Een strategisch plan maken om tot een doel te komen.
- Een mentale voorstelling maken van de gewenste situatie en hier relevante feiten bij betrekken.
Bij mensen met ASS bestaat er een disfunctioneren in hun EF. Ze kunnen sommige vaardigheden wel
toepassen alleen de snelheid waarin ze dit doen is zeer vertraagd. Ze hebben hierdoor o.a. moeite met
plannen en organiseren.
Specifieke behoeften die jongvolwassenen met ASS stellen aan hun omgeving.
Jongvolwassenen met ASS stellen specifieke behoeften aan hun omgeving. Voor het netwerk is het
van belang dat ze op de hoogte zijn van deze behoeften zodat ze adequaat aan kunnen sluiten bij de
jongvolwassen met ASS. De onderstaande richtlijnen zijn passend bij de leeftijd van onze doelgroep,
namelijk jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar.
Communicatie:












Gebruik concreet taalgebruik (Hoofdakker, 2001, pp. 86- 97).
Communiceer in rustig tempo en geef de persoon met ASS de tijd om de informatie te
verwerken.
Zeg wat je doet, en doe wat je zegt. Hiermee creëer je voorspelbaarheid voor de persoon
met ASS.
Vat wegkijken tijdens het gesprek niet op als asociaal gedrag. Voor mensen met ASS is dit
een manier om zich beter te kunnen concentreren tijdens het gesprek.
Geef instructies in stellende vorm. Vermijdt de vragende vorm.
Bespreek nieuwe situaties voor. Leg concreet uit wat er gaat gebeuren en wanneer de
activiteit gaat plaatsvinden.
Benoem het doel van de activiteit (Delfos, 2011, p. 307). Hierdoor wordt het voor de
persoon met ASS duidelijker waarom hij de activiteit moet uitvoeren.
Zorg voor een rustige en prikkelarme omgeving wanneer je in gesprek gaat met iemand
met ASS. Prikkels kunnen de persoon met ASS afleiden van het gesprek (Zeevalk, 2000).
Mensen met ASS zullen minder snel hulp vragen. Probeer problemen vroegtijdig te
signaleren en maak ze bespreekbaar met de persoon met ASS. Help hen bij het zoeken
naar een oplossing.
Visualiseer wat er gaat gebeuren. (Bruin, 2009, p. 95 – 106).
Leg uit waarom bepaalde taken uitgevoerd moeten worden.

Sociale interactie:





De ontwikkeling van mensen met ASS verloopt vertraagd. Hierdoor zullen ze soms
gedrag laten zien wat niet passend is voor hun leeftijd (Delfos, 2011, p. 198). Stel jezelf
dan de vraag: Dit is heel normaal gedrag op de leeftijd van…?
Probeer vanuit hier hulp te bieden.
Besef dat personen met ASS moeite hebben met het nemen van initiatief in een gesprek.
Anticipeer hier op door zelf vragen te stellen en initiatief te nemen.
Help de persoon met ASS om sociale situaties te begrijpen (Delfos, 2011, p. 263). Dit kun
je doen door de sociale situatie uit te leggen en na te bespreken. Soms kan het helpen om
te oefenen met sociale omgangsvormen.
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Planning en structuur:





Mensen met ASS hebben vaak hulp nodig bij het plannen en structureren van taken
(Delfos, 2011, p. 163). Een visuele planning kan helpen bij het creëren van overzicht.
Help de persoon met ASS om deze planning in te vullen en bij te houden.
Mensen met ASS hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid (Hoofdakker, 2001, pp.
99-110). Het netwerk kan hier op inspelen door zich aan afspraken te houden, consequent
te zijn in hun gedrag, veranderingen in de planning vroegtijdig door te geven, uitleg te
geven bij eventuele veranderingen en activiteiten op te delen in kleine stappen.
Leer de persoon met ASS om zelf zijn planning te maken en bij te houden. Hiermee
vergroot je de zelfstandigheid van de persoon met ASS.
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Netwerkanalyse en instrumenten om een netwerk in kaart te brengen.
Om het netwerk van een cliënt in kaart te kunnen brengen is het van belang dat een hulpverlener op de
hoogte is van de structuur en de functies van een netwerk. De hulpverlener kan zo gericht het netwerk
van een cliënt analyseren en in kaart brengen. Er zijn verschillende instrumenten die de hulpverlener
bij dit proces kan inzetten. Om uiteindelijk een goede aanbeveling te kunnen schrijven voor de
organisatie is het van belang dat er kennis bestaat over de netwerkanalyse.
Definitie netwerk
Een netwerk wordt beschreven als een groep mensen die een bepaalde band hebben met één persoon.
De leden uit een netwerk hoeven elkaar onderling niet te kennen. Een netwerk heeft structurele en
functionele kenmerken (Hendrix, 2001, p. 45).
Structurele kenmerken van netwerken
Samenstelling:
De samenstelling van een netwerk is bij iedere cliënt verschillend (Hendrix, 2001, pp. 46-49). Een
netwerk kan onderverdeeld worden in drie sectoren, namelijk familie, vrienden en bekenden en
maatschappelijke diensten. De cliënt kan over een netwerk beschikken bestaande uit alle drie de
sectoren, maar ook uit een netwerk dat alleen bestaat uit de sector familie.
Onderlinge afhankelijkheid:
Personen uit het netwerk kunnen onderling van elkaar afhankelijk zijn (Hendrix, 2001, pp. 49-50). De
mate van afhankelijkheid kan verschillen. Het is van belang dat de balans tussen geven en nemen in
evenwicht is. Dit versterkt de band tussen personen uit het netwerk. Er kan sprake zijn van eenzijdige
afhankelijkheid. De persoon die geeft krijgt niets terug, of niet direct. De persoon die geeft zal zijn
waardering op een ander gebied of op een andere manier moeten zoeken.
Bereikbaarheid:
De mate waarop de cliënt of zijn netwerk bereikbaar is, is erg belangrijk voor het contact tussen het
netwerk en de cliënt (Hendrix, 2001, p. 50). Bereikbaarheid is van grote invloed op de hoeveelheid
steun die een netwerk kan geven. Ook beïnvloed de bereikbaarheid de manier waarop het netwerk
steun kan geven.
Gevarieerdheid:
Een netwerk kan homogeen of heterogeen zijn (Hendrix, 2001, pp. 50-51). Bij een homogeen netwerk
bestaat het netwerk uit personen met bijv. dezelfde opleiding of bijv. dezelfde leeftijd. Bij een
heterogeen netwerk zijn er veel verschillen tussen de personen wat betreft leeftijd, beroep seksuele
geaardheid ed.
Dichtheid:
Een netwerk kan bestaan uit een ‘los zand’ netwerk en/of een ‘kluwen’ netwerk (Hendrix, 2001, p.
51). Bij een ‘los zand’ netwerk zijn de leden van het netwerk onderling niet nauw met elkaar
betrokken. De verbondenheid is laag. Bij een ‘kluwen’ netwerk is het netwerk onderling erg
verbonden en betrokken met elkaar. Een netwerk kan ook bestaan uit een ‘kluwen’ en een ‘los zand’
netwerk. Bepaalde personen uit het netwerk zijn heel hecht met elkaar, terwijl andere personen er meer
‘buiten vallen’.
De dichtheid zegt iets over de relaties in het netwerk, niet de relatie de cliënt met het netwerk heeft.
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Functionele kenmerken van netwerken
Emotionele steun:
Het netwerk kan in verschillende situaties emotionele steun bieden wanneer een cliënt bijv. verdrietig,
boos of eenzaam is (Hendrix, 2001, pp. 52-53).
Koppeling doelgroep
Voor jongvolwassenen met autisme kan emotionele steun van het netwerk heel belangrijk zijn. Delfos
(2011, p. 385) beschrijft dat jongvolwassenen met autisme moeten leren omgaan met gevoelens van
eenzaamheid en depressie veroorzaakt door hun autisme. Het netwerk kan steunend zijn in het leren
omgaan met deze gevoelens.
Cognitieve steun:
Het netwerk kan de cliënt informatie, advies of feedback geven.
Normatieve steun:
Het netwerk kan cliënten helpen om in moeilijke situaties keuzes te maken. Tevens kan het netwerk
een voorbeeldrol vervullen voor de cliënt en gedragsadviezen geven.
Koppeling doelgroep
Door hun gebrekkige CC en EF hebben mensen met autisme er moeite mee om situaties juist te
interpreteren en vanuit daar de juiste keuzes te maken (Delfos, 2011, pp. 124-126). Het netwerk kan de
cliënt helpen om een juist beeld van de situatie te krijgen. Daarnaast kan het netwerk de cliënt
gedragsadviezen geven. Welke gedrag is wenselijk in deze situatie?
Waardering:
Voor cliënten is het erg belangrijk dat ze vertrouwen hebben in hun netwerk. Bevestiging en
waardering zijn belangrijk.
Koppeling doelgroep
Voor mensen met een beperking is waardering vanuit het netwerk erg belangrijk. De hulpverlening
richt zich vaak op wat de cliënt niet kan. Het netwerk kan de eigen kracht van de cliënt vergroten door
waardering uit te spreken voor de kwaliteiten van de cliënt (Scheffers, 2010, p. 35).
Sociaal contact:
Sociaal contact is voor elk persoon belangrijk. Een netwerk geeft je het gevoel ergens ‘bij’ te horen.
Cliënten kunnen met mensen uit hun netwerk praten en gedachten uitwisselen.
Sociale en maatschappelijke invloed:
Het netwerk kan een cliënt ondersteunen bij het aangaan van sociale contacten, het zoeken van een
baan enz. Ook kan het netwerk bemiddelen in probleemsituaties. Het netwerk kan de cliënt aanvullen
en de cliënt helpen met zaken waarmee de cliënt moeite heeft.
Koppeling doelgroep
Mensen met autisme hebben een gebrekkige TOM (Delfos, 2011, p. 122). Ze kunnen zich moeilijk
verplaatsen in een ander en hebben daardoor ook moeite met het inschatten van het gedrag van een
ander. Ze schatten sociale situaties vaak verkeerd in en vinden moeilijk aansluiting bij mensen. Het
netwerk kan de cliënt ondersteunen in het aangaan van sociale contacten. Daarnaast kan het netwerk
de jongvolwassen helpen bij het analyseren van sociale situaties. Steun van het netwerk kan helpen
voorkomen dat de cliënt in een sociaal isolement komt.
Materiële steun:
Het netwerk kan financieel ondersteunend zijn door bijvoorbeeld mee te betalen aan de huur, kleding,
eten ed.
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Praktische steun:
Wanneer een cliënt moeite heeft met zijn administratie, kan het netwerk hierbij ondersteunend zijn.
Ook kan hierbij gedacht worden aan hulp in de huishouding of hulp bij het doen van boodschappen.
Koppeling doelgroep
Bij mensen met autisme bestaat er een disfunctioneren in de EF (Delfos, 2011, p. 126). Hierdoor
hebben ze moeite met het plannen en organiseren van activiteiten. Praktische taken zoals administratie
bijhouden en koken zijn voor hen erg moeilijk. Het netwerk kan de cliënt ondersteunen door structuur
aan te brengen in de taken en eventueel taken over te nemen (Delfos, 2011, p. 123).
Netwerkanalyse
Onder netwerkanalyse wordt het analyseren en het in kaart brengen van een netwerk verstaan. Een
netwerkanalyse wordt gemaakt tijdens de intakefase. Om een goede netwerkanalyse te maken is het
belangrijk dat je de netwerkanalyse (indien mogelijk) samen met de cliënt maakt. Om de
betrouwbaarheid van de netwerkanalyse te vergroten, kunnen ook leden uit het netwerk gevraagd
worden naar hun visie.
Het is belangrijk dat er tijdens de netwerkanalyse aandacht besteed wordt aan de volgende drie punten:
(Hendrix, 2001, p. 58).
- Structurele kenmerken van het netwerk. De structurele kenmerken kunnen in kaart gebracht worden
door het model dat in bijlage 1 is weergeven. (figuur 1, bijlage 1)
- Functionele kenmerken van het netwerk. De functionele kenmerken kunnen in kaart gebracht worden
door het model dat in bijlage 1 is weergeven. (figuur 2, bijlage 1)
- Ontwikkeling van het netwerk.
Instrumenten
Er zijn verschillende instrumenten om een netwerk in kaart te brengen. Het is van belang om een
instrument te gebruiken dat goed aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt. De verschillende
instrumenten zijn in bijlage 1 weergegeven.
Genogram: (Figuur 3, bijlage 1)
Een genogram brengt familieverbanden in kaart (Verheij et al, 2005, pp. 228-229). Een genogram
weergeeft minimaal drie generaties. De generatie van de cliënt, de generatie van zijn ouders en de
generatie van zijn grootouders. Wanneer de generatie van de cliënt kinderen heeft, worden er vier
generaties weergeven. Door een genogram te maken met de cliënt wordt er inzicht verkregen in
relaties, herhaling van patronen en steunende en stress factoren. Door relatielijnen te gebruiken wordt
de kwaliteit van de relaties in kaart gebracht.(Figuur 4, bijlage 1)
Ecogram: (Figuur 5, bijlage 1)
Het ecogram is een instrument om zowel het informele netwerk als het formele netwerk van de cliënt
op een visuele manier in kaart te brengen (Spinder & Houten, 2001, p. 182).
Het ecogram heeft de volgende doelen:
- Het geeft de cliënt inzicht in zijn situatie (Scheffers, 2010, p. 93).
- Het verschaft de cliënt en de hulpverlener inzicht in de omvang en vitaliteit van het sociaal netwerk.
- Het helpt de cliënt inzicht te krijgen in wie hem werkelijk tot steun zijn, wie hem belemmeren en met
welke mensen de relatie wederkerig is.
- Het ondersteunt de cliënt bij het stellen van hulpvragen aan mensen uit zijn sociaal netwerk.
Netwerkschema:(Figuur 6, bijlage 1)
Het netwerkschema verdeelt een netwerk van de client in acht gebieden, namelijk gezin, familie,
vrienden/kennissen, buren, werk/onderwijs, instanties, vereniging/religieuze groepering en overigen
(IPresearch, 2008). De cliënt schrijft zijn naam in het midden en probeert bij elk gebied personen uit
zijn netwerk op te schrijven.
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VIP-kaart:(Figuur 7, bijlage 1)
De VIP-kaart is een vervolg op het netwerkschema (Spanjaard et al., 2001, p. 21). Eerst wordt met de
cliënt het netwerkschema ingevuld, vervolgens de VIP-kaart. De VIP-kaart is een manier om gerichter
informatie te krijgen over personen uit het netwerk. Door de VIP-kaart krijg je o.a. inzicht in de
frequentie van het contact, de frequentie van de emotionele ondersteuning, de frequentie van de
praktische ondersteuning en de frequentie van het geven van informatie en advies.
Wie-voor-wat-schema.(Figuur 8, bijlage 1)
Het wie-voor-wat-schema maakt een onderverdeling in praktische steun, emotionele steun en
raadgevende steun (IPresearch, 2008). Het inventariseert de hulp en steun die de cliënt ontvang vanuit
zijn netwerk. Het wie-voor-wat-schema is een speelsere manier om het netwerk te inventariseren en
sluit aan bij de jongere doelgroepen.
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Probleemanalyse
Door gebruik te maken van literatuuronderzoek is er kennis van ASS en de verschillende
netwerkmethodieken. Om inzicht te krijgen in het probleem en het probleem te concretiseren
gebruiken wij de 5x W+H formule van Migchelbrink (Migchelbrink, 2009. p. 68). Tevens wordt de
maatschappelijke en pedagogische relevantie van het probleem beschreven.
Wat is het probleem?
Wanneer een cliënt aangemeld wordt bij Zorgburo de Liemers wordt het netwerk niet altijd adequaat
in kaart gebracht en betrokken bij de hulpverlening. Zelfstandigheid bevorderen van de cliënt is één
van de hoofddoelen van de organisatie. In de huidige situatie ontbreekt er een methode om het netwerk
van de cliënten in kaart te brengen en in te zetten bij de hulpverlening. Er bestaat een discrepantie
tussen de huidige situatie en de beoogde situatie. De cliënt is in de huidige situatie voor hulp soms
teveel afhankelijk van de woonbegeleiders. Dit bemoeilijkt de stap naar zelfstandigheid. Het gevolg
hiervan is dat de woonbegeleiders een groot gedeelte van de hulpvragen van de cliënt behandelen,
zonder het bestaande netwerk van de cliënt adequaat in te zetten. De werkdruk wordt hierdoor steeds
hoger voor de woonbegeleiders, die dit vervolgens als zeer stressvol ervaren.
Wie heeft het probleem?
Er zijn drie partijen betrokken bij dit probleem. De cliënt en de woonbegeleiders hebben direct met het
probleem te maken. Het netwerk is indirect betrokken bij het probleem. De woonbegeleiders hebben
niet altijd voldoende zicht op het netwerk van de cliënt, in welke mate het netwerk steunend is en wie
ze in het netwerk kunnen inschakelen om vragen van de cliënt te beantwoorden. De cliënt is voor hulp
grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van woonbegeleiding. Is de woonbegeleiding niet
beschikbaar, dan vinden cliënten het lastig om zelfstandig het netwerk in te schakelen. Het netwerk
kan het mogelijk als probleem ervaren dat ze in de toekomst moeilijk weet aan te sluiten bij de cliënt
wanneer hij naar meer zelfstandigheid toe groeit.
Wanneer is het een probleem?
De cliënt zal de beperkte betrokkenheid van het netwerk mogelijk nu nog niet als probleem ervaren
omdat ze nog kunnen steunen op de begeleiding van Zorgburo de Liemers. Wanneer deze steun
wegvalt en de cliënt zelfstandig moet kunnen functioneren in de maatschappij, bestaat de kans dat de
cliënt in een sociaal isolement komt. De cliënt heeft immers niet geleerd hoe hij het netwerk kan
benaderen en kan inzetten voor hulp.
Wanneer woonbegeleiders de behoefte ervaren om te steunen op het netwerk, kunnen ze het als een
probleem ervaren dat het netwerk niet helder in kaart gebracht is. Ze weten immers niet bij wie ze
terecht kunnen voor ondersteuning.
Waarom is het een probleem?
Zowel op praktisch als emotioneel gebied is het een probleem voor de cliënten dat het netwerk maar
beperkt in kaart gebracht is. Praktisch gezien is het een probleem omdat de cliënten vaak niet kunnen
terugvallen op hun sociale netwerk voor bijv. de financiële administratie, hulp in de huishouding, het
doen van boodschappen etc.
De kans op sociale uitsluiting en een sociaal isolement is bij deze doelgroep groot. Cliënten met een
stoornis in het autisme spectrum (ASS) hebben een gebrekkige Theory of Mind (TOM) en hebben
daardoor moeite om de wereld om hen heen te begrijpen (Delfos, 2011, p. 211). Aansluiting vinden in
de maatschappij is voor hen daardoor erg lastig. Doordat mensen met ASS de maatschappij vaak niet
begrijpen, zullen ze hier uit zichzelf ook minder adequaat aansluiting bij zoeken. Het netwerk kan
ondersteunend zijn bij het aangaan en het onderhouden van sociale contacten.
Waar doet het probleem zich voor?
Het probleem doet zich voor op de afdeling woonbegeleiding van Zorgburo de Liemers. Cliënten zijn
gediagnosticeerd met een stoornis in het autisme spectrum. Ze bevinden zich in de vroege
volwassenheid. Intimiteit versus isolement is een belangrijke levenstaak in deze leeftijdsfase (Oden,
2010).
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Hoe is het probleem ontstaan?
In het verleden was het betrekken van het netwerk bij de hulpverlening geen speerpunt. Dit
veranderde toen er onderzoeksresultaten bekend werden over het positieve effect van het betrekken
van het netwerk bij de hulpverlening. Uit onderzoek van de eigen kracht centrale bleek namelijk dat
het betrekken van het netwerk een positief effect had op de hulpverlening (Eigen kracht centrale,
2009). Het aantal zorgpunten neemt af, ouders geven aan meer steun te ervaren en ook de
jongvolwassenen en kinderen waarderen de steun van hun familie. Er wordt in mindere mate beroep
gedaan op de hulpverlening en problemen worden sneller zelfstandig opgelost. Ook werkt het inzetten
van het netwerk kostenbesparend. De kostenbesparing kan oplopen tot €4,8 miljoen. Uit onderzoek
bleek dat een gezin dat het netwerk inzet, jaarlijks maar €4000,- kwijt is. Wanneer de hulpverlening
ingezet wordt, kan dit oplopen tot €400.000,- (Eigen kracht centrale, 2009). Het inzetten van het
netwerk is dus effectief. Zorgburo de Liemers is een groeiende en innovatieve organisatie die zich
deze werkwijze eigen wil maken. Hierdoor is er aandacht gekomen voor het inzetten van het netwerk.
De woonbegeleiders kwamen tot de conclusie dat er geen handzame methode bestond waarmee ze het
netwerk in kaart konden brengen en in konden zetten bij de hulpverlening. Door een student van de
HAN is er in 2009 onderzoek gedaan naar het effectief inzetten van het netwerk van de cliënt. Uit het
onderzoek zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd. Echter bleek dat de organisatie beperkt met
deze aanbevelingen verder kon. De projectresultaten bleven dan ook in de kast liggen. Vanuit de
organisatie is kenbaar gemaakt dat ze graag een handzaam en concreet instrument willen dat ze
eenvoudig in kunnen zetten tijdens de hulpverlening.
Welke maatregelingen zijn er al genomen door de organisatie?
De orthopedagoog gebruikt een intakeformulier om de kwaliteiten, valkuilen, wensen en behoeften
van de cliënt in kaart te brengen. Tevens heeft de orthopedagoog ook een gesprek met de ouders van
de cliënt. In het intakeformulier wordt aandacht besteed aan het netwerk van de cliënt. Er wordt aan de
cliënt gevraagd met wie hij omgaat en hoe vaak hij deze personen ziet. Daarnaast wordt er gevraagd
aan de cliënt wat ouders voor de cliënt kunnen/ mogen doen. Aan ouders wordt gevraagd met wie de
cliënt omgaat en hoe vaak de cliënt zijn familie ziet. Tevens wordt er aan ouders gevraagd welke rol
ouders zouden willen vervullen bij de ondersteuning die de cliënt in zijn dagelijks leven (nog) nodig
heeft. Op deze manier probeert de orthopedagoog het netwerk van de cliënt in kaart te brengen. Het
intakemodel richt zich met name op de ouders van de cliënt. Het overige netwerk komt summier naar
voren.
Zoals eerder beschreven, is er in 2009 door een student van de HAN onderzoek gedaan naar het
effectief inzetten van het netwerk van de cliënt. De vraagstelling van de student luidde als volgt: “Op
welke manier kunnen de woonbegeleiders van het Zorgburo het sociaal netwerk van de cliënt inzetten
om ondersteuning in het begeleid wonen te optimaliseren?” Zij heeft onderzocht hoe het netwerk van
de cliënt er in de huidige situatie uitzag. Ze heeft het netwerk in kaart gebracht door gebruik te maken
van een ecogram. Vervolgens heeft ze onderzocht hoe de ondersteuning van het netwerk er in de
huidige situatie uitzag en welke ondersteuning wenselijk zou zijn. Haar aanbevelingen waren gericht
op het adequater betrekken van het netwerk. De organisatie kon beperkt verder met de aanbevelingen
die zij geformuleerd had. Dit mede omdat de aanbevelingen niet direct toepasbaar waren in de
praktijk. Hendrix (2001, p. 77) stelt dat allereerst het netwerk in kaart gebracht moet worden alvorens
er verbetersuggesties over het betrekken van het netwerk gedaan kunnen worden. De student heeft wel
gekeken naar verbetersuggesties voor het betrekken van het netwerk, maar ze heeft de organisatie geen
passende methode aangereikt om het netwerk in kaart te brengen. De aanbevelingen konden zodoende
niet in praktijk gebracht worden. De organisatie heeft aangeven een handzaam en tastbaar product te
willen. Ze hebben ervaren bij de vorige onderzoeker dat een rapport als uiteindelijk product niet
ingezet wordt in de praktijk. Het rapport verdwijnt in de kast en wordt er vervolgens niet meer uit
gehaald. De uiteindelijke vraag, een handzaam product om het netwerk in kaart te brengen, bleef
hierdoor liggen.
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Wat is de maatschappelijke relevantie van dit probleem?
Nederland is gegroeid van een verzorgingstaat naar een actieve welvaartsstaat (Bouverne-deBie &
Ewijk, 2008, pp. 33-49). In een welvaartsstaat dragen burgers bij aan de staat door productieve arbeid
te leveren. Door middel van werk en inkomen krijg je een positie in de samenleving. Mensen zijn zelf
verantwoordelijk voor deze positie. De maatschappij wordt hierdoor steeds meer individualistisch.
Als reactie hierop is de hulpverlening en de overheid steeds meer vraaggericht gaan werken. Dit vraagt
van burgers dat ze mondig zijn en voor hun eigen belangen opkomen. Ook van mensen met autisme
wordt verwacht dat ze zelfstandig keuzes kunnen maken en zelfstandig hulp kunnen vragen. Hier
hebben ze echter moeite mee. Dit is te verklaren vanuit hun gebrekkige TOM (Delfos, 2011, p. 122).
Ze kunnen zich moeilijk inleven in een ander en vinden hierdoor lastig aansluiting bij de maatschappij.
Het sociale netwerk van de cliënt kan de kans op sociale uitsluiting verkleinen. Het netwerk kan als
brug functioneren tussen de cliënt en de maatschappij. Het netwerk kan de cliënt bepaalde
vaardigheden aanleren en kan ingrijpen wanneer de cliënt vastloopt in zijn dagelijks functioneren.
Om dit te bereiken is het van belang dat tijdens de start van de hulpverlening het netwerk in kaart
gebracht wordt. Door het netwerk vanaf de start van de hulpverlening actief te betrekken bij de
hulpverlening, wordt de relatie tussen het netwerk en de cliënt versterkt. Wanneer de cliënt uiteindelijk
zelfstandig woont, zal het netwerk zich meer verantwoordelijk voelen voor de cliënt. In de huidige
situatie wordt het netwerk beperkt in kaart gebracht en beperkt betrokken bij de hulpverlening. Het
netwerk zal zich dus minder verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de cliënt.
Wat is de pedagogische relevantie van dit probleem?
Ouders zijn ervaringsdeskundige in het begeleiden van hun kind. Het systeem vormt zijn regels en
afspraken rond de jongvolwassenen met ASS. Vaak missen ouders de achtergrond kennis over de
specifieke behoeften die een jongvolwassenen met ASS stelt aan zijn omgeving. De pedagoog heeft
een informerende functie. De pedagoog kan de kennis en het inzicht van ouders vergroten door
psycho-educatie te bieden (Hermanss, 2005, p. 213.). Hierdoor wordt er indirect gewerkt aan de
relatie tussen de ouder(s) en de jongvolwassenen. Vaak worden alleen ouders gezien als een
verlengstuk van de hulpverlening en als het sociale vangnet wanneer de hulpverlening beëindigd is.
De overige relaties uit het netwerk worden beperkt betrokken bij de hulpverlening. Voor een
jongvolwassene met ASS is zijn sociale netwerk erg belangrijk. Het netwerk kan het gevoel van
eenzaamheid bij een jongvolwassenen met ASS verkleinen door activiteiten met de jongvolwassene te
ondernemen (Delfos, 2011, p. 385). Volgens Delfos moeten jongvolwassenen in deze leeftijdsfase
namelijk om leren gaan met gevoelens van eenzaamheid en depressie. Tevens kan het netwerk de
jongvolwassenen met ASS ondersteunen bij het voltooien van ontwikkelingsopgave op sociaal
gebied. Het is belangrijk dat de pedagoog ook aandacht heeft voor de mogelijkheden van andere
personen uit het netwerk. Met wie heeft de jongvolwassenen positieve contacten? Hoe komt het dat
deze contacten positief zijn? Hoe kunnen we deze contacten uitbreiden en versterken? Als pedagoog
wil je de ontwikkeling en de zelfstandigheid van een jongvolwassene stimuleren. Je wilt niet dat de
jongvolwassene afhankelijk wordt van de hulpverlening. Door gebruik te maken van de
mogelijkheden van het netwerk, voorkom je afhankelijkheid van de cliënt en versterk je tevens de
zelfredzaamheid van de cliënt (Schuurman, 2011, p. 1).
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Conclusie probleemanalyse
Bij Zorgburo de Liemers wordt het netwerk van de cliënt met ASS niet altijd adequaat in kaart
gebracht en betrokken bij de hulpverlening. Het gevolg hiervan is dat de woonbegeleiders een groot
gedeelte van de hulpvragen van de cliënt behandelen, zonder het bestaande netwerk van de cliënt
adequaat in te zetten. De cliënt wordt teveel afhankelijk van de woonbegeleiders en dit bemoeilijkt de
stap naar zelfstandigheid. Voor de woonbegeleiders is de werkdruk hoog aangezien ze zelf de
hulpvragen van de cliënt moeten behandelen. Het netwerk kan op verschillende gebieden
ondersteunend zijn voor de cliënt en de woonbegeleider. Het netwerk kan bijvoorbeeld de cliënt
ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Cliënten met een stoornis in het
autisme spectrum (ASS) hebben een gebrekkige Theory of Mind (TOM) en hebben daardoor moeite
om de wereld om hen heen te begrijpen (Delfos, 2011, p. 211). Aansluiting vinden in de maatschappij
is voor hen daardoor erg lastig. De kans op een sociaal isolement is hierdoor bij deze doelgroep groot.
Het netwerk kan als brug functioneren tussen de cliënt en de maatschappij en zo de kans op een
sociaal isolement verkleinen.
In de huidige situatie gebruikt de orthopedagoog het intakemodel om het netwerk van de cliënt in kaart
te brengen. Het intakemodel richt zich met name op de ouders van de cliënt. Het overige netwerk komt
summier naar voren. Vanuit de organisatie is kenbaar gemaakt dat ze graag een handzaam en concreet
instrument willen dat ze eenvoudig in kunnen zetten tijdens de hulpverlening.

Vraagstelling: Hoe kan het persoonlijk netwerk* van cliënten** woonachtig bij Zorgburo de Liemers
in kaart gebracht worden, zodat het ingezet kan worden tijdens de hulpverlening***?
* Onder persoonlijk netwerk worden familie, vrienden en maatschappelijke diensten verstaan.
** Cliënten: Jongvolwassen met ASS in de leeftijd van 18-23 jaar, woonachtig bij Zorgburo de
Liemers.
Deelvragen:
1. Welk instrument voor het in kaart brengen van een netwerk sluit het beste aan bij de specifieke
behoeften van de cliënten van Zorgburo de Liemers?
2. Welk instrument voor het in kaart brengen van een netwerk sluit het beste aan bij de specifieke
behoeften van de woonbegeleiders van Zorgburo de Liemers?
3. Wat heeft de cliënt nodig om zijn netwerk in te kunnen schakelen tijdens de hulpverlening?
4.

Wat hebben de woonbegeleiders nodig om het netwerk in te kunnen schakelen tijdens de
hulpverlening?

5. Welke visie hanteert het netwerk met betrekking tot het overnemen van taken van de
hulpverlening?
Doelstelling: Het ontwikkelen van een werkzaam instrument waarmee woonbegeleiders samen met de
cliënt het persoonlijk netwerk van de cliënt in kaart kunnen brengen en in kunnen zetten bij de
hulpverlening***.
*** Hulpverlening: Het begeleiden van cliënten met ASS naar zelfstandig wonen. De begeleiding
wordt gegeven door woonbegeleiders van het Zorgburo.
Onderzoeksdoelen:
1. Instrument ontwikkelen om het persoonlijk netwerk van een cliënt in kaart te kunnen brengen.
2. Woonbegeleiders en cliënten kunnen het persoonlijk netwerk van een cliënt inschakelen
tijdens de hulpverlening.
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Plan van aanpak onderzoek
Om op een adequate manier het probleem te onderzoeken, is het van belang dat de
onderzoeksstrategieën onderbouwd worden. In de opzet van het onderzoek wordt er rekening
gehouden met de specifieke behoeften van jongvolwassenen met ASS. Hierdoor wordt de
slagingskans en de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot.
De benodigde gegevens/informatie:
Wij gaan praktijkgericht onderzoek doen bij Zorgburo de Liemers in Zevenaar. Dit onderzoek zal zich
richten op de woonbegeleiders, cliënten en het netwerk van de cliënten. Wij gaan onderzoeken hoe de
woonbegeleiders in de huidige situatie het netwerk betrekken bij de hulpverlening. Dit proces willen
wij helder in kaart brengen, zodat wij dit mee kunnen nemen in onze aanbevelingen. Om een volledig
beeld van de situatie te kunnen krijgen, is het van belang dat wij de wensen en mogelijkheden van de
cliënt en zijn netwerk in kaart brengen. Hoe ziet het netwerk van de cliënten er momenteel uit,
wanneer zet de cliënt het netwerk in, welke taken neemt het netwerk op zich en wat is de draagkracht
van het netwerk? Om draagvlak te creëren en goed aan te sluiten bij de organisatie, willen wij ook
onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden van de woonbegeleiders en de orthopedagoog zijn.
Deze informatie hebben wij nodig om een handzaam en passend model te maken dat ingezet kan
worden door de woonbegeleiders. Door middel van een literatuurstudie willen wij aantonen wat de
voordelen zijn voor de organisatie en de cliënten wanneer zij het netwerk efficiënter gaan inzetten bij
de hulpverlening. Middels een literatuurstudie willen wij onderzoeken welke effectieve methodes er
bestaan om het netwerk in te kaart te brengen. Door gebruik te maken van Good Practices krijgen wij
zicht op de aspecten die het model of de methode werkzaam en efficiënt maken. Het is van belang dat
de methode aansluit bij de werkwijze en visie van Zorgburo de Liemers. Om dit te bewerkstelligen,
zullen wij de visie en werkwijze duidelijk beschrijven in ons onderzoek.
De onderzoeksbenadering:
Wij hebben gekozen voor verschillende onderzoeksbenaderingen die aansluiten bij de mogelijkheden
van de ondervraagden. Bij het bevragen van de cliënten kiezen wij voor de kwalitatieve
onderzoeksbenadering (Migchelbrink, 2008, pp. 32-33). De cliënten van Zorgburo de Liemers zijn
gediagnosticeerd met een stoornis in het autisme spectrum. Door hun beperkte EF hebben de cliënten
moeite met plannen en organiseren (Delfos, 2011, p. 126). Wanneer wij een enquête zouden uitgeven,
is de kans groot dat wij weinig respons krijgen. Het kan voor de cliënt moeilijk zijn om het invullen
van de enquête in te passen in hun eigen dagstructuur. Tevens bestaat er bij het gebruik van de enquête
de kans dat de cliënten de vragen op een andere manier interpreteren dan bedoeld. Mensen met
autisme kunnen taal namelijk extreem letterlijk nemen. Ze kijken wat de woorden betekenen en niet
wat de betekenis achter de woorden is (Bogdashina, 2006, p. 185). Wij willen aansluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Een interview is volgens ons de beste benaderingswijze.
Het biedt ons de mogelijkheid om de non-verbale informatie van de cliënten te lezen en mee te nemen
in ons onderzoek. Daarnaast biedt deze manier van onderzoeken ons de mogelijkheid om zicht te
krijgen en aan te sluiten op de belevingswereld van de cliënt. Tijdens het interview zullen wij rekening
houden met de beperkingen van de cliënt. Een voorbeeld hiervan is dat wij de vragen concreet zullen
formuleren. Wij vragen de woonbegeleiders om de cliënten te informeren over dit onderzoek alvorens
wij dit doen. Daarna sturen wij de cliënten een mail waarin wij ons voorstellen en waarin wij het
afstudeeronderzoek uitleggen. Wij zullen eenmalig aanwezig zijn bij de kookactiviteit op
maandagavond, zodat de cliënten ons kunnen koppelen aan het onderzoek. Mensen met autisme
vinden het prettig als een nieuwe gebeurtenis voorspelbaar en duidelijk is. Door aanwezig te zijn bij de
kookactiviteit dragen wij hier aan bij. Tijdens de kookactiviteit zullen wij nader in gaan op het
onderzoek en krijgen de cliënten de mogelijkheid om vragen te stellen. De cliënten persoonlijk
informeren over het onderzoek is tevens een manier om een draagvlak te creëren.
Aan de start van ons onderzoek heeft de opdrachtgever/orthopedagoog aangegeven dat een aantal
cliënten niet betrokken kunnen worden bij het onderzoek. Volgens de opdrachtgever beschikken ze
niet over de capaciteiten om de vragen te beantwoorden die gesteld worden tijdens het onderzoek. De
opdrachtgever bedoelt hiermee dat het voor deze cliënten te stressvol is om een gesprek aan te gaan
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met vreemden. Deze stress heeft een negatieve invloed op hun persoonlijke ontwikkeling. Het
onderzoek dat wij gaan verrichten mag de persoonlijke ontwikkeling van de cliënten niet schaden.
Wij hebben respect voor de visie van de opdrachtgever en zullen deze cliënten daarom niet
interviewen. Wij vinden het echter wel belangrijk om ook zicht te krijgen op het netwerk van deze
cliënten. Om dit te bereiken gaan wij een indirecte observatie uitvoeren. Een indirecte observatie kan
op twee manieren uitgevoerd worden, namelijk door een derde persoon te interviewen over de
bestudeerde persoon en/of door niet-verbale producten van de bestudeerde persoon te analyseren
(Marcoen et al, 2006, p. 56). Tijdens het onderzoek zullen wij de persoonlijk begeleider interviewen
over de cliënt. De persoonlijk begeleider heeft wekelijks contact met de cliënt en fungeert als
aanspreekpunt voor zowel de cliënt als het netwerk wanneer er zich problemen voordoen. Wij zijn ons
er van bewust dat informatie van derden minder betrouwbaar is dan informatie direct afkomstig van de
cliënt.
Bij het bevragen van het netwerk kiezen wij voor een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Wij willen
telefonische interviews gaan afnemen. Dit willen wij gaan vormgeven op de volgende manier:
Allereerst zullen wij een interview gaan houden met de cliënt. Wij zullen met de cliënt zijn netwerk
gaan bespreken. Wij zullen tijdens het interview aan de cliënt toestemming vragen om personen uit
zijn netwerk te benaderen. Vervolgens zullen we samen met de opdrachtgever bekijken welke
personen uit het netwerk geschikt zijn voor een telefonisch interview.
Migchelbrink (2008, pp. 91-93) beschrijft dat interviews een relatief hoge respons hebben. Een
telefonisch interview is laagdrempelig en kost het netwerk weinig tijd. Wij hebben er bewust voor
gekozen om geen enquête te sturen omdat wij dit onpersoonlijk vinden en de kans op respons minder
hoog is dan bij een telefonisch interview. Bovendien kunnen wij door middel van een telefonisch
interview ook beter inspelen op de antwoorden van de ondervraagden.
Voor het bevragen van de woonbegeleiders kiezen wij voor de onderzoeksbenadering actieonderzoek
(Migchelbrink, 2008, pp. 35-37). Wij willen een groepsgesprek aangaan met de woonbegeleiders,
zodat ze hun wensen, mogelijkheden en ideeën kenbaar kunnen maken m.b.t. het in kaart brengen en
het inzetten van het netwerk. We hebben de eis gesteld dat minstens vijf van negen woonbegeleiders
aanwezig zijn tijdens het groepsgesprek. Is dit niet het geval, dan wordt het gesprek verzet naar een
andere datum. In dit gesprek is er ruimte voor discussie en worden woonbegeleiders actief
aangespoord om zich met het onderwerp bezig te houden. Actieonderzoek biedt ons de mogelijkheid
om veel woonbegeleiders te bereiken in een relatief korte tijd. Door het gebruik van deze
onderzoekbenadering geven wij de woonbegeleiders zelf veel sturing in ons onderzoek. Hierdoor
vergroten we het draagvlak onder de woonbegeleiders.
De databronnen:
Wij gebruiken in ons onderzoek verschillende databronnen, namelijk personen en documenten. Wij
hebben hiervoor gekozen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie en de
beoogde situatie. De databron personen bestaat uit de cliënt, zijn netwerk en de woonbegeleiders
(Migchelbrink, 2008, p. 79). Ter ondersteuning van ons praktijkonderzoek gebruiken wij literatuur.
Visiestukken en documenten van Zorgburo de Liemers maken hier onderdeel van uit.
De dataverzamelingstechnieken:
Wij maken gebruik van de dataverzamelingstechnieken ondervraging, observatie en inhoudsanalyse.
De dataverzamelingstechniek ondervragen zetten wij in tijdens ons praktijkonderzoek. Wij kiezen
voor een face-to-face ondervraging bij de cliënten (Migchelbrink, 2008, p. 91). Wij maken gebruik
van een gestructureerd interview. Tevens maken wij gebruik van een indirecte observatie om gegevens
over bepaalde cliënten te verkrijgen. Bij het netwerk kiezen wij voor een niet-lijfelijke ondervraging.
Door middel van een telefonisch interview proberen wij de benodigde informatie te verkrijgen.
Bij het ondervragen van de woonbegeleiders gebruiken wij de groepsgewijze ondervraging. De
methode die wij gaan inzetten, is de nominale groepstechniek (Migchelbrink, 2008, pp. 197-198). De
nominale groepstechniek is een techniek voor het genereren van kennis in groepsverband. De
onderlinge uitwisseling van ideeën door de groepsleden is hierbij erg belangrijk.
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Het bedenken van oplossingen voor knelpunten of problemen behoort tot een van de doelen. De
groepsgewijze ondervraging wordt begeleid door de onderzoekers.

Bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid.
Bruikbaarheid:
Om tot een product te komen dat aansluit bij de visie, behoeften en mogelijkheden van Zorgburo de
Liemers is het belangrijk dat wij wekelijks afstemmen met de opdrachtgever. Zij heeft dan de
mogelijkheid om feedback te geven en de informatie over te dragen naar de woonbegeleiders. Tevens
kan zij de feedback van woonbegeleiders inventariseren en terugkoppelen naar ons. Daarnaast willen
wij in gesprek gaan met de woonbegeleiders om hun behoeftes en wensen goed in kaart te kunnen
brengen. Door wekelijks af te stemmen met de opdrachtgever waarborgen wij de bruikbaarheid van
het product. De opdrachtgever doet de intake met de cliënt en zal samen met hem zijn netwerk in kaart
gaan brengen. De woonbegeleiders zullen uiteindelijk het netwerk gaan betrekken bij de
hulpverlening. Voor de opdrachtgever en de woonbegeleiders is het van belang dat het instrument
concreet en hanteerbaar is. Eén van de eisen van de opdrachtgever is dat het instrument direct
implementeerbaar moet zijn in de praktijk. Door hier rekening mee te houden, sluiten wij aan bij de
wensen van de opdrachtgever (Migchelbrink, 2008, p.127).
Validiteit:
Om de validiteit van het product te waarborgen, zullen wij de centrale begrippen definiëren. De
centrale begrippen zijn dikgedrukt weergegeven en worden uitgelegd in de begrippenlijst. Om te
voorkomen dat de vraagstelling en doelstelling door betrokken partijen verkeerd geïnterpreteerd
worden, operationaliseren wij de centrale begrippen van de vraagstelling en de doelstelling.
Een andere manier om de validiteit van het onderzoek te waarborgen is door triangulatie in te bouwen
in ons verslag. Er bestaan drie vormen van triangulatie, namelijk triangulatie van databronnen,
triangulatie van dataverzamelingstechnieken en triangulatie van onderzoekers (Migchelbrink, 2008,
p.131). Tijdens het onderzoek maken wij gebruik van drie vormen van triangulatie.
Als databron gebruiken wij zowel personen als literatuur zodat wij de onderzoeksresultaten van de
praktijk kunnen vergelijken met de onderzoeksresultaten van de literatuur. Deze vorm van triangulatie
helpt ons om met een kritische blik naar zowel de onderzoeksresultaten als de literatuur te kijken.
Tevens gebruiken wij verschillende vormen van dataverzamelingstechnieken, namelijk ondervraging,
observatie en inhoudsanalyse. De vorm van ondervragen hebben wij aangepast aan de mogelijkheden
van de onderzoeksgroepen. Bij cliënten maken wij gebruik van een indirect observatie en een face-toface ondervraging, bij het netwerk van een niet-lijfelijke ondervraging en bij de woonbegeleiders
maken wij gebruik van een groepsgewijze ondervraging. De ondervraging zal zich bij alle
onderzoeksgroepen richten op hetzelfde verschijnsel. Op deze manier kunnen wij een volledig beeld
schetsen van de huidige situatie. De interviewvragen zijn vooraf opgesteld zodat er structuur bestaat in
de gesprekken. Het uiteindelijke doel is om overeenstemming te vinden tussen de gegevens. Doordat
wij de onderzoeksgegevens afzonderlijk gaan analyseren voorkomen wij dat wij een eigen invulling
gaan geven aan de onderzoeksresultaten. Het checken van interpretaties is hierbij belangrijk.
Daarnaast vergroot je op deze manier de kans dat je belangrijke kernbegrippen uit de
onderzoeksgegevens haalt en hoofd- en bijzaken kan scheiden.
Betrouwbaarheid:
Bij het realiseren van een betrouwbaar onderzoek is het van belang dat de onderzoeker zich bewust is
van de factoren die het onderzoek kunnen beïnvloeden. Bij jongvolwassenen met ASS is het
belangrijk dat de omgeving waar het interview plaatsvindt prikkelarm is. Wanneer jongvolwassenen
met ASS overprikkeld raken, beïnvloedt dit de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens op een
negatieve manier. Ook het gebruik van opnameapparatuur kan de betrouwbaarheid van de
onderzoeksgegevens beïnvloeden.
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De jongvolwassene kan het als stressvol en beangstigend ervaren dat het gesprek opgenomen wordt.
Het is dan ook belangrijk dat de onderzoeker de jongvolwassene informeert over het gesprek en de
verwerking van de gegevens. De onderzoeker kiest (of laat de jongvolwassene kiezen) een locatie die
de jongvolwassene als veilig ervaart en waar de jongvolwassene zich op zijn gemak voelt.
Een ander aspect dat de betrouwbaarheid van het onderzoek beïnvloedt, zijn de interviewvaardigheden
van de onderzoeker. Het is belangrijk dat de onderzoeker open, concrete en enkelvoudige vragen stelt,
aansluit bij de geïnterviewde en antwoorden sporadisch herhaalt en samenvat. De onderzoeker mag
niet suggestief en sturend zijn in het gesprek (Migchelbrink, 2008, p. 189).
Om dit te realiseren zullen wij na elk gesprek reflecteren op onze interviewvaardigheden en feedback
geven aan elkaar. Wanneer wij tot de conclusie komen dat wij sturend zijn geweest tijdens het
interview dan zullen wij dit vermelden in het onderzoeksverslag. Tevens zullen wij hier rekening mee
houden bij het verwerken van de gegevens.
Het aantal cliënten dat wij gaan interviewen hangt af van de beschikbaarheid en welwillendheid van de
cliënten. De cliënten zijn meerderjarig en maken zelf de keuze of ze mee willen doen aan ons
onderzoek. Een aantal cliënten beschikken niet over de capaciteiten om een persoonlijk gesprek met
ons aan te gaan. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het echter wel van belang dat er kennis
bestaat over de structurele en functionele kenmerken van het netwerk van deze cliënten. Om de
betrouwbaarheid te waarborgen gaan wij een indirecte observatie uitvoeren. Wij zijn ons ervan bewust
dat deze manier van informatie verzamelen minder betrouwbaar is dan het direct interviewen van de
cliënten. De visie van de persoonlijk begeleider kan afwijken van de visie van de cliënt.
Voor de kwaliteit van het onderzoek is het van belang dat wij concrete en objectieve informatie
verkrijgen van de persoonlijk begeleiders. Dit willen wij bereiken door informatie te concretiseren,
interpretaties te checken, samen te vatten en door te vragen. Bij de verwerken van de gegevens zullen
wij duidelijk vermelden dat de informatie afkomstig is van derden. Door dit doen voorkomen wij dat
de lezer verkeerde conclusies gaat formuleren.
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Onderzoekskader
Alvorens wij onze resultaten presenteren, geven wij eerst een korte uiteenzetting van ons uitgevoerde
onderzoek. Allereerst zullen wij de vraagstelling, doelstelling en deelvragen benoemen. Deze
gegevens vormen de basis voor het onderzoek. Vervolgens zullen wij een beschrijving geven van de
ondervraagden en de onderzoeksmethoden. Tot slot benoemen wij op welke manier wij de gegevens
gecodeerd hebben. Wij zullen tevens onderbouwen waarom wij voor deze methode hebben gekozen.
Vraagstelling, doelstelling en deelvragen
De volgende vraagstelling en doelstelling staan centraal tijdens het onderzoek:
Vraagstelling: Hoe kan het persoonlijk netwerk* van cliënten** woonachtig bij Zorgburo de Liemers
in kaart gebracht worden, zodat het ingezet kan worden tijdens de hulpverlening***?
* Onder persoonlijk netwerk worden familie, vrienden en maatschappelijke diensten verstaan.
** Cliënten: Jongvolwassen met ASS in de leeftijd van 18-23 jaar, woonachtig bij Zorgburo de
Liemers.
Doelstelling: Het ontwikkelen van een werkzaam instrument waarmee woonbegeleiders samen met de
cliënt het persoonlijk netwerk van de cliënt in kaart kunnen brengen en in kunnen zetten bij de
hulpverlening***.
*** Hulpverlening: Het begeleiden van cliënten met ASS naar zelfstandig wonen. De begeleiding
wordt gegeven door woonbegeleiders van het Zorgburo.
Om adequaat antwoord te kunnen geven op de vraagstelling, hebben wij de vraagstelling opgesplitst in
vijf deelvragen:
1. Welk instrument voor het in kaart brengen van een netwerk sluit het beste aan bij de specifieke
behoeften van de cliënten van Zorgburo de Liemers?
2. Welk instrument voor het in kaart brengen van een netwerk sluit het beste aan bij de specifieke
behoeften van de woonbegeleiders van Zorgburo de Liemers?
3. Wat heeft de cliënt nodig om zijn netwerk in te kunnen schakelen tijdens de hulpverlening?
4.

Wat hebben de woonbegeleiders nodig om het netwerk in te kunnen schakelen tijdens de
hulpverlening?

5. Welke visie hanteert het netwerk met betrekking tot het overnemen van taken van de
hulpverlening?
Ondervraagden.
Voor ons onderzoek hebben wij allereerst jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar
geïnterviewd. Bij Zorgburo de Liemers wonen ook jongvolwassenen die ouder zijn dan 23 jaar. Deze
jongvolwassenen mogen wij niet bij het onderzoek betrekken omdat ze officieel niet tot de doelgroep
van Pedagogiek behoren. De jongvolwassenen zijn allemaal gediagnosticeerd met een stoornis in het
autisme spectrum. Ze wonen begeleid bij Zorgburo de Liemers. Het uiteindelijke doel is dat ze
zelfstandig kunnen wonen. Sommige jongeren werken of studeren. Bij de meeste jongeren is sprake
van een rand-normale begaafdheid.
Vervolgens hebben wij een groepsgesprek gehouden met de woonbegeleiders, orthopedagoog en
coördinator van de afdeling wonen. De aanwezigen bij het groepsgesprek zijn HBO/Universitair
geschoold.
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De woonbegeleiders hebben wekelijks contact met de cliënten en begeleiden de cliënten bij het
zelfstandig leren wonen. De orthopedagoog voert intakegesprekken met de cliënt en zijn ouders, stuurt
woonbegeleiders aan en heeft tevens individuele gesprekken met de cliënt en zijn netwerk. De
coördinator coördineert en waarborgt de kwaliteit van de hulpverlening.
Als laatste hebben wij, met toestemming van de cliënt, telefonische interviews gehouden met personen
uit het netwerk van de cliënt. Cliënten gaven veelal aan dat ouders telefonisch benaderd mochten
worden. Tevens werd één persoonlijk begeleiders genoemd en gaf één cliënt aan dat wij zijn zus
mochten benaderen.
Onderzoeksmethoden.
Om antwoord te kunnen geven op de opgestelde deelvragen, hebben wij praktijkonderzoek uitgevoerd
bij Zorgburo de Liemers. Allereerst hebben wij de medewerkers van de afdeling wonen geïnterviewd
door middel van een nominaal groepsgesprek. Door het gebruik van deze methode konden wij op een
interactieve manier de visie van de medewerkers in kaart brengen. Bij het nominale groepsgesprek
waren één orthopedagoog, de coördinator en vier van de vijf woonbegeleiders aanwezig. Wij hebben
onze vraagstelling aan de medewerkers gepresenteerd.
We hebben vervolgens een onderverdeling gemaakt in ‘instrument’ en ‘overige zaken’. Deze verdeling
hebben wij op flap-over’s geschreven zodat wij de visies en ideeën van de medewerkers konden
ordenen. Het kopje ‘overige zaken’ heeft betrekking op het inzetten van het instrument. Tijdens de
presentatie hebben wij dit gecommuniceerd en verantwoord naar de medewerkers.
Vervolgens hebben wij elf cliënten geïnterviewd. Zeven cliënten zijn in de leeftijd van 18-23 jaar. Vier
cliënten zijn ouder dan 23 jaar. De gegevens van deze cliënten hebben wij niet toegevoegd aan het
verslag. Wel hebben wij de resultaten van deze interviews vergeleken met de resultaten van de
interviews met cliënten in de leeftijdscategorie 18-23 jaar. Deze resultaten bleken nagenoeg hetzelfde
te zijn en zullen dus niet apart vermeld worden in dit verslag. Twee van de elf cliënten hebben wij
indirect geïnterviewd. Deze cliënten waren niet in staat om een persoonlijk gesprek met ons te voeren.
Wij hebben een interview gehouden met hun persoonlijk begeleider.
De interviewvragen hebben wij opgesteld aan de hand van de Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse
(MSNA). Deze methode wordt ingezet om het netwerk van een cliënt te analyseren. De vragen die
tijdens het analyseren gesteld worden, hebben wij verwerkt in de interviewvragen. Wij hebben de
vragen geconcretiseerd zodat ze toepasbaar zijn voor de doelgroep. Uit literatuuronderzoek kwam
namelijk naar voren dat het gebruik van concreet taalgebruik voor jongvolwassenen met autisme erg
belangrijk is. Door de vragen concreet te formuleren wilden wij voorkomen dat de cliënt de vragen
verkeerd zou interpreteren. Uit literatuuronderzoek is tevens naar voren gekomen dat het belangrijk is
om ‘nieuwe’ situaties voor te bespreken. Om aan te sluiten bij deze behoeften, hebben wij de
persoonlijk begeleiders gevraagd om de cliënten vooraf te informeren. Wanneer een cliënt bereid was
om mee te doen aan ons onderzoek, hebben wij de cliënt een opzet van het interview gemaild.
De MSNA (Embregts et al., 2012, pp. 21 – 23) maakt gebruik van drie netwerkcategorieën;
verwanten, vriendschappelijke betrekkingen en maatschappelijke diensten. De relatie met verwanten
wordt in kaart gebracht door een genogram te tekenen. De relatie met vriendschappelijke betrekkingen
en maatschappelijke diensten wordt in kaart gebracht door een ecogram in te vullen.
Om de haalbaarheid van het onderzoek te waarborgen hebben wij ervoor gekozen om één model in te
vullen met de cliënt. In het ecogram kunnen alle drie de netwerkcategorieën in kaart gebracht worden.
Tevens is het ecogram visueel, overzichtelijk en beknopt (Spinder & Houten, 2001, p. 182). Het is
daardoor bruikbaar voor ons onderzoek. Wij hebben ervoor gekozen om het interview te laten
plaatsvinden op de kamer van de cliënt. Jongvolwassenen met autisme hebben behoeften aan een
bekende, veilige en prikkelarme omgeving.
Wanneer er veel prikkels zijn leidt dit de cliënt af van het interview. De kamer van de cliënt voldoet
aan de eisen en is dus een geschikte plek om een interview te houden.
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We zijn het interview gestart met het invullen van een ecogram. Vervolgens hebben wij vragen
gesteld. Jongvolwassenen met autisme hebben behoefte aan structuur en overzicht. Om de structuur te
waarborgen tijdens het gesprek, hebben wij ervoor gekozen om één persoon de vragen te laten stellen.
De andere persoon heeft de non-verbale communicatie van de cliënt geobserveerd en hier op
ingespeeld door dit te benoemen. Tevens heeft deze persoon de tijd bewaakt. Ook hebben wij
doorgevraagd op antwoorden van de cliënt. Aan het eind van het gesprek hebben wij aan de cliënt
gevraagd of wij één persoon uit zijn netwerk telefonisch mochten interviewen. Zes van de zeven
cliënten hebben hiervoor toestemming gegeven.
Als laatste hebben wij netwerkleden van cliënten telefonisch geïnterviewd. Deze gesprekken duurden
een kwartier. Aan cliënten hebben wij toestemming gevraagd voor de gesprekken. Tevens hebben wij
gevraagd welke netwerkleden wij telefonisch mochten benaderen. Wij hebben de netwerkleden van
cliënten ondervraagd om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van het netwerk. Wij hebben
onderzocht of het netwerk gemotiveerd is om bepaalde taken van de hulpverlening op zich te nemen.
Daarnaast hebben wij onderzocht of het netwerk momenteel door het Zorgburo betrokken wordt bij de
hulpverlening.
Coderen.
Wij hebben ervoor gekozen om de gegevens inductief te coderen. Dit houdt in dat wij de gegevens
achteraf gecodeerd hebben. Wij hebben voor inductief coderen gekozen omdat wij open het gesprek in
wilden gaan en de ondervraagden de ruimte wilden geven om hun eigen visie te verantwoorden. Bij
deductief coderen bestond het risico dat wij ons tijdens het interview te veel zouden focussen op de
vooraf opgestelde codes. Dit wilden wij voorkomen.
Wij hebben beschrijvende codes toegevoegd aan tekstfragmenten en vervolgens hebben we de
beschrijvende codes gekoppeld aan thematische codes. Om de betrouwbaarheid te vergroten hebben
wij tekstfragmenten afzonderlijk gecodeerd. Wij hebben elkaar kritisch bevraagd op de opgestelde
codes en vervolgens hebben wij onze eigen ideeën en opvattingen geëxpliceerd. Tevens hebben wij
onze codeerschema’s besproken met andere studenten. Deze feedback hebben wij verwerkt in de
schema’s.
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de patrooncodes en de thematische codes die wij
verwerkt hebben in de codeerschema’s.
Codes interviews cliënten
Patrooncodes

Thematische codes

Cliënt

- Activiteit
- Initiatief
- Hulp
- Steun
- Contact

Hulpverlening

- Persoonlijk begeleider
- Contact netwerk en Zorgburo
- Contact cliënt en netwerk

Organisatie

- Privacy
- Ecogram
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Codes groepsgesprek woonbegeleiders.
Patrooncodes

Thematische codes

Implementatie

- Communiceren
- Tijdstip
- Digitaal
- Kwaliteit

Inhoud

- Formulering
- Definitie
- Onderbouwing
- Beschermen cliënt

Middel

- Vormgeving
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“Zou jij iets willen veranderen aan het ecogram?”
“Nee, is duidelijk zat, net de schijf van vijf!”

Resultaten
Om antwoord te kunnen geven op deelvraag 1, hebben wij cliënten woonachtig bij Zorgburo de
Liemers geïnterviewd. De codeerschema’s van de interviews vindt u terug in bijlage 3.
Deelvraag 1.
Welke eisen stellen de cliënten van Zorgburo de Liemers aan het instrument voor het in kaart brengen
van het netwerk?
Tijdens het interview hebben wij samen met de cliënt een ecogram ingevuld. Hierover hebben wij
vragen gesteld. Deze vragen hebben wij gesteld aan de hand van de MSNA. Tijdens het invullen van
het ecogram kwam naar voren dat het definiëren van begrippen erg belangrijk is. Begrippen zoals
kennissen, maatschappelijke diensten, belangrijk en dichtbij zijn voor de cliënten niet duidelijk
(Bijlage 3). Hierdoor ontstaat er bij cliënten verwarring. Ze weten niet hoe ze het ecogram moeten
invullen. Daarnaast vinden cliënten het lastig om personen bepaalde posities te geven. Tijdens het
invullen van het ecogram (bijlage 3, figuur 5) worden personen dichtbij geplaatst, terwijl later blijkt
dat deze personen even belangrijk zijn als personen die ver van de cliënt af staan (Bijlage 3). Ook
geven ze aan dat ze het moeilijk vinden om kennissen een positie te geven in hun netwerk. Cliënten
worstelen met de vraag: Wat is een kennis? Wanneer is iemand een kennis? Plaats ik die persoon in
mijn netwerk? (Bijlage 3)
De driedeling in het ecogram wordt door cliënten als overzichtelijk en logisch ervaren. Wanneer
cliënten de begrippen en de werkwijze van het ecogram begrijpen, vinden ze het een prettig model om
in te vullen. Ze geven aan dat het model een overzicht creëert van hun netwerk (Bijlage 4). Twee
cliënten van Zorgburo de Liemers konden niet persoonlijk geïnterviewd worden. Een persoonlijk
gesprek zou voor hen te stressvol zijn. Om inzicht te krijgen in het netwerk van deze cliënten, hebben
wij de persoonlijk begeleider geïnterviewd. Uit dit gesprek kwam naar voren dat het voor deze
cliënten helpend is wanneer de werkwijze van het ecogram stap voor stap uitgelegd wordt (Bijlage 3).
De persoonlijk begeleider geeft aan dat voorbeelden helpend kunnen zijn bij het invullen van het
model. Ook is het belangrijk dat er concrete vragen worden gesteld tijdens het invullen van het
ecogram. Daarnaast moet er doorgevraagd worden op antwoorden.
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Deelvraag 2.

“Concreet, eenvoudig en beknopt. Dat moet
het zijn!”

Om antwoord te kunnen geven op deelvraag 2,
hebben wij een nominaal groepsgesprek gevoerd
met woonbegeleiders, de orthopedagoog en de coördinator van de afdeling wonen.
Het codeerschema van dit groepsgesprek vindt u terug in bijlage 4.

Welk instrument voor het in kaart brengen van een netwerk sluit het beste aan bij de specifieke
behoeften van de woonbegeleiders van Zorgburo de Liemers?
Tijdens het nominaal groepsgesprek hebben de woonbegeleiders van Zorgburo de Liemers hun
specifieke behoeften omtrent het instrument kenbaar gemaakt. De woonbegeleiders gaven aan dat het
netwerk alleen in kaart gebracht kan worden wanneer er met de cliënt een overeenstemming bestaat
over de definitie van het begrip netwerk. Deze definitie wordt genoteerd in het instrument.
Daarnaast willen woonbegeleiders graag tips en trucs hoe ze het onderwerp ‘netwerk’ bespreekbaar
kunnen maken. Ze verwachten dat er bij een aantal cliënten weerstand zal bestaan om hun netwerk in
kaart te brengen en te gaan betrekken bij de hulpverlening. Op het moment dat cliënten ‘op hun zelf
gaan wonen’ krijgen ze meer vrijheid en is de controle van het netwerk minder. Cliënten worden
volwassenen en een gezonde ontwikkeling daarbij is dat je meer los komt van je ouders en
familieleden. Het betrekken van het netwerk is echter wel nuttig voor de cliënten. (Bouverne-deBie &
Ewijk, 2008, pp. 33-49). Woonbegeleiders zullen dus aan cliënten moeten gaan uitleggen dat
zelfstandig wonen ook inhoudt dat je personen uit je netwerk betrekt en inschakelt bij de
hulpverlening.
Er zijn verschillende methoden om het netwerk van cliënten in kaart te brengen (Bijlage 1). Het
ecogram wordt door de woonbegeleiders, orthopedagoog en de coördinator gezien als een bruikbaar
middel om het netwerk in kaart te brengen (Bijlage 4). Het ecogram maakt het netwerk van de cliënt
visueel en het is overzichtelijk, eenvoudig en beknopt. Deze eigenschappen zijn essentieel voor een
product dat ingezet wordt bij het begeleiden van jongvolwassen met autisme. (Bruin, 2009, pp. 95 –
106). De woonbegeleiders, orthopedagoog en de coördinator vinden het belangrijk dat het netwerk van
de cliënt bij de start van de hulpverlening in kaart gebracht wordt en wordt betrokken bij de
hulpverlening. Het feit dat het ecogram eenvoudig en beknopt is voor hen een pluspunt. De
orthopedagoog heeft namelijk maar beperkt de tijd beschikbaar om het netwerk in kaart te brengen. De
woonbegeleiders geven aan dat zij samen met de cliënt willen gaan kijken welke personen belangrijk
en steunend voor de cliënt zijn. Tevens willen zij samen met de cliënt een overzicht maken welke
personen de cliënt kan inschakelen voor taken waarbij de cliënt ondersteuning nodig heeft. Daarbij
vinden ze het belangrijk dat er een concrete lijst met vragen beschikbaar is. De lijst met vragen kan
gezien worden als een richtlijn om de bovenstaande punten in kaart te brengen. De woonbegeleiders
vinden het belangrijk dat ze een tweede model achter de hand hebben, wanneer blijkt dat het invullen
van een ecogram samen met een cliënt niet lukt.
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Deelvraag 3.

“Zou je iemand plaatsen bij maatschappelijke
diensten? “Nee, uiteindelijk moet ik toch alles zelf
doen?!”

Om deelvraag 3 te kunnen beantwoorden zijn er interviews gehouden met cliënten in en is er een
nominaal groepsgesprek gevoerd met woonbegeleiders, de orthopedagoog en de coördinator van de
afdeling wonen. De codeerschema’s van de gesprekken vindt u terug in bijlage 5.
Wat heeft de cliënt nodig om zijn netwerk in te kunnen schakelen tijdens de hulpverlening?
Tijdens de gesprekken met cliënten kwam naar voren dat het merendeel van de cliënten het nut er niet
van in ziet om zijn netwerk te betrekken bij de hulpverlening (Bijlage 4). De cliënten wonen
zelfstandig en willen ook zelfstandig hun problemen oplossen. Wanneer ze een praktisch probleem
hebben, gaan ze naar het Zorgburo of zoeken ze naar een oplossing op het internet. Het netwerk wordt
beperkt ingezet. Zorgburo de Liemers wil dat de cliënten hun netwerk actief gaan inzetten zodat
cliënten niet afhankelijk worden van de hulpverlening. Er zal dus een gedragsverandering moeten
plaats vinden bij de cliënten. Woonbegeleiders geven aan dat het belangrijk is dat cliënten zich bewust
worden van het nut van het betrekken van het netwerk. Dit kan volgens hen bereikt worden door het
onderwerp bespreekbaar te maken met de cliënten. Daarnaast moeten de cliënten ervaren wat het hen
oplevert als ze hun netwerk betrekken bij de hulpverlening. Uit literatuuronderzoek blijkt namelijk dat
je door het inzetten van het netwerk de zelfredzaamheid van de cliënt kan vergroten (Schuurman,
2011, p. 1). Daarnaast kan het netwerk van de cliënt helpen bij het voltooien van
ontwikkelingsopgaven op sociaal gebied (Delfos, 2011, p. 385). Cliënten moeten dit gaan inzien. Het
is belangrijk dat cliënten samen met hun persoonlijk begeleider gaan inventariseren welke hulp het
netwerk kan bieden. Hiervan kan een overzicht gemaakt worden. Voor de cliënten is het dan visueel
wie hij voor welke hulp kan benaderen. Voor mensen met autisme is het belangrijk dat zaken visueel
gemaakt worden (Bruin, de., 2009, pp. 95 – 106).
Om het eenvoudiger te maken voor de cliënten om hun netwerk in schakelen is het van belang dat de
cliënten een lijst met telefoonnummers hebben van de personen uit hun netwerk. Achter ieder
telefoonnummer staat de persoon en de taak die deze persoon op zich heeft genomen.
De verwachting van de woonbegeleiders en de orthopedagoog is dat de cliënten momenteel niet
zelfstandig hun netwerk zullen benaderen voor hulp. De woonbegeleiders zullen de cliënten dus
moeten stimuleren en motiveren om dit te gaan doen. De coördinator geeft aan dat het betrekken van
het netwerk als hulpvraag opgenomen zou kunnen worden in het handelingsplan. De coördinator geeft
aan dat het dan voor cliënten visueel is welke stappen ze gaan ondernemen samen met de persoonlijk
begeleider. Dit zou cliënten kunnen helpen om het netwerk te gaan betrekken bij de hulpverlening.
Daarnaast zorgt het opnemen van de hulpvraag in het handelingsplan ervoor dat het betrekken van het
netwerk een terugkerend onderwerp wordt tijdens de begeleidingsmomenten. Het betrekken van het
netwerk wordt dan op vaste momenten besproken en geëvalueerd. Dit creëert duidelijkheid voor de
cliënt.
In de interviews geven cliënten aan dat ze het belangrijk vinden om te weten wat hun persoonlijk
begeleider bespreekt met het netwerk. De persoonlijk begeleider moet dus transparant zijn naar de
cliënt. Door transparant te zijn wordt het vertrouwen vergroot tussen de cliënt, de persoonlijk
begeleider en het netwerk. Wanneer er openheid en vertrouwen is, zal de cliënt zijn netwerk eerder
gaan betrekken bij de hulpverlening.
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Deelvraag 4.

“Het netwerk moet geïnformeerd worden over het
belang van het inzetten van het netwerk.”

Om deelvraag 4 te kunnen beantwoorden is er een nominaal groepsgesprek gevoerd met
woonbegeleiders, de orthopedagoog en de coördinator van de afdeling wonen. Het codeerschema van
dit gesprek vindt u terug in bijlage 5.
Wat hebben de woonbegeleiders nodig om het netwerk in te kunnen schakelen tijdens de
hulpverlening?
Om het netwerk in te kunnen schakelen tijdens de hulpverlening is het van belang dat ouders tijdens
de intake geïnformeerd worden over het feit dat het netwerk van de cliënt betrokken gaat worden bij
de hulpverlening. De woonbegeleiders geven aan dat er tijdens de intakefase met ouders moet worden
gesproken over de rol die het netwerk kan gaan vervullen tijdens het hulpverleningsproces. Door
ouders van af het begin bij de hulpverlening te gaan betrekken, denken de woonbegeleiders dat de
kans vergroot wordt dat ouders en het netwerk actief gaan participeren in de hulpverlening. In de
intakefase is het gebruikelijk dat er met ouders wordt gesproken over de cliënt. De overige leden van
het netwerk zijn niet bij dit gesprek aanwezig. Het is dan ook belangrijk dat ouders in de beginfase als
brug fungeren tussen het netwerk en het Zorgburo. Woonbegeleiders geven tevens aan dat het
belangrijk is dat ouders het belang inzien van het betrekken van het netwerk bij de hulpverlening
(Bijlage 5). De orthopedagoog en de woonbegeleiders moeten dan ook met ouders in gesprek over het
belang van het betrekken van het netwerk bij de hulpverlening. Uit literatuuronderzoek blijkt namelijk
dat het betrekken van het netwerk bij de hulpverlening ervoor zorgt dat het aantal zorgpunten afneemt,
er wordt in mindere mate beroep gedaan op de hulpverlening en problemen worden sneller zelfstandig
opgelost. (Eigen kracht centrale, 2009). Met ouders moeten vaste afspraken worden gemaakt omtrent
het betrekken van netwerk bij de hulpverlening. Ook in het kader van de privacy van de cliënt is het
belangrijk dat er afspraken worden gemaakt zodat woonbegeleiders weten welke informatie ze mogen
delen met personen uit het netwerk. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in het handelingsplan.
Woonbegeleiders geven aan dat dit voor duidelijkheid zorgt, zowel bij het netwerk, de cliënt en de
woonbegeleiders.
Voor de woonbegeleiders is het tevens van belang dat er een overzicht gemaakt wordt van de taken die
het netwerk samen met de cliënt gaat uitvoeren. De woonbegeleiders moeten weten wie ze waarvoor
kunnen benaderen. De woonbegeleiders willen tevens een overzicht van de telefoonnummers van
personen uit het netwerk zodat ze deze personen eenvoudig kunnen benaderen.
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“Als wij ons er meer mee bemoeien dan doet mijn zoon minder. Als
vreemde zeggen: “Kom op!” dan doet hij het wel. Vreemde ogen
dwingen.”
Deelvraag 5.
Om antwoord te kunnen geven op deelvraag 5, hebben wij één persoon uit het netwerk van de cliënt
telefonisch geïnterviewd. In totaal hebben wij zes gesprekken gevoerd. Van vier cliënten hebben wij
één ouder gesproken, van één cliënt de persoonlijk begeleider en van één cliënt hebben wij een zus
gesproken. De codeerschema’s vindt u terug in bijlage 5.
Welke visie hanteert het netwerk met betrekking tot het overnemen van taken van de hulpverlening?
Drie netwerkleden geven aan dat ze face-to-face, telefonisch of mailcontact hebben met de persoonlijk
begeleider van hun zoon/dochter/broer/zus, verder genoemd cliënt. Ze ervaren dit contact als prettig.
Wanneer het niet goed gaat met de cliënt, worden ze door de persoonlijk begeleider op de hoogte
gesteld.
De persoonlijk begeleider geeft aan maandelijks telefonisch contact te hebben met de ouders van de
cliënt. Wanneer er dringende zaken zijn, wordt er met ouders gemaild.
Één netwerklid geeft aan dat de familie van de cliënt geen contact meer heeft met de persoonlijk
begeleider van de cliënt. Wanneer het goed gaat met de cliënt, is er vanuit de familie geen behoefte
aan contact. Wanneer het echter met de cliënt niet goed gaat, zouden ze dit graag willen weten. De
netwerkleden geven aan eerst toestemming van de cliënt te willen, alvorens ze contact zouden zoeken
met de persoonlijk begeleider van de cliënt.
Als laatste geeft één netwerklid aan dat geen enkel persoon van de familie contact heeft met de
persoonlijk begeleider van de cliënt.
Vier netwerkleden geven aan dat ze bereid zijn om bepaalde taken van de hulpverlening samen met de
cliënt op te pakken. Merendeels gaat het om huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, poetsen
en de was verzorgen. De netwerkleden geven aan dat het in de praktijk echter lastig is. Het werk van
netwerkleden speelt hierbij een rol. Tevens wordt er aangegeven dat de cliënt niet altijd open staat
voor het ontvangen van hulp van leden uit zijn netwerk.
Eén netwerklid geeft aan dat het contact met de cliënt wordt afgebouwd. Het contact is lastig. Het
netwerklid geeft aan dat de cliënt niet veel aanneemt van zijn netwerk, de cliënt is zich aan het
afzetten. Het ondersteunen van taken door netwerkleden is niet in zijn belang.
Tevens geeft één netwerklid aan dat wanneer het netwerk zich met de cliënt bemoeit, de cliënt minder
doet. Het netwerklid geeft aan dat ‘vreemde ogen dwingen’. Het netwerklid geeft aan dat het
effectiever is wanneer het Zorgburo de cliënt ondersteunt bij het uitvoeren van bepaalde taken. Tot slot
geven enkele netwerkleden aan dat ze de taken van de cliënt volledig overnemen. Ze voeren de taken
niet samen met de cliënt uit.
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Conclusie

En waar helpt je moeder je dan mee?
“Ja zoals laatst heeft ze bijvoorbeeld de afwas gedaan
ofso, niet dat ik dat vraag, maar dat is mama gewoon.”

Hoe kan het persoonlijk netwerk van cliënten woonachtig bij Zorgburo de Liemers in kaart gebracht
worden, zodat het ingezet kan worden tijdens de hulpverlening?
In de huidige situatie wordt het netwerk van de cliënt niet in kaart gebracht en beperkt betrokken bij de
hulpverlening. Uit praktijkonderzoek blijkt dat bij 100 procent van de geïnterviewde cliënten in de
leeftijdscategorie 18-23 jaar het netwerk niet in kaart is gebracht door het Zorgburo. Bij 71% van de
cliënten heeft het Zorgburo wel telefonisch of mailcontact contact met het netwerk (Bijlage 5). Uit
praktijkonderzoek blijkt dat het netwerk bereid is om bepaalde taken van het Zorgburo over te nemen
wanneer de cliënt hier toestemming voor geeft. Literatuuronderzoek wijst uit dat hulp van het netwerk
een positief effect heeft op de hulpverlening. Het aantal zorgpunten neemt af en ouders geven aan
meer steun te ervaren (Eigen kracht centrale, 2009). Er wordt in mindere mate beroep gedaan op de
hulpverlening en problemen worden sneller zelfstandig opgelost.
Uit praktijkonderzoek blijkt echter dat cliënten er niet altijd voor open staan om hun netwerk te
betrekken bij de hulpverlening. Cliënten wonen zelfstandig en willen hun problemen zelfstandig
oplossen. Wil het Zorgburo het netwerk gaan betrekken bij de hulpverlening, is het allereerst van
belang dat cliënten de voordelen inzien van het betrekken van het netwerk bij de hulpverlening. Dit
kunnen ze bewerkstelligen door het onderwerp bespreekbaar te maken met cliënten. Tevens is het
belangrijk om aan te geven waarom het voor de cliënt belangrijk is om zijn netwerk te betrekken bij de
hulpverlening. Uit literatuuronderzoek blijkt namelijk dat het voor mensen met autisme stimulerend
werkt om te weten waarom ze bepaalde activiteiten moeten uitvoeren. (Bruin, 2009, pp. 95 – 106).
Wanneer de cliënt bereid is om zijn netwerk in kaart te brengen, kan er gestart worden met het maken
van een netwerkanalyse. Er zijn verschillende methoden om het netwerk van de cliënten in kaart te
brengen (Bijlage 1). Uit praktijkonderzoek blijkt dat het ecogram het beste aansluit bij de wensen en
behoeften van de organisatie en de cliënten. De woonbegeleiders geven aan dat ze een concreet en
overzichtelijk model willen om het netwerk in kaart te brengen. Volgens de woonbegeleiders sluit het
ecogram goed aan bij deze wensen. De cliënten vinden het ecogram overzichtelijk. De driedeling
wordt als logisch ervaren en creëert structuur bij het indelen van personen. Uit praktijkonderzoek blijkt
dat er enkele toevoegingen gedaan moeten worden aan het ecogram alvorens het geïmplementeerd kan
worden in de organisatie. Begrippen zoals maatschappelijke diensten, kennissen, belangrijk en dichtbij
zijn niet duidelijk zijn voor de cliënt. De begrippen zullen gedefinieerd moeten worden. De
woonbegeleiders noemen dat ze tips en trucs willen over het uitvoeren van een netwerkanalyse. Ze
geven aan dat het voor hen helpend kan zijn wanneer er een vragenlijst beschikbaar is. In de
vragenlijst staan vragen geformuleerd die gesteld kunnen worden tijdens het uitvoeren van een
netwerkanalyse.
Omtrent het betrekken van het netwerk bij de hulpverlening, geven woonbegeleiders aan dat ze een
overzicht willen van de taakverdeling binnen het netwerk. Hierdoor weet de woonbegeleider en de
cliënt wie ze waarvoor kunnen benaderen.
Na het uitvoeren van praktijkonderzoek kunnen wij tevens concluderen dat het netwerk bereid is om
taken van de hulpverlening over te nemen. Het netwerk geeft echter wel aan dat het lastig is om dit in
de praktijk uit te voeren. Cliënten staan niet altijd open voor het ontvangen van hulp van
netwerkleden. Daarnaast zorgen de dagelijkse verplichtingen en de reisafstand ervoor dat het niet voor
elk netwerklid haalbaar is om op vaste momenten hulp te bieden. Tevens wordt aangegeven dat het
voor sommige cliënten effectiever is wanneer het Zorgburo de cliënt ondersteunt bij het uitvoeren van
bepaalde taken. De cliënt neemt meer aan van een vreemde, dan van een netwerklid. “Vreemde ogen
dwingen.” Tot slot komt uit onderzoek naar voren dat in sommige gevallen netwerkleden de taken
volledig van de cliënt overnemen, in plaats van de taken samen met de cliënt uit te voeren.
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Aanbevelingen
Aanbeveling 1.
Tijdens de intakefase wordt er samen met de cliënt besproken waarom het belangrijk is om het
netwerk te betrekken bij de hulpverlening. Wanneer de cliënt gemotiveerd is om zijn netwerk in kaart
te brengen, kan er gestart worden met het invullen van een ecogram. De woonbegeleider legt de
werkwijze van het ecogram uit. Vervolgens worden begrippen zoals; netwerk, dichtbij, belangrijk,
kennissen en maatschappelijke diensten gedefinieerd. De betekenis van de woorden wordt bij het
ecogram genoteerd. De woonbegeleiders gaan samen met de cliënt kijken welke personen belangrijk
en steunend voor de cliënt zijn. Er wordt een overzicht gemaakt met de cliënt waarin staat wie de
cliënt voor welke hulpvraag kan benaderen. Daarbij worden telefoonnummers genoteerd. Het schema
bestaat uit drie kolommen. In de eerste kolom staat de naam van de persoon, in de tweede kolom staat
de taak omschreven en in de derde kolom staat het telefoonnummer genoteerd.
Aanbeveling 2.
Het ecogram wordt aangepast zodat het bruikbaar is voor de organisatie en de cliënt. Er wordt een
vragenlijst toegevoegd die opgesteld is aan de hand van de MSNA (Embregts et al., 2012, pp. 21 –
23). De vragenlijst helpt woonbegeleiders om zicht te krijgen op het netwerk van de cliënt. In de
MSNA komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod; initiatief, duur, frequentie en middelen. Door
een vragenlijst toe te voegen wordt bij iedere cliënt dezelfde onderwerpen behandeld. Bij het
instrument moet tevens ruimte beschikbaar zijn om begrippen te kunnen definiëren.
Aanbeveling 3.
De ouders van de cliënt worden tijdens de intakefase geïnformeerd over het feit dat het netwerk actief
betrokken gaat worden bij de hulpverlening. Met ouders wordt tevens gesproken over het belang van
het betrekken van het netwerk van de cliënt. Tevens kan er een folder uitgereikt worden door het
Zorgburo. In deze folder staat informatie over het Zorgburo en de hulpverlening omtrent begeleid
wonen. In de folder wordt het kopje ‘netwerk’ toegevoegd. Hierin staat benoemd dat het een vaste
procedure is dat het Zorgburo het netwerk actief betrekt bij de hulpverlening. Daarnaast wordt er
benoemd welke rol het netwerk kan vervullen tijdens de hulpverlening. Tot slot staat in de folder
benoemd dat netwerkleden samen met de cliënt taken kunnen oppakken. Het is niet de bedoeling dat
het netwerk taken van de cliënt over gaat nemen.
Aanbeveling 4.
Het betrekken van het netwerk bij de hulpverlening wordt als hulpvraag opgenomen in het
handelingsplan. Het betrekken van het netwerk blijft een terugkerend onderwerp tijdens de
begeleidingsmomenten. Het betrekken van het netwerk wordt tevens opgenomen in het
kwaliteitshandboek. Tijdens de interne audit wordt dit proces beoordeelt en geëvalueerd. Hierdoor
wordt de kwaliteit van het proces gewaarborgd.

35

Begrippenlijst:
Actieve welvaartsstaat: Burgers dragen bij aan de staat door productieve arbeid te leveren (BouvernedeBie & Ewijk, 2008, pp. 33-49). Burgers worden meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid.
Arbeidsparticipatie en verantwoord burgerschap staan centraal.
Autisme spectrum stoornis (ASS): Het basisprobleem bij ASS is de prikkelverwerking in de hersenen
(Lichtenauer & Vallinga, 2006, p.3). Mensen met ASS nemen meer prikkels waar dan mensen zonder
ASS. Er is bij autisme sprake van een triade van problemen. De problemen doen zich voor op sociaal
vlak, communicatief vlak en in het flexibel denken en handelen (Autisme centraal, z.d.).
Echolalie: Het dwangmatig herhalen van verbale boodschappen (Mens-en-gezondheid, 2010).
Eigen kracht centrale: Een organisatie die eigen kracht conferenties organiseert (Eigen kracht centrale,
z.d.). Een eigen kracht conferentie is een besluitvormingsproces dat uitmondt in een plan. Als je een
probleem hebt in je leven dat je niet zo gemakkelijk kunt oplossen, vraag je je sociale netwerk om met
je mee te denken. Uitgangspunt is dat iedereen een sociaal netwerk heeft - groot of klein, hecht of
minder hecht - wat er in het verleden ook is gebeurd. De Eigen Kracht-conferentie wordt
georganiseerd door een onafhankelijke coördinator.
Empathisch vermogen: Het vermogen om je in te leven in een ander persoon (Delfos, 2011, p. 93).
Executive functions (EF): Mensen met autisme hebben beperkte executive functions (Delfos, 2011, p.
126). Hierdoor hebben ze moeite met het oplossen van problemen, het plannen en organiseren van
activiteiten, het omgaan met complexe situaties en het omgaan met veranderingen.
(Rand) normale intelligentie: Jongvolwassenen met een IQ van 71-110 (Dierick et al., 2003, p. 528).
Individualistisch: Het individu staat centraal en stelt zijn belangen boven de groep.
Netwerk: Een geheel van relaties tussen verschillende posities (Hendrix, 2001, p. 45).
Note: Zorgburo de Liemers ziet familie, vrienden en maatschappelijke diensten als netwerk.
Ontwikkelingsopgave: De eisen en verwachtingen die voor een bepaalde leeftijdsgroep gelden (NJI,
z.d.). Het verschilt per cultuur welke eisen en verwachtingen dit zijn.
Persoonsgebonden budget (PGB): Een geldbedrag dat beschikbaar wordt gesteld door de overheid aan
mensen die een indicatie hebben voor verblijf, verpleging en/of verzorging (Rijksoverheid, 2013). Het
PGB wordt ook toegekend aan mensen die een indicatie hebben voor tenminste 10 uur per week
begeleiding. Met het persoongebonden budget kunnen mensen zelf zorg inkopen.
Pervasieve ontwikkelingstoornis: Een stoornis die sinds de geboorte aanwezig is en voortduurt tot in
de volwassenheid (Delfos, 2011, p. 89). De stoornis heeft invloed op de gehele ontwikkeling.
Preoccupatie: Extreme fascinatie voor activiteiten, bepaalde handelingen en personen (Pool et al,
2004, p. 118).
Psycho-educatie: Het geven van informatie over ASS aan alle betrokken partijen (Hoenkamp &
Haffmans, 2008, p. 8).
Sociaal isolement: Het afzonderen of afgezonderd zijn van iemand of een groep mensen ten opzichte
van anderen, waardoor zij buiten de maatschappij staan.
Theory of Mind (TOM): Theory of mind (TOM) is het menselijk vermogen om zich een beeld te
kunnen vormen van het perspectief van een ander en indirect ook van zichzelf (Delfos, 2011, p. 211).
Men maakt gebruik van Theory of Mind wanneer men beschrijft wat een ander ziet, voelt of denkt
vanuit zijn perspectief.
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Theory of Mind is daarom een noodzakelijke vaardigheid om bijvoorbeeld empathisch te kunnen
reageren.
Note: personen met autisme hebben een gebrekkige Theory of Mind.
Verzorgingsstaat: De overheid zorgt voor het welzijn van de burgers en garandeert een
bestaansminimum (Bouverne-deBie & Ewijk, 2008, pp. 33-49).
Zorg in natura (ZIN): Zorg in natura is zorg die door de zorginstelling wordt geleverd (Rijksoverheid,
2013). Bij deze vorm van financiering bepaalt de instelling welke zorg de zorgvrager krijgt. Om ZIN
te kunnen krijgen heb je een indicatie nodig van het centrum indicatiestelling zorg of Bureau
Jeugdzorg.
Zorgzwaarte pakket 3 (ZZP 3): De zorgvrager heeft recht op een beschermde woonplek en intensieve
hulpverlening (Vivium, 2013).

37

Literatuurlijst
Autismepunt. (z.d.). Vrouwen en autisme. Geraadpleegd op 28 februari 2013, van
http://www.autismepunt.nl/vrouwen_en_autisme.html
Autismepunt. (z.d.). Wat is autisme? Geraadpleegd op 28 februari 2013, van
http://www.autismepunt.nl/wat_is_autisme.html
Autisme Centraal. (z.d.). Autisme in een notendop. Geraadpleegd op 22 februari 2013, van
http://www.autismecentraal.com/public/index.asp?lang=NL&pid=2
Bogdashina, O. (2006). Communicatiekwesties bij autisme en het syndroom van asperger. (1e druk).
Apeldoorn: Garant
Bouverne-deBie, M. & Ewijk, H. van (2008). Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland. (1ste druk).
Mechelen: Wolters Kluwer Belgium NV
Bruin, C. de (2009). Een praktische houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met
autisme. (1ste druk). Doetinchem: Graviant Educatieve
Delfos, M. (2011). Een vreemde wereld. (9e druk). Amsterdam: SWP
Derieck, M., et al. (2003). Psychofarmacodatherapie. (1ste druk). Gent: Academia Press
Embregts, I., et al. (2012). Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse voor mensen met een Verstandelijke
Beperking (MSNA-VB) (Handleiding). Lectoraat zorg voor mensen met een verstandelijke beperking,
Hogeschool Arnhem Nijmegen, Nijmegen.
Family Therapie UK. (2008). Family Therapie Uk. Geraadpleegd op 1 maart 2013, van
http://www.familytherapy.org.uk/Leaflets/reconnecting.htm
Genogram relationship symbols. (z.d.). Interpersonal relationship Lines. Geraadpleegd op 22 februari
2013, van http://picsbox.biz/key/genogram%20relationship%20symbols
Hendrix, H. (2001). Bouwen aan netwerken. (2de druk). Soest: Uitgeverij H. Nelissen
Hermanss, J. (2005). Handboek jeugdzorg deel 2. (1e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Hoenkamp, E. & Haffmans, P.M.J. (2008). Psycho-educatie in de GGZ en verslavingszorg. (1ste druk).
Assen: Van Gorcum
Hout, A. & Spinder, S. (2001). De gezinsvoogd als jongleur. (1ste druk). Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.
IPresearch. (2008). Tools 4U. Geraadpleegd op 7 maart 2013, van
http://www.piresearch.nl/files/219/Netwerkschema%2C+VIP-kaart+en+Wie-voor-wat-schema.pdf
Kesteren, B., van. (2006). Een gat waar je hart zit. Eenzaamheid bij mensen met autisme. (2de druk).
Amsterdam: SWP
Leo Kannerhuis. (z.d.). Wat is autisme. Geraadpleegd op 27 februari 2013, van
http://www.leokannerhuis.nl/autisme/wat-autisme
38

Lichtenauer, J. en Vallinga, A. (2006). Autisme en patroonherkenning: de kunst van het weglaten.
Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. (3), 102-116.
Marcoen, A., et al. (2006). Als de schaduwen langer worden. (1ste druk). Leuven: Lannoo
Mens-en-maatschappij. (2010). Echolalie: napraten. Geraadpleegd op 22 februari 2013, van
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/55639-echolalie-napraten.html
Migchelbrink, F. (2008). Praktijkgericht onderzoek in de zorg en welzijn. (13e druk). Amsterdam:
SWP
NJI. (z.d.). Opvoedopgave. Geraadpleegd op 22 februari 2013, van
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/34/926.html
Oden, E. (2010). De 8 levensvaardigheden: de theorie van Erikson. Geraadpleegd op 27 februari
2013, van http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/De-8-levensvaardigheden-detheorie-van-Erikson.htm
Pool, G., et al. (2010). Handboek psychologische interventies bij psychosomatische problemen. (1ste
druk). Assen: Van Gorcum
Rijksoverheid. (2013). PGB. Geraadpleegd op 22 februari, van
http://www.vivium.nl/zzp_indicatie/zorgzwaartepakket_3_zzp_3/9/
Schuurman, M. (2011). Opbrengsten en effecten van Eigen Kracht- conferenties. Jeugdbeleid, 5 (4).
Spanjaard, H., et al. (2001). Werkboek JPP. Geraadpleegd op 7 maart 2013, van
http://www.nji.nl/publicaties/WerkboekJPP.pdf
Verheij, F., et al. (2005). Integratieve kinder-en jeugdpsychotherapie. (1ste druk). Assen: Van Gorcum
Vivium. (z.d.). Zorgzwaartepakket 3. Geraadpleegd op 22 februari 2013, van
http://www.vivium.nl/zzp_indicatie/zorgzwaartepakket_3_zzp_3/9/
Zeevalking, M. (2000). Hoe te verstaan, hoe te begeleiden. (1e druk). Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.
Zorgburo de Liemers.(z.d.). Zorgburo de Liemers. Geraadpleegd op 15 februari 2013, van
http://www.zorgburodeliemers.nl

39

Bijlage 1. Instrumenten netwerkanalyse.
Figuur 1. Netwerkanalyse van functionele kenmerken (Hendrix, 2001, p. 132).
Netwerkleden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Functies:
Emotionele steun
Cognitieve steun
Waardering
Normatieve
steun
Sociaal contact
Materiële steun
Praktische steun
Sociale en
maatschappelijke
invloed

++ zeer veel steun
+ veel steun
+/- variabele steun
- weinig steun
-- geen steun
Namen netwerkleden:
1.
2.
3.
enz.
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Figuur 2. Netwerkanalyse structurele kenmerken (Hendrix, 2001, pp. 131-132).

Naam en adres:
Samenstelling:

Onderlinge afhankelijkheid:

Bereikbaarheid:

Gevarieerdheid:

Dichtheid:
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Figuur 3. Genogram (Family therapie UK, 2008).

Figuur 4. Relatielijnen (Genogram relationship symbols, z.d.).
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Figuur 5. Ecogram (Scheffers, 2010, p. 221).
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Figuur 6. Netwerkschema (IPresearch, 2008).

Figuur 7. VIP-kaart (IPresearch, 2008).
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Figuur 8. Wie-voor-wat-schema (IPresearch, 2008).
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Bijlage 2: Interviewopzet voor de cliënten
Interviewvragen.
Voor school voeren wij een afstudeerproject uit bij Zorgburo de Liemers. Wij willen jou graag een
aantal vragen stellen over jouw netwerk. Aan de start van het gesprek gaan wij samen met jou een
ecogram invullen (zie uitleg beneden).
De antwoorden die je geeft tijdens het gesprek zullen anoniem verwerkt worden. Dit betekent dat wij
jouw naam niet noteren bij de gegevens.
Tijdens het gesprek zullen wij vragen of wij mensen uit jouw netwerk mogen bellen voor een
telefonisch interview. Wanneer je dit niet wilt, mag je dit in het gesprek aangeven. De informatie die
jij ons geeft, geven wij niet door aan mensen uit jouw netwerk.
Definitie netwerk: Mensen met wie jij contact hebt. Dit kun je onderverdelen in vrienden, familie en
maatschappelijke diensten. Onder maatschappelijke diensten worden hulpverleners, dokters,
tandartsen, leraren en bijvoorbeeld je trainer van de sportclub verstaan.
Ecogram: Het ecogram is een model om jouw netwerk in kaart te brengen. Het ecogram maakt een
onderverdeling in vrienden, familie en maatschappelijke diensten. In het ecogram vul je de naam van
de persoon in en kun je ook aangeven hoe belangrijk de persoon voor je is. Hoe dichterbij de persoon
bij de middenstip staat, hoe belangrijk de persoon voor je is.
Op de volgende pagina vind je een voorbeeld ecogram.
Vragen die wij gaan stellen tijdens het gesprek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe vaak heb je de personen uit jouw netwerk de afgelopen twee weken gezien?
Wie neemt het initiatief tot contact?
Zou je personen uit het netwerk vaker willen zien? Hoe vaak?

Wát doe je meestal (welke activiteit) met de andere persoon?
Als je iets niet weet of kan, vraag je dan om hulp? Hoe doe je dat?
Als je iets niet weet of kan, wie helpt je dan?
Wat zou jou helpen om vaker hulp te vragen aan personen uit het netwerk?
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Voorbeeld ecogram. De namen van de personen zijn verzonnen.
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Bijlage 3. Codeerschema’s van interviews met cliënten
N.B. Om de privacy van de cliënten te waarborgen, worden pleegouder(s) en stiefouder aangeduid als ouder(s).
Codeerschema cliënt 1.
Patrooncodes
Cliënt

Thematische codes
Activiteit

Beschrijvende codes
Eten
Week vertellen.

Koken
Film kijken
Kletsen
Series kijken
Boodschappen
Bios
Klimbos

Tekst uit het interview
Wat gaan jullie (cliënt en ouders) dan
doen?
Eten. Ja ik kom dan thuis rond een uur of
5/6 thuis en dan eet ik mee. Dan vertel ik
hoe mijn week was en over de
voetbaltraining.
Welke activiteiten doe je met haar?
Niet zo heel erg veel, meestal dan als we
bij haar thuis in Nijmegen zijn dan
zoeken we haar huisgenoten op en dan
gaan we koken of een film kijken of wat
kletsen. Ze is niet zo’n sportief type dus
mee doen met de wandeltocht gaat ze
niet. Heel veel dingen buiten de deur
doen gaat ook niet echt. Aangezien zij
krap bij kas zit en ik geen zin heb om
elke keer te betalen. Maar wat ik van
plan om binnenkort naar het klimbos te
gaan in Apeldoorn. Leek mij leuk. Uhm,
veel films of series kijken, boodschappen
doen, ja eigenlijk een beetje de standaard
dingen. Af en toe keer naar de bios ofzo.
En met je zus hoorde ik al vierdaagse.
Ja dat is een heel mooi. Ja ik heb
sowieso goed contact met L. We hebben
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Vierdaagse
Week doornemen

Leuk

ons allebei ingeschreven en nu we
allebei gaan oefenen is dat een mooi
moment om de boel door te nemen. De
week doornemen enzo.
Ja en de rest is denk ik logische hè.
Klasgenoten zie je op school. Doe je met
hen buiten school nog activiteiten?
Nee, nee eigenlijk niet. Af en toe zou ik
het wel leuk vinden, maar ze zijn druk.
Ik weet niet wat ik er mee zou moeten
buiten school.

Niet weten wat.
Oké als je dan naar je ecogram kijkt. En
je kijkt naar de personen die je er in
geschreven hebt. Wie neemt dan vaak het
initiatief tot contact?

Initiatief

Ik.
A. redelijk.
L. ook wel.
Ouders vaste afspraak.
Zorgburo initiatief
T. en J. wisselend
Hulp

Verschilt.

Ik denk ik. Ja A. ook wel redelijk. L. ook
wel. Mijn ouders is een vaste afspraak.
Maar heb laatst afgezegd, omdat ik geen
tijd had vanwege school. Dat vonden ze
wel jammer. Dus ik denk dat ze het ook
wel fijn vinden om mij te zien. Zorgburo
wil dat ik hier blijf wonen dus die nemen
zeker ook initiatief tot contact. Ik neem
initiatief om naar voetbal te gaan. En met
school is met T. en J. wisselend, maar
meestal moet ik. En meestal moet ik naar
de leraren toe, maar dat is wel vaker zo.
Maar nou vroegen wij ons af als jij iets
niet weet of iets lukt niet, wie je dan om
hulp vraagt en waarvoor?
Ja verschilt waarover.
Nou ik weet dat ik mijn ouders in
principe wel om hulp kan vragen. Alleen
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Ouders niet snel.
Paniek.
Ouders A. weten veel.
PB’er vrouwen begrijpen.

A. in principe niet.
Wiskundesom.

Zus weet niet waarmee.
Liefst deskundige.
Zelf.
Wikipedia

Praktisch
Snel
Contact
Bellen
Langs komen.

zij raken snel in paniek dus dat doe ik
niet zo heel snel. Dat ga ik iets sneller
naar de ouders van A. (vriendin). Die
weten ook heel veel.
Met de persoonlijk begeleider heb ik
goed contact. Die begrijpt ook waar ik af
en toe mee zit. Die helpt mij om
vrouwen te begrijpen.
En zoals A. zou je die snel om hulp
vragen.
Als ik een wiskunde som niet snap. Maar
in principe verder niet nee.

En zoals je zus, zou je die om hulp
vragen?
Ik zou niet weten waarmee. De meeste
dingen probeer ik gewoon zelf en anders
dan vraag ik het het liefst aan een
deskundige. Weet ik meteen dat het goed
is. En de dingen die ik aan mijn zus wil
vragen kan ik ook wel op wikipedia
opzoeken.
Dus voor jou is het praktische wel heel
fijn. Dat mensen jou snel en praktisch
helpen.
Ja, anders kun je net zo goed niet iets
vragen.
De ouders van A. bel je ze dan of sms je
ze?
Ik heb ze wel eens gebeld of als ik ze
dan toevallig spreek als wij langs komen.
Ja en met school vraag ik aan T. en J.
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veel.

Whatsapp
E-mail
Persoonlijk.
Zorgburo onder vier ogen.

Hulpverlening

Persoonlijk begeleider

Bespreken.

Wie er is.
Contact netwerk en Zorgburo

Niemand

Niet belangrijk.

Organisatorisch

Privacy
Alles gerapporteerd.
Niet altijd achter staan.

Voor mijzelf gehouden.

En hoe houd je contact met hun?
Whatsapp en e-mail. En persoonlijk.
Gaat het contact face-to-face (contact
Zorgburo)?
Ja ik bespreek persoonlijke dingen wel
vaak onder vier ogen. Dat vind ik wel
heel prettig.
Zou je dan bijvoorbeeld met je
persoonlijk begeleider andere dingen
bespreken dan met andere
woonbegeleiders?
Nee niet echt.
Voor jou meer wanneer er iets gebeurt
is. Wie er dan op dat moment er is.
Ja.
Heeft je persoonlijk begeleider contact
met je ouders?
Er heeft hier niemand contact met mijn
ouders.
Vind ik niet belangrijk.

Ja en alles wat gebeurt, of ik nou wil of
niet, wordt gerapporteerd. Ik sta er niet
altijd achter. Maar ja als het nodig is dan
kan ik het moeilijk tegen houden.
Maar denk je er ook over na wat je
verteld?
Ja een tijdje terug waren er een aantal
dingen die ik voor mij zelf heb
gehouden.
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Op school

Heb je wel eens eerder zo’n ecogram
gemaakt?
Uhm ja. Van sociale vaardigheden op
school moesten we er ook een maken.

Niet binnen organisatie.

Oke, maar niet binnen de organisatie
zelf?
Nee.

Ecogram
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Codeerschema cliënt 2
Patrooncodes
Cliënt

Thematische codes
Activiteit

Beschrijvende codes

Tekst uit het interview

Stad

Moeder heeft ze wel goed contact. Daar
doet ze ook wel leuke dingen mee. Naar
de stad of als dingen geregeld moeten
worden dan heeft ze moeder wel. Vader
is niet betrokken.

Leuke dingen
Regelen
Met bewoners wokken.

Contact

SMS

Belt.

Belt.
Niet opnemen.
Eigen telefoon

Hulp
Regelen
Achter broek aan zitten.

Ze is wat gevoeliger voor contact met
bewoners. Laatst gingen ze wokken dan
gaat ze wel mee.
En heb je buiten de
begeleidingsmomenten ook nog contact
met haar ( De cliënt)?
Ja SMS.
Als ze ergens hulp nodig zou hebben, zou
ze haar moeder dan wel bellen of vind ze
dat lastig?
Jawel die belt ze wel.
Hier belt ze niet zo snel naar toe. Maar
ze belt wel naar I. van
huiswerkbegeleiding. En als I. belt dan
neemt ze ook gelijk op. Als wij bellen
zou ze eerst niet opnemen. Misschien dat
ze dan niet weet wie er belt. En I. heeft
een eigen mobiel.
Gebeurt het vaak dat ze jou SMST om
hulp?
Nee, als dingen geregeld moeten worden
dan moet ik haar meer achter de broek
aan zitten laat maar zeggen. Zelf zou ze
niet zo snel met dingen komen nee.
En welke hulp krijgt ze van haar netwerk
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Veel hulp.
Beperkte mensen.
I. school.
R. instanties.

Moeder niet kennen.
Willen

Niet lekker in haar vel.
Niemand.

Aanbieden

Bewust
Voor zichzelf.

Initiatief
Initiatief

Teveel gevraagd.

zoals het er nu uitziet?
Heel veel eigenlijk. Maar van beperkte
mensen. I. doet veel op school en
stagegebied. Als ze een brief krijg van
UWV of andere instanties dan is het ook
van: (persoonlijk begeleider) hier.
Ja en moeder is meer de leuke dingen
heb ik het idee.
En denk je dat ze met haar moeder ook
bepaalde dingen wat betreft school zou
kunnen doen?
Ik ken moeder daarin niet. Dus ik weet
niet hoe moeder daarin is. Maar ik denk,
ja moeder kan dat.
Maar ik weet niet of ze dat wil.
Als er iets is gebeurt op school of maakt
niet uit of ze zit niet lekker in haar vel
dan wil ze ook niemand om haar heen.
En weet je dan ook of ze er wel met
iemand anders over praat?
Ik biedt elke keer aan dat ze het er over
kan hebben als ze wil.
Ze houdt het dan wel echt bewust voor
zichzelf?
Ja.
En wat zou haar dan kunnen helpen om
dat netwerk te vergroten denk je?
Denk dat het ook wel een stukje met haar
te maken heeft. Met initiatief tonen dat
ze daar ook al een heel eind mee zou
komen. Maar dat is teveel gevraagd voor
haar eigenlijk.
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Andere bewoners.

Nu niet.

Hulpverlening

Contact netwerk en Zorgburo
Nooit contact ouders.

En wie neemt dan het initiatief tot
contact?
De andere bewoners.
Zou het ooit vanuit haar zelf kunnen
komen?
Nu nog niet.
En heb je ook contact met haar moeder?
Nee heb ik nog nooit gehad. Eigenlijk
hebben we nooit echt contact met ouders.
En verder iemand anders uit het netwerk
waarmee je contact zou hebben?
Nee ook niet.

Goed idee.
Moeder betrekken.

Organisatorisch

Privacy
Overleg met

Moeder betrekken.
Vragen

Ecogram
Ecogram invullen.
Ja.
Confronterend.

Wat zou je er van vinden als moeder wat
meer betrokken zou worden?
Ik denk dat het wel goed is.

Heeft ze daar nog toestemming voor
gegeven in haar handelingsplan?
Ja, in overleg met haar. En ja als ik
zoiets heb van: misschien moeten we
moeder erbij betrekken dan vraag ik dat
eerst aan haar of zij dat goed vindt.
Dat vindt ze dus ook wel belangrijk dat
je eerst overlegd met haar?
Ja.
En denk je bijvoorbeeld dat je met haar
een ecogram zou kunnen invullen?
Ja het zou kunnen maar het is misschien
best wel confronterend voor haar. Er is
niet zoveel om in te vullen.
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Zelf invullen.
Nee.
Stap voor stap.
Voorbeelden.

Zou ze een ecogram kunnen invullen?
Nee je moet het helemaal uitleggen. Stap
voor stap uitleggen waarom we het
invullen en wat het betekent. Misschien
voorbeelden noemen.

Aangeven.
Belangrijk.
Niet zelf.
Doorvragen.

Zou ze zelf kunnen aangeven hoe
belangrijk mensen voor haar zijn?
Niet uit zichzelf, maar misschien wel
door te vragen.

Concreet.

Ze zal het niet uit zichzelf halen, maar je
zou het wel uit haar kunnen halen door
door te vragen en concreet te maken.
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Codeerschema cliënt 3
Patrooncodes
Cliënt

Thematische codes
Activiteit

Beschrijvende codes
Klasgenoten
Gamen
Borrelen
J.
WII
Film
TV
Wandelen
Neef
Voetballen
Gamen
Kroeg

Moeder
Airborn
Verjaardagen
Kerst
Dagje

Hulp
Zorgburo
Belang
Moeten weten

Technisch
Eerst zelf

Tekst uit het interview
Met de andere personen uit je netwerk,
wat voor dingen doe je daar mee?
Met M. en H., dat zijn klasgenoten, dan
af en toe afspreken. Hier of bij hun en
dan gaan we gamen of ff gezellig
borrelen. En met J. dan zitten we heel
veel hier en dan gaan we WII of film
kijken of tv kijken of wandelen. Ligt er
maar net aan waar we zin in hebben en
energie voor hebben. Net zoals met mijn
neef S. dan. Vroeger gingen we veel
voetballen en nu gaan we meer gamen of
ouwenhoeren of op een kroegje zitten.
In de kroeg.

Met mijn moeder. Daar heb ik ook nog
af en toe telefonisch of mail contact en
vijf keer per jaar gaan we of de airborn
lopen. Verjaardagen standaard en met
kerst standaard. En dan nog gewoon
keertje gezellig een dagje erbij van
maken en dan zien wij wel.
En zou je ook mensen hier in het
Zorgburo of van het Zorgburo om hulp
vragen?
Als ik ergens mee zit waarvan ik denk:
het is van belang dat ze het hier moeten
weten, dan wel.
Als je een probleem hebt hier in huis?
Zelf ben ik ook redelijk handig. Maar ik
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Wie meehelpen

denk meestal, als het andere technische
problemen zijn of wat dan ook, dat ik
dan eerder zelf kijk wat ik er aan kan
doen en dan pas denk: wie kan het beste
meedenken of mee helpen oplossen.

Financiën
R. of E.

En als je bijvoorbeeld met je financiën
dingen hebt, wie zou je dan om hulp
vragen?
Ja meestal heb ik dan R. of dan E.

Niet goed voelen
J.

En op het gebied van, nja dat zei je
eigenlijk al, als je je niet goed voelt of?
Dan heb ik altijd J.

Duidelijk wie inschakelen

Steun
Neef redelijk veel
J. sowiezo.
E. en L. af en toe.

J.
Relatie

E. en L.
School

Dan had je J. Dus je hebt wel een beetje
duidelijk voor jezelf wie je kan
inschakelen of niet?
Meestal wel.
Van welke personen uit je netwerk
ervaar jij steun?
Toch van mijn neef. Die heeft toch
redelijk veel gedaan in mijn steun. Nja J.
sowiezo. De steunt mij in de meeste
dingen wel. E. en L. ook wel af en toe.
Ja.
In wat voor soort dingen steunt J. je
bijvoorbeeld in, want je zegt in alles
wel?
Uhm ja ik heb zoveel meegemaakt in
mijn relatie en daar heeft hij mij ook heel
veel bij gesteund. Het is ook meer een
broertje van mij als ware.
En bij E. en L. wat voor steun krijg je
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Opvoeding
Eerst J.
Band redelijk sterk.

Voldoende steun.

van hun?
Dat is toch meer deels met school
geweest enzo die steun. En natuurlijk de
opvoeding. Ja.
En stel je voor je zit met iets. Je wilt
bijvoorbeeld iets kwijt. Naar wie zou je
dan het eerste toe gaan?
Ik denk J. Ook al ken ik hem niet zo
lang. Het is toch gewoon.. Onze band is
redelijk sterk.
Nee oké. En als je dan kijkt naar de
personen die je nu in je netwerk hebt
gezet. Zeg je dan dat is voor mij genoeg?
Daar haal ik genoeg steun uit. Dat is
voor mij voldoende.
Ja denk het wel.

Initiatief
School elke dag.

Vrienden beide kanten.

H. en M. vaker mij.
T. wisselend.
Familie
Ligt eraan.

Initiatief

Als je kijkt naar de personen in je
netwerk. Wie neemt dan vaak het
initiatief tot contact?
School is nja omdat je op school zit dus
dan spreek je elkaar wel bijna elke dag
van hoe het gaat.
En bij je vrienden?
Beide kanten meestal. Bij H. en M. is het
meestal zo dan komt het vaker van mij
af. Bij T. is het af en toe. Wisselend. Ja.
En bij je familie?
Ja ligt eraan. De ene keer wel, de andere
keer niet.
Oké. En uit je netwerk zou je willen dat
iemand wat meer initiatief zou nemen tot
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Best zo.

Contact cliënt en netwerk
Vrij snel contact.
Onderhouden probleem.

Verwaterd.
Niet makkelijk in netwerk.

Hulpverlening

Persoonlijk begeleider
Contact woonbegeleiders zelfde.

Contact Zorgburo en netwerk.

Contact ouders

contact.
Nou ik vind het wel best zo. Kijk wel
hoe het de komende tijd gaat lopen.
Mensen komen niet zo snel in jouw
netwerk?
Nee al maak ik vrij snel contact met
mensen. Alleen ja grootste probleem is
vaak bij mij het onderhouden van
contacten. Dan verwaterd het of is het
helemaal weg. Na, wat zal het zijn, na
enige tijd elkaar weer dat we elkaar weer
spreken ofzo. Maar over het algemeen
komen ze er niet makkelijk in.
En vertrouw je bijvoorbeeld je je
persoonlijk begeleider wel genoeg om
dingen met haar te delen.
Ja ik denk het wel.
Is het contact met haar nog anders dan
met andere woonbegeleiders?
Nee denk het niet. Tenminste nog niet
gemerkt.
Heeft het Zorgburo ook contact met je
ouders?
Ja.

Maakt niet uit.

Wat vind je daarvan?
Dat maakt mij niks uit.

Weet niet.

Bellen jouw ouders ook wel eens naar je
persoonlijk begeleider op?
Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Maar
dat zou ik niet weten.
Zie je het nut er van in dat ze contact
hebben?
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Nut zien.
Ja.
Goed gaat.

Ja ze willen toch weten hoe het gaat enzo
dus.
Denk je dat jij er iets aan hebt dat ze
contact hebben?
Nee ik heb er niks aan, maar het zij zo.

Heb niks aan.

Organisatorisch

Ecogram

Lang geleden.

Ik weet niet of je er al eerder één
ingevuld hebt.
Ja ooit heel lang geleden volgens mij.

Geen idee.

Weet je nog waar dat was?
Geen idee.

Geen moeite.

Wat vind je er van om dat in te vullen?
Daar heb ik geen moeite mee.

Wel geholpen.

Denk je dat je het kunt gebruiken?
Ik heb het ooit één keer eerder gehad.
Toen heeft het wel geholpen.

Gerichter steun
Ja.

Zou je door zo’n model in te vullen ook
gerichter steun kunnen vragen aan
iemand?
Ja ik denk het wel.

Misschien gebruiken.

Privacy
Meestal overleggen.

Stel je voor je hebt contact met je
persoonlijk begeleider in
begeleidingsmoment. Zou je dit dan
kunnen gebruiken tijdens zo’n moment?
Dat zou ik niet weten. Misschien,
misschien niet.
Als je persoonlijk begeleider iets wil
bespreken met je ouders vind je het dan
belangrijk dat ze dat eerst met jou
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overlegd?
Dat doet ze meestal wel
Handig.
Achter rug om.

Vind je dat prettig?
Dat vind ik wel handig om te weten. Niet
dat het achter mijn rug om gebeurt en dat
ik opeens telefoontje krijg van: dat gaan
we toch mooi even niet doen.
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Codeerschema cliënt 4
Patrooncodes
Cliënt

Thematische codes
Steun

Beschrijvende codes
Bel
Nodig hebben.
Er zijn.

Tekst uit interview
En waar zou je die dan neer zetten?
Ja denk dat die ook wel in het hok hierbij
kan, want als ik hem bel en hij heeft mij
nodig dan ben ik er voor hem. En als ik
hem nodig heb, dan is hij er voor mij.
Dus dan kan hij wel hier bij. Zal ik
achter zetten broertje of snap je het zo
wel.

Pa, R. en L.
Goed gaat.
Bellen.

Activiteit

Film kijken
Gamen
Spelletjes
WII
Stuk rijden
Buiten
Computers

Gamen

Van wie heb jij het gevoel dat je op dit
moment het meeste steun krijgt?
Als het echt om steun gaat dan is het
mijn pa, R. en L. Die drieën. Dat is echt
degene die het meest achteraan zitten dat
het hier goed gaat. Als er daar mee iets is
dan bel ik ook altijd één van die drie.
Welke activiteiten onderneem je dan met
vrienden?
Meestal als we daar gaan zitten dan gaan
we of film kijken of gamen of noem
maar iets op in die trant. En als we hier
zijn dan gaan we af en toe spelletje nja
bijna nooit. Of met WII laatste tijd maar
komt omdat hij dat al hele tijd niet meer
gedaan heeft. Uh of we gaan stuk rijden.
Ik ga laatste tijd liever naar buiten toe.
Gaan stuk rijden ofzo of iets in die geest.
Nou voor mij niet, maar voor de mensen
die mee willen is het een nadeel. Voor
mij niet. Als het er meer zijn dan.. Ja
laatste hebben we nog alle computers
hier heen gebracht. Dan gaan we
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Joint roken

Hulp
Groepsapp.
Alle vrienden
Vanzelf reactie.
Niet lekker zit.
Stuk rijden.

Werkprobleem.
Collega’s.
Makkelijk op werk.

Internet
UPC bellen.
Kapot
Fabrikant.
Hier iets.
Zorgburo.

gezamenlijk zitten gamen. Allemaal van
dat soort dingen. En af en toe joint
roken.

Zijn dat ook de mensen die jij het eerste
zou bellen als er iets is. Of zou
whatsappen.
Nou ja we hebben zo’n groepsapp met
alle vrienden en als er iets aan de hand is
dan zet je het daar gewoon in en dan
krijg je vanzelf reactie. Maar als er echt
iets niet lekker zit dan. Dat weet ik
eigenlijk niet. Dan ga ik gewoon stuk
rijden met de auto.
En als je een werkprobleem hebt. Zou je
het dan wel met hem bespreken?
Ja dan heb ik collega’s zat. Voor de helft
moet je pools praten maar er zijn
collega’s zat die je dan kunnen helpen.
Maar eigenlijk is het allemaal zo
makkelijk op het werk. Als ik echt
vragen heb.. Dat zit er bijna niet bij.
En als er iets aan de hand is en uhm je
hebt ergens hulp bij nodig. Wie bel je
dan?
Ligt er aan wat er aan de hand is. Zoals
laatst had ik dat internet het niet deed,
nja dan bel ik gewoon de UPC op. Ik heb
eigenlijk altijd als er iets dan bel ik
degene die er het meest over weet. Als er
iets kapot gaat dan bel ik gewoon de
fabrikant op. En als er hier iets is dan bel
ik gewoon het Zorgburo. Heb ik een
vraag heb over welk vlees ik het beste bij
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R.
Vlees.
Die meest weet.
Bellen

In de knoop
Voor mijzelf
Op dat moment.
Met iemand ben.
Bespreken.
Persoonlijk begeleider
Google.
Bellen

Contact

het avondeten kan nemen dan bel ik R.
op want die werkt in de horeca. Dus die
weet dat wel. En ga zo maar door. Dus
eigenlijk bel ik gewoon degene die er het
meest van weet.
En als je zelf in de knoop zit, wie bel je
dan?
Ligt eraan wat er is. Maar als er gewoon
dingen zijn zeg maar dan hou ik het
meestal op dat moment voor mij. Dan ’s
avonds als ik met iemand ben dan zeg ik
het of als mijn persoonlijk begeleider
komt dan bespreek ik het met haar. Maar
dan kijken we wel hoe het beste uitkomt.
Of wat we het beste kunnen doen.
Meestal als er echt iets is dan kan ik, of
ja dan google ik het wel en kom ik er
zelf meestal wel uit. En als het dan nog
niet lukt dan bel ik degene die er het
meest van weet.

Eén keer in anderhalve maand.
School
Mailen en bellen.

Dat is ongeveer één keer in de
anderhalve maand. Maar ik heb wel
eens.. En als er dingen zijn met werk
ofzo dan mail ik altijd met school of dan
bel ik ff. Dan is het zo opgelost.

Mensen zien.
App

Ik zou het zo niet weten. Ik denk als ik
mensen wil zien dan app is ze wel of dan
vraag ik ze wel of ze iets te doen hebben.
Maar dagje lekker rustig alleen is ook
wel ideaal. Het is net beetje van.. nja ligt
eraan.

Dagje alleen
Ideaal
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Voornamelijk app.
Bellen
Via telefoon.

Skypen
Niks
Beeld
Geen zin.
Hulp
Kantoor

Initiatief

Opa en oma
Wel
Vragen
Eten

Mensen zien.
Zeggen
Minder zien
Zeggen
Iedereen
App

Je zegt als er mensen zijn die ik vaker wil
zien dan app ik wel. Zijn er ook andere
manieren waarop je contact zoekt?
Eigenlijk voornamelijk app. Of als ze
niet kijken op app dan bel ik ze op. Het
gaat altijd via de telefoon. Dat komt ook
omdat MSN gaat niet meer lukken want
dat is helemaal weg.
Moet je skypen tegenwoordig.
Ja daar hou ik niet van. Is helemaal niks.
Zo gauw er beeld bij komt kijken dan
heb ik er geen zin meer in.
En zoals bij je persoonlijk begeleider als
je haar iets wil vragen of je wil haar om
hulp wil vragen?
Als ik hulp nodig heb, zeg maar hier in
huis hulp nodig heb, dan loop ik altijd
gewoon naar kantoor.
Maar neemt iemand uit je familie wel
eens initiatief tot het contact?
Ja mijn opa en oma wel. Die vragen nog
wel eens of ik daar wil komen eten. Of
als ze weer iets speciaal gemaakt hebben.
Ja maar goed ja nee ik vind het op zich
als ik mensen meer wil zien dan zeg ik
het wel. En als ik ze minder wil zien dan
zeg ik het ook.
Dus jij neemt wel initiatief tot contact?
Ja ik denk iedereen wel. Kijk bij de app
als iemand iets wil dan zet hij het erop.
Kan je niet dan reageer je niet of je zegt
dat je niet kan klaar.
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Reageren.

Hulpverlening

Persoonlijk begeleider
Begeleiding
Persoonlijk begeleider
Dichtbij
Weet alles.
Lopende encyclopedie
Zelfde leeftijd.
Weet alles
Snapt alles.

Contact netwerk en Zorgburo

R. en vader en L.
Niet goed
Bellen

Opbellen persoonlijk begeleider
komt.
Extra op letten.
Over beginnen.
Uitpraten

Belt R. wat er is.

Nou als je later nog bedenkt iemand die
je er echt in wil zetten dan zet dat er
maar in. Ja maatschappelijke diensten.
Ja daar heb ik er niet zoveel van. Dat zijn
eigenlijk alleen hier de begeleiding
alleen maar. Dat is wel. Persoonlijk
begeleider staat wel heel dichtbij want
die weet echt alles van mij onderhand.
Dat is niet normaal. Zou echt een
lopende encyclopedie van mij kunnen
worden.
Dus ja eigenlijk wel die weet precies hoe
alles in elkaar zit. Als ze binnenkomt dan
kan ze al aan mij zien of ik in een goede
bui zit of niet. Dus dat is ja.. Die kan ook
eigenlijk bijna bij vrienden staan. Zo erg
is het. Maarja die is ook bijna van
dezelfde leeftijd. Dus die snapt echt alles
gewoon.
Maar heeft je persoonlijk begeleider dan
ook contact met R. of je vader.
Ja als ze denkt dat er iets niet goed gaat
ofzo dan bellen ze zegmaar naar elkaar.
Dan bellen ze elkaar op. Zeg maar
bijvoorbeeld als R. zoiets heeft dat er iets
niet goed gaat dan belt ze mijn
persoonlijk begeleider op en dan de
volgende dag komt die hier en dan is het
zo van gaat ze er extra op letten of het
terug komt. En als het terug komt dan zal
ze er op gegeven moment wel over
beginnen. En dan wordt het wel meteen
uitgepraat. En dan belt ze daarna R. op
met wat er precies aan de hand is. Of
andersom. Ligt maar net hoe het gaat.
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Alleen contact pa of R.
Ma (moeder) klaar mee.
Nooit haar kant.

Goed

Beter verwoorden.
Handig

Organisatie

Privacy

Zomaar bellen.
Interesseert geen bal.
Kenbaar maken.
Niet informeren
Waarom bellen
Lastig
Als iets is.
Bellen
Vragen voor die tijd
Tegen mij zeggen (cliënt).
R. bellen.

Is het dan alleen contact met je vader of
ook met je moeder of andere
familieleden?
Alleen met mijn pa of R. Want mij ma
daar is ze ook een beetje klaar mee. Het
moet altijd van mijn kant komen zeg
maar en nooit een keer van haar kant.
Wat vind je er in principe van dat jouw
persoonlijk begeleider contact heeft met
je vader of R.?
Ooh dat vind ik alleen maar goed want
sommige dingen die ik, ja nu bij werk
ook. De 18de moet ik weer voor gesprek
daarheen en dan had ik gevraagd of ze
mee wilde. Want zij ken net iets beter
verwoorden dan ik op dat moment
waarschijnlijk kan. Wat dat betreft is nog
wel handig ook.
Mag L. zomaar R. bellen of je vader?
Van mij wel. Interesseert mij echt geen
bal. Ligt er alleen aan waarover.
Sommige dingen. Ik denk als het echt
pure.. Als zij het zeg maar ziet en ze
maakt het ook kenbaar dan maakt het mij
echt niet uit dat ze gaat bellen. Maar als
ze dingen ziet en ze zou mij niet over
informeren of ik zou niet weten waarom
ze zou dan gaat bellen dan zou het wel
lastig zijn. Maar meestal als er iets is dan
zegt ze het meteen wel. Als ze dan gaat
bellen dan vraagt ze meestal voor die tijd
ook wel. Dan vraagt ze is het goed als ik
R. ff bel. Of dan zegt tegen mij of je ook
ff contact zoeken met R. ofzo.
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Ecogram

Kennen
Nee

Ik weet niet of je het ecogram kent?
Schudt nee.

GG-Net
Tekening maken
Snapte geen bal.

Heb je wel eens eerder een ecogram
ingevuld? Vanuit het Zorgburo. Of iets
om jouw netwerk in kaart te brengen?
Volgens mij niet. Ik moest wel een keer
bij instelling, dat was heel lang geleden,
toen moest ik een tekening maken van
mijn thuissituatie. Toen snapte ik er geen
bal van.

Logisch

Wat vind je hiervan?
Dit is gewoon dichterbij. Dat is toch
logisch, hoe dichterbij, hoe meer je
contact ermee hebt. Hoe dichterbij, hoe
meer je ze vertrouwt.

Duidelijk
Schijf van vijf.

Nee is wel duidelijk zat. Is net de schijf
van vijf. Is duidelijk zat.

Kennissen nondeju.

En wie heb je qua kennissen?
Kennissen, nondeju.

Lastig begrip

Kennissen is ook een lastig begrip.
Inderdaad.
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Codeerschema cliënt 5
Patrooncodes
Cliënt

Thematische codes
Initiatief

Beschrijvende codes
Vrienden
De ander
Inplannen
Slecht in.
Algemeen
Beide kanten
Vrienden net voor.

Familie
Beide kanten.

Zusje
Vanuit zusje

Hulp vragen
Eerst om hulp
Ligt eraan.

Praktische zaken
Moeder, vader, Zorgburo

Depri
Vrienden
Begeleiders

Tekst uit interview
En als je kijkt naar je vrienden, ben jij
vaak iemand die het initiatief neemt of
iemand anders?
Meestal de ander. Meestal kakelt
iedereen de kop af van: “Wanneer wil je
afspreken?” Dan heb ik zoiets van ja dat
moet ik inplannen. En daar was ik altijd
heel slecht in. Vaak heb ik zoiets van:
pff. Maar over algemeen. Komt wel van
beide kanten natuurlijk. Maar meestal
zijn mijn vrienden mij net voor.
En bij je familie?
Meestal van beide kanten eigenlijk wel.
Is eigenlijk ook de bedoeling dat ik daar
één keer in de twee weekjes langs ga.
En zoals bij je zusje.
Uhm ligt eraan. Meestal vanuit mijn
zusje. Ik zie mijn zusje niet heel vaak.
Kan ook zo zijn dat ik haar een maand
niet zie.
En als je nou iemand om hulp vraagt. Je
hebt een vraag en je weet niet naar wie
je toe moet. Wie zou je dan het eerst om
hulp vragen?
Ligt eraan wat de vraag is.
Praktische zaken bijvoorbeeld.
Zorgburo of mijn moeder of mijn vader.
En stel je voor dat je ergens mee zit. Je
voelt je niet zo lekker of je voelt je beetje
depri naar wie zou je dan gaan?
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Ouders
Praten

Deed nooit
Kropte op
Tegenwoordig sneller

Contact

Activiteit

Zus
Face- to- face
App

Ik praat veel met vrienden. Met
begeleiders altijd wel. Mijn ouders.
Vraag je snel om hulp als er iets is. Of
hou je het voor jezelf.
Deed ik eigenlijk nooit. Kropte alles op
en probeerde het zelf op te lossen. Maar
tegenwoordig iets sneller.
En met je zus heb je daar bij ook contact
mee via de app of is dat vooral face-toface?
Uhm allebei wel.

Ouders
App moeder

En zoals met je ouders, app je daarmee
of hebben die geen app?
Ik word wel eens geappt door mijn
moeder.

Appen
Bellen

En dan even later ben je weer aan het
appen en dan is het makkelijker om te
bellen. En dan belt ze mij weer tussen
het appen door.

Vrienden te vaak zag
Appen
Aan de deur
Afstand nemen

Ik heb wel situaties gehad waarin ik
vrienden te vaak zag. Zelfde die steeds
appte en aan de deur stonden. Moet je op
gegeven moment een beetje afstand
nemen. Heb je zelf in de hand.

Neef
Poolen
Vissen

Hij (neef) is een half jaar weg. Maar
daarvoor ben ik een keer met hem wezen
poolen. Was echt al een jaar geleden dat
we elkaar al hadden gezien. Vroeger
gingen we wel eens vissen enzo weetje
wel.
En wat ga je dan doen bijvoorbeeld met
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Ouders
Koffie drinken
Hond uit laten
Bijpraten
Eten

Zus
Poolen
Terras

Vader
Sporten
Hardlopen

Vrienden
Biertje drinken
Poolen
Stappen
Dagje weg

je ouders?
Uhm meestal beetje koffie drinken.
Beetje bij praten. De hond uitlaten ofzo.
Meestal na een paar.. Ga ik na een paar
uurtjes weer naar huis. Of ik eet mee. Is
ook wel een aantal keer voorgekomen.
Dat ik daar een avond blijf. Dan gaat
mijn moeder koken ofzo.
En bij je zus?
Wat ik met mijn zus ga doen? Dat is
verschillend. Ben een keer met haar
wezen poolen. Keer gewoon terras
gepakt.
Wat voor dingen zou je dan met je vader
ondernemen? Zoals vakantie heb je dan
samen gedaan. Zijn er nog andere
dingen die je echt met je vader samen
gaat doen?
In verleden ging ik ook met mijn vader
sporten. Toen ik jong was ging ik
hardlopen enzo.
En zoals met vrienden wat ga je met hun
ondernemen?
Oh van alles. Biertje drinken, poolen.
Stappen noemde je ook al hè.
Ja stappen ga ik meestal met T. de broer
van R.
Spreken wel meer af van. Is altijd wel
leuk. Dagje weg.

Hulpverlening

Persoonlijk begeleider

Geen verschil

En maakt het dan nog verschil. Jouw
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Persoonlijk begeleider
Andere begeleiders

Niet kieskeurig
Praten

Schurft hekel
Mond dicht
Ieder zijn werk.
Jou niks anders dan ander.

Contact netwerk en Zorgburo
Ja.

Goed.
Mailen
Ouders op de hoogte
Niet hinderlijk

persoonlijk begeleider of andere
begeleiders of maakt dat niet uit?
Nou niet heel veel.
Ja doe ik ook wel. Met een paar. Ik ben
niet heel kieskeurig. Als ik wil praten
dan kan ik net zo goed met jou praten als
met iemand anders.
Dat maakt voor jou niet zoveel verschil?
Dan moet ik net een schurft hekel aan je
hebben dan uhm. mond dicht.
Ik heb altijd zoiets van iedereen doet zijn
werk. Ik ga met jou niks anders om dan
met een ander.
En heeft jouw persoonlijk begeleider ook
contact met bijvoorbeeld je ouders?
Ja.
Wat vind je daarvan?
Dat vind ik wel goed. I. bijvoorbeeld
mailde mijn ouders ook altijd alles over
werk enzo. En mijn ouders willen ook
wel graag op de hoogte blijven. Op zich
vind ik het niet hinderlijk dat ze dat soort
dingen niet weten.

Alleen ouders
Is er nog contact met andere mensen uit
je netwerk of alleen met je ouders?
Alleen met mijn ouders.
Ouders genoeg.

Wat zou je er van vinden als ze ook nog
met andere personen contact zou
hebben? Zou je dat erg vinden of zeg je
ook van vind ik ook prima. Bijvoorbeeld
met je zus of met een vriend van jou.
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Nee ik denk dat het op zich met mijn
ouders wel genoeg is.

Organisatie

Privacy

Toestemming
Vast belmoment
1 keer in de maand.
Niet weten wat vertellen

Weet ongeveer.
Terugkoppelen

Ecogram
Nee

Dichtbij?
Mensen veel zien.
Lang kennen.

Kennissen
Vrienden.

Maatschappelijk diensten
Hoe moet ik die zien?
Moeilijk

Vind je het belangrijk dat ze eerst met
jou bespreken wat er aan je ouders
verteld gaat worden of mogen ze gewoon
direct bellen.
Ik heb toestemming gegeven voor een
vast belmoment. Eén keer in de maand
ofzo. Wat ze daar vertellen weet ik ook
niet.
Wil je dat weten?
Ik weet ongeveer wel, mijn ouders
koppelen wel enigszins terug. Mijn
persoonlijk begeleider ook wel. Ja maakt
mij niet zoveel uit eigenlijk.
Heb je al een keer eerder een ecogram
ingevuld?
Nee.
Ja wat is dichtbij. Bepaalde mensen zie
ik bepaalde periodes heel veel. Maar
zoals P. bijvoorbeeld die ken ik nog niet
zo heel lang, maar die zie ik ook redelijk
veel.
Via mensen in huis dan leer je ook
mensen kennen. Ja wat zijn kennissen en
wat zijn vrienden.
Ja maatschappelijke diensten dat is
uhmm.
Hoe moet ik dat nou weer zien?
Vind je moeilijk om in te vullen?
Ja op zich wel. Om bepaald onderscheid
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Onderscheid

Iedereen belangrijk.
Geen onderscheid
Iedereen steun.

Onderverdeling
Niet nodig.

te maken want zo zie ik het eigenlijk
niet.
Wat zou jij veranderen aan het
ecogram?
Ja iedereen is voor mij wel belangrijk in
dat opzicht. Ik hou er eigenlijk niet van
om onderscheid te maken wie een betere
vriend is. Je hebt gewoon familie.
Iedereen geef je steun. Iedereen kan bij
mij terecht. En andersom is dat ook zo.
Dus jij vind de onderverdeling dichtbij
staan en verderaf staan niet zo.
In mijn geval is dat niet nodig.
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Codeerschema cliënt 6
Patrooncodes
Cliënt

Thematische codes
Activiteit

Beschrijvende codes

Tekst uit het interview

Moeder
Bijkletsen
Helpt ze met dingen

En bijvoorbeeld wanneer je je moeder
ziet, ga je dan met haar nog bepaalde
activiteiten doen?
Meestal gewoon bijkletsen. Soms helpt
ze mij nog wel eens met dingen. Dat is
het wel.

Broertje
Shoppen

Hulp

Vrienden
Voetballen
Muziek luisteren
Uitgaan
Standaard dingen
Niet lekker in je vel
Moeder
Opa en oma

Praktische dingen
Jongens van overkant

Slimmer dan mij

En je broertje ga je daar nog dingen mee
doen bijvoorbeeld?
Ja met mijn broertje ga ik meestal
shoppen enzo. Oudere broer dan.
En met je vrienden, wat ga je daar mee
doen?
Voetballen, muziek luisteren enzo.
Uitgaan. Standaard dingen.

En als je niet lekker in je vel zit ofzo. Je
voelt je niet fijn. Wie zou je dan vragen
om hulp? Naar wie zou je toe gaan? Dan
zou ik naar mijn moeder gaan denk ik of
naar mijn opa en oma. Dat kan ook.
En bijvoorbeeld praktische dingen? Hier
of op je kamer is iets kapot of je weet
niet hoe je iets moet maken? Waar zou je
dan heen gaan?
Dan zou ik één van de jongens vragen
van hier aan de overkant.
Die zijn daar wel handig in?
Ja die zijn er wel wat slimmer in dan mij.
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Moeder helpen schoonmaken
Fijn

Initiatief
Beide kanten

Iedereen

Contact cliënt en netwerk
Vrienden belangrijk
Staan achter mij
Vragen hoe het gaat

Belangrijk in vriendschap

Ouders
Niks verborgen

Oké. En wat zou je er dan bijvoorbeeld
van vinden als je moeder je daar mee
(met schoonmaken) zou helpen?
Ja vind ik ook wel fijn.
En wie neemt meestal het initiatief tot
contact? Wie zoekt contact?
Ja is van beide kanten dan.
Van iedereen die je daar in je cirkel hebt
opgeschreven?
Ja.
En je zegt, ik heb heel veel vrienden,
maar je hebt er wel twee opgeschreven
die belangrijkste zijn. Waarom zijn juist
die zo belangrijk voor jou?
Omdat die altijd wel achter mij staan en
gewoon vragen hoe het gaat enzo.
Dat vind je wel belangrijk in een
vriendenschap dat mensen dat doen?
Ja in principe wel ja.
Ik zou sowiezo niks voor mijn ouders
verborgen houden.
Hele open relatie hebben jullie dus wel.
Oké was ik even nieuwschierig naar.
Is wel heel positief om te horen.

Nu hier zit
Steeds beter
Eerder in de weg
Ruzie
Nu minder ruzie

Ja sinds ik hier zit gaat het ook alleen
maar beter. Eerder was het een beetje dat
ik mijn moeder in de weg liep en
andersom. En ja, dan krijg je van het een
naar het ander hele tijd ruzie en dat is nu
ook heel erg minder geworden dus dat is
wel fijn.
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Manier van contact zoeken

Nut contact netwerk en Zorgburo

Vrienden
Whatsappen
Bel

En zoals je contact met je vrienden. Hoe
doe je dat dan?
Gewoon whatsappen ofzo. Of ik word
gebeld, of ik bel hun. Kan ook gewoon.

Vader en moeder
Bellen mij
Op kamer
Regelmatig

En je moeder en vader?
Die bellen mij meestal op.

Nut
Ja

Moeder
Extra steuntje
Appt van tevoren

Hulpverlener

Contact Zorgburo en netwerk

Persoonlijk begeleider
Ouders

Vind goed.
Als vergeet
Ouders op hoogte

Persoonlijk begeleider belt
Vraagt toestemming

En komen ze dan ook bijvoorbeeld hier
op je kamer?
Ja regelmatig. Ik kom ook wel eens daar,
maar.. Ik kom vaker daar laten we het zo
zeggen.
Daar zag je zelf het nut dus wel van in?
Ja.
Dat verteld ze ook. Dus je weet wel wat
er onderling verteld wordt tussen je
ouders en je persoonlijk begeleider.
Ja gewoon als extra steuntje dan dat
mijn moeder.. Bijvoorbeeld ik heb een
afspraak en dan van tevoren appt ofzo
dan dat ik daar heen moet. Dus dat is wel
makkelijk.
En heeft je persoonlijk begeleider ook
contact met mensen uit jou netwerk?
Bijvoorbeeld met je ouders of je
broertje?
Ja wel met mijn ouders.
Met je ouders. Wat vind je daarvan?
Ja vind ik wel goed. Want als ik een
keer wat vergeet ofzo dan zijn mijn
ouders toch wel op de hoogte. Dat is wel
beter.
En vraagt je persoonlijk begeleider dan
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Ouders op hoogte
Beter
Vergeetachtig

Vertelt wat besproken
Ja.

Persoonlijk begeleider
Persoonlijk begeleider weet meest.

Persoonlijk begeleider
Makkelijk praten
Vaak hier
Kan anders zijn.

Organisatorisch

Ecogram

Invullen
Lastig
Nog nooit gedaan

altijd toestemming aan jou, wanneer ze
je ouders gaat bellen?
Ja, maar dat hadden we van tevoren al
besproken. En ik zei zo van: Het is beter
als je mijn ouders ook op de hoogte houd
omdat ik misschien nog wel
vergeetachtig ben.
Oké.
En verteld je persoonlijk begeleider
daarna ook wat ze met je ouders
besproken heeft?
Ja.
En is er voor jou nu al verschil in hoe
belangrijk mensen van het Zorgburo
voor je zijn of zijn alle woonbegeleiders
even belangrijk?
Ja ik denk dat mijn persoonlijk
begeleider wel het meeste weet.

Ik was nog benieuwd. Heb jij dan nog
dat je met je persoonlijk begeleider
andere dingen bespreekt dan met andere
woonbegeleiders die hier komen? Dat
daar verschil in zit of maakt dat voor jou
niet uit?
Ja ik denk dat ik met je persoonlijk
begeleider iets makkelijker kan praten,
omdat ze best wel vaak hier is. Ik denk
wel dat het heel iets anders kan zijn ja.
En wat vind je er nu van dan om dat zo
in te vullen?
Ja opzich wel lastig.
En wat maakt het lastig voor jou?
Nog nooit gedaan dit dus ja.
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Lastig
Eerste keer

Onderverdeling
Weet niet

En ik had nog één laatste vraag. Wat
vind je van de onderverdeling van het
ecogram in familie, vrienden, kennissen
en collega’s en maatschappelijke
diensten?
Uhm ja weet niet wat ik er van moet
zeggen.

Makkelijk
Ja

Maakt het jou makkelijker? Vind je het
logisch?
Ja ik vind het wel makkelijk zo. Dat
gewoon zo er in staat.

Geen vakken
Alleen vrienden

Want stel je had geen vakken gehad en je
moest iedereen er zo in zetten, zou het
dan onduidelijker worden?
Dan zou ik alleen er vanuit gaan dat het
van vrienden was ofzo.

Netwerk
Connecties
Kring om mij heen

Zorgburo daarbij
Ja

Netwerk in kaart brengen

Is het dan lastig dat het de eerste keer is
of is het lastig omdat je niet goed weet
hoe je het in moet vullen?
Ja. Dat het gewoon de eerste keer is.

Nee

Oké.
Want als we zeggen netwerk. Waar denk
je dan aan?
Ja wel gewoon aan de kring om mij heen
enzo. Connecties enzo.
En zou je dan wel snel bij jezelf denken:
ooh het Zorgburo hoort daar ook bij of?
Ja. Daar dacht ik wel aan ja.
En heeft je persoonlijk begeleider al een
keer eerder met jou je netwerk in kaart
gebracht?
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Zoals dit? Nee niet echt.
Besproken
Nee niet zo heel echt

Dus jullie hebben niet besproken van:
Goh wie staat er dicht bij je? Wie vraag
je om hulp?
Nee niet zo heel echt nee.
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Codeerschema cliënt 7
Patrooncodes

Thematische codes

Cliënt

Activiteit

Beschrijvende codes

Tekst uit het interview

Ouders

En wat ga je dan met je ouders doen?
Ehm, soms boodschappen ofso, van
alles.

Boodschappen
Van alles

En wie had je nog meer op geschreven,
even kijken, de jongens hier in het huis,
doe je daar nog dingen mee?
Ja soms film kijken ofso

Jongens in huis
Film kijken

Hulp

Ouders
Net komen wonen
Dingen ophangen

Mama
Beetje helpen

En helpen je ouders je ook met dingen
hier in huis?
Ja toen ik hier kwam wonen hebben ze
wel geholpen met dingen ophangen
enzo. En soms doet mama nog een beetje
helpen.

En waar helpt ze dan mee?
Ja zoals laatst heeft ze bijvoorbeeld de
afwas gedaan ofso, niet dat ik dat vraag,
maar dat is mama gewoon.
Afwas
Niet vragen
Mama gewoon doen.

Oke, want als je iemand om hulp zou
vragen, wie zou je dan als eerste om hulp
vragen?
Ja ligt eraan, waarvoor je hulp nodig
hebt, maar pap of mam wel.

Eerste vragen.
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ligt eraan waarvoor.
pap en mam
Welke zaken.
Prive dingen.

Niet lekker in vel.
pap en mam
dan begeleiding

Dingen huis kapot
Jongens in huis.
hulp vragen.
opzich wel.
Gezamenlijk eten.
Vragen.

Mensen hulp bieden.
Gekookt met J
keer naar haar.

En voor welke zaken zou je naar je
ouders gaan?
Ja gewoon een bietje privé dingen enzo.

En stel je voelt je niet fijn, je zit niet
lekker in je vel, naar wie zou je dan toe
gaan voor hulp?
Ja ik zou dan denk ik tegen pap en mam
zeggen, en dan tegen de begeleiding.

En stel je voor hier in huis is iets kapot,
zou je dan ook de jongens hier in huis
vragen?
Ja opzich wel, de meeste zie ik ook
donderdag, tijdens gezamenlijk eten. Dus
dat zou ik dan wel kunnen vragen.
Ik ben ook benieuwd, denk je dat er ook
mensen zijn in jouw netwerk die jou hulp
zouden kunnen bieden, in huis
bijvoorbeeld, dat iemand kan helpen
schoonmaken, of kan helpen koken ofso?
Ja ik heb wel een keer gekookt met J.
ofso, keer naar haar geweest enzo. Wel
makkelijk.

En je moeder helpt met schoonmaken.
Ja kan ze het niet laten, moet ze het toch
ff doen.
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Moeder schoonmaken
Kan niet laten.

Contact cliënt en netwerk

Mensen netwerk.
Telefonisch.
Soms wel.
Papa en mama.

Face-to-face.
Telefonisch
What’app.
Nee.

Internet
Af en toe.
Mailen
Soms

Als je kijkt naar de mensen die nu in je
netwerk staan, spreek je die ook
telefonisch?
Ehm, ja soms wel.

Oke, en wie zijn dat, die je telefonisch
spreekt?
Ja papa en mama,

Oke, je ziet ze dus face-to-face wanneer
je naar iemand toe gaat, je spreekt ze
wel eens telefonisch, what’app je bijv.
ook nog met iemand?
Nee.

Oke, via internet?
Ja ook af en toe. Ja en soms beetje
mailen.
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Hulpverlening

Persoonlijk begeleider

Contactmoment.
Contact
Bietje kwebbelen

Persoonlijk begeleider
Dingen bespreken.
Werk
Hoe met mezelf gaat.

Begeleiding.

Ook anderen.
Meeste J

Contact Zorgburo en netwerk

Begeleider
Contact ouders
Af en toe.

Is dat dan een contactmoment, of gaan
jullie dan ook wat anders doen?
Ja is een contact, en gewoon een bietje
kwebbelen enzo.

En wat voor een dingen bespreek je dan
met je persoonlijk begeleider?
Ja hoe het op het werk gaan enzo, en hoe
het met mezelf gaat.

Je hebt begeleiding opgeschreven,
bedoel je daar mee alleen de begeleiding
van je persoonlijk begeleider? Of ook
nog andere mensen van het Zorgburo?
Ja die andere ook wel maar persoonlijk
begeleider natuurlijk het meeste.
En heeft jouw persoonlijk begeleider nog
bijvoorbeeld contact met jouw ouders?
Ja af en toe.

Vind ik goed.
Oke, en wat vind jij daar dan van, als ze
jouw ouders gaat bellen?
Ja vind ik wel goed.

Organisatorisch

Ecogram

Een keer zoiets.
Gewone.

Heb je wel eens een ecogram ingevuld?
Ja wel een keer zoiets, maar dan een
gewone.

En hoe zag die eruit, weet je dat nog?
Ja die had gewoon niet die vakjes zeg
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Niet die vakjes.
Alleen rondje.

maar.
Alleen een rondje? Ja.
Wat vind je er zo van om dit in te vullen?
Ja geeft opzich wel een mooi overzicht.

Mooi overzicht.

Duidelijk
Opzich wel.
Niet kleur
Lijnen niet goed zien.

Aanpassingen.
Maakt niet veel verschil.

Aangeven belangrijk
Makkelijk
Papa en mama vooraan.

Vind je het ook een duidelijk model?
Ja, opzich wel, en het is nu niet in kleur,
dus je zit de lijnen niet goed.

En zouden er voor jou dingen aangepast
moeten worden, dat je zegt dat maakt het
voor mij duidelijker?
Mmm, maakt niet veel verschil.

En hoe vind je het dan om aan te geven
hoe belangrijk mensen voor jou zijn, vind
je dat moeilijk of vind je dat makkelijk?
Ja is wel makkelijk. Papa en mama die
staat sowieso vooraan.
En zie je zelf het nut er van in om het in
te vullen?
Misschien zo direct niet, maar.
Misschien wel een keer.

Nut inzien.
Direct niet.
Misschien een keer.
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Privacy

Vragen
Bellen

Belangrijk
Weten
Besproken
Nee.
Hoor vanzelf.
Mama.
Achteraf.
Vertellen
Meestal wel

Oke, heb je daar ook toestemming voor
gegeven? (contact pb’er netwerk)
Ja meestal vraagt ze zelf dan, of ze mag
bellen.
En vind jij het dan ook belangrijk om te
weten wat er allemaal besproken is?
Nee dat hoor ik vanzelf wel. Van mama
ofso.
En vertelt je persoonlijk begeleider dan
ook achteraf wat ze besproken heeft met
jouw ouders?
Meestal wel.

Meestal wel. Dus je hoort dan meestal
van je moeder of van je persoonlijk
begeleider terug wat er besproken is.
Ja
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Bijlage 4: Codeerschema nominaal groepsgesprek woonbegeleiders.
Patrooncodes
Implementatie

Thematische codes
Tijdstip

Beschrijvende codes
Intake

6-8 weken

Uitkomst groepsgesprek
Tijdens intake een ecogram invullen
met de cliënt. Na 6-8 weken wordt er
een handelingsplan opgesteld met de
cliënt. In het handelingsplan wordt
vastgelegd bij welke hulpvragen het
netwerk betrokken wordt.

Handelingsplan
Bespreken

Communicatie

Evalueren
Ouders
Betrekken netwerk
Vaste procedure

Folder

Afspraken
Intakefase

Informeren

Het ecogram en de afspraken met het
netwerk word op vaste momenten
besproken en geëvalueerd.
Tijdens de intake wordt naar ouders
gecommuniceerd dat het netwerk
betrokken gaat worden bij de
hulpverlening. Dit is een vaste
procedure.
In de folder die uitgereikt wordt aan
ouders wordt het kopje netwerk
opgenomen. In dit kopje wordt
toegelicht hoe het netwerk betrokken
wordt bij de hulpverlening.
Er worden duidelijk afspraken
gemaakt met het netwerk en de cliënt
tijdens de intakefase.
Tijdens de intakefase wordt het
netwerk mondeling geïnformeerd
over hoe ze betrokken gaan worden
bij de hulpverlening.
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Kwaliteit

Evalueren en beoordelen
Interne audit

Inhoud

Digitaal

Computer

Formulering

5 x W+ H

Concreet

Definiëren
Netwerk
Overeenstemming
Onderbouwen

Belang
Vitaal netwerk
Besef

Informeren
Belang
Bescherming cliënt

Privacy

De uiteindelijke interventie wordt
geëvalueerd en beoordeeld tijdens de
interne audit. Het doel is om de
kwaliteit van de interventie te
waarborgen.
Via de computer wordt het
uiteindelijke instrument
gevisualiseerd.
Doormiddel van de 5 x W + H
formule wordt het contact tussen
netwerk en cliënt beschreven.
Er is een concrete vragenlijst voor de
cliënt waarmee het netwerk van de
cliënt in kaart gebracht kan worden.
De organisatie vindt
overeenstemming met de cliënt over
de definitie van het woord netwerk.
De centrale definitie wordt genoteerd
in het handelingsplan.
De organisatie gaat met de cliënt in
gesprek over het belang van een
vitaal netwerk. Het doel is dat de
cliënt beseft dat het effectief en
belangrijk is dat hij zijn netwerk
betrekt bij de hulpverlening.
De organisatie informeert het
netwerk over het belang van het
betrekken van het netwerk bij de
hulpverlening.
Het is belangrijk dat de privacy van
de cliënt gewaarborgd wordt
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Waarborgen
Middel

Vormgeving

Visualiseren

Vragenlijst

Weekschema

Handleiding cliënten

Telefoonnummers

wanneer de organisatie contact heeft
met personen uit zijn netwerk.
Visualiseren doormiddel van een
mindmap.
Er is een concrete vragenlijst voor de
cliënt waarmee het netwerk van de
cliënt in kaart gebracht kan worden.
Er zijn een aantal cliënten die het
lastig vinden om een ecogram in te
vullen. Bij deze cliënten kan er
gekozen worden voor een
weekschema.
Een handleiding voor cliënten waarin
staat hoe ze hun netwerk kunnen
inschakelen. De cliënt krijgt een lijst
met telefoonnummers van mensen uit
zijn netwerk. De personen zijn
gekoppeld aan een taak.

Ecogram

De cliënt vult tijdens de intake samen
met orthopedagoog en zijn ouders
een ecogram in.

Handleiding woonbegeleiders

Er is een handleiding voor
woonbegeleiders beschikbaar met
daarin tips en trucs over hoe het
netwerk in kaart kunnen brengen.
Daarnaast staat beschreven welke
vragen ze kunnen stellen aan de
cliënt.

Tips en trucs.
Vragen
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Bijlage 5 codeerschema’s van de telefonische interviews met het netwerk.
Telefonisch interview 1

Patrooncodes
Hulpverlening

Thematische codes
Contact persoonlijk begeleider

Beschrijvende codes
Mijn vrouw
Periodiek bij elkaar
Telefonische contact
Eén keer in de maand
Eén keer in de 14 dagen.
Geen mail contact.

Meer contact
Als goed gaat weinig zeggen.
Minder gaat dan horen het

Tekst uit interview
Heeft u contact met de persoonlijk
begeleider van uw zoon?
Ja, mijn vrouw heeft contact met de
persoonlijk begeleider. We komen
periodiek bij elkaar. Eén keer in de
maand of één keer in de 14 dagen
hebben we telefonisch contact. We
hebben geen contact via de e-mail.

Zou u meer contact willen hebben?
Als het goed gaat dan is er weinig te
zeggen. Als het minder gaat dan horen
wij het.
Voelt u zich betrokken bij de
hulpverlening?

Netwerk betrokken door het
Zorgburo

Wat minder.
Als zoon niks zegt, weten niks.
Eerder wel, nu minder.
Verleden contact L.
Meer willen.

Wat minder, als mijn zoon/dochter niks
zegt en de begeleidster ook niet dan
weten we niks. Eerder wel, maar dat is
nu wat minder. In het verleden hadden
we ook nog wel contact met L., maar dat
is nu niks meer. Dat hoort wel, want er
zijn dingen beloofd. Wij zouden met
hem meer contact willen. De organisatie
wordt groter, dus we begrijpen wel dat
lastig is.

Betrokken taken Zorgburo

Zouden jullie meer betrokken willen 91
worden bij de taken die het Zorgburo

uitvoert?
Meer mee bemoeien
Doet zoon minder
Vreemde ogen dwingen
Belangrijk dat ze hem kennen
Zaken controleren

Als wij ons er meer mee bemoeien dan
doet mijn zoon minder. Als vreemde
zeggen: “Kom op!” dan doet hij wel.
Vreemde ogen dwingen. Het is beter dat
het Zorgburo dit doet, maar dan moeten
ze hem wel kennen. Gebeurt het niet dan
moeten ze de zaken controleren.
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Telefonisch interview 2
Patrooncodes
Hulpverlening

Thematische codes
Contact persoonlijk begeleider

Beschrijvende codes

Tekst uit interview

Ja
Mailen regelmatig
Telefonisch
Eén keer per week

Heeft u contact met de persoonlijk
begeleider van uw zoon?
Ja, we mailen regelmatig. We hebben
één keer in de week telefonisch contact.
En via de mail.

Tevreden
Snel antwoord
Weten elkaar te vinden

Netwerk betrokken door het
Zorgburo

Partner financiën
Persoonlijk begeleider pasje
Contact hier over.
Niet lekker loopt
School minder
Dan contact.

Netwerk

Taken overnemen van de
hulpverlening
Losgelaten
Niet in zijn belang
PGB bezuinigingen
Dan wel.
Nu niet
Afstand
Voorheen contact lastig.
Willen afbouwen
Vangnet

Hoe ervaart u het contact?
We zijn tevreden over het contact. We
krijgen altijd snel antwoord. Ze geeft het
altijd door als ze ziek is. Als er zaken
spelen dan weten we elkaar vinden.
Wordt u betrokken bij de hulpverlening?
Mijn partner beheert de financiën. De
persoonlijk begeleider heeft het pasje dus
daar hebben we contact over. Als iets
niet lekker loopt dan hebben we contact
over. Met school liep het laatst wat
minder dus dan hebben we daar wel
contact over.
Zou u taken zoals koken en schoonmaken
samen met u zoon willen oppakken?
Wij hebben dat losgelaten. Wij denken
dat niet in zijn belang is om dit te doen.
Maar als het zou moeten met pgb
bezuinigingen dan doen we dat wel. Nu
zouden wij het niet doen, dit ook gezien
de afstand. Voorheen was het contact
lastig. Hij nam niet veel van ons aan. Wij
willen het nu afbouwen. Wij zijn wel
zijn vangnet en hij is welkom in het
weekend en de feestdagen. Maar taken
overnemen nee dat is niet in zijn belang.
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Feestdagen en in weekend
Zet zich af.

Hij is zich nogal aan het afzetten.
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Telefonisch interview 3
Patrooncodes
Hulpverlening

Thematische codes
Contact netwerk

Beschrijvende codes
Eén keer per maand
Telefonisch gesprek ouders.
Toestemming cliënt
Mailen als dringend

Bespreken met cliënt
Niet altijd.
Weet meeste dingen wel.

Netwerk

Taken overnemen van de
hulpverlening

Moeder
Huishoudelijke taken
Was
Poetsen
kleren kopen
Tandarts
Boodschappen
Betrokken
Neemt taken over.
Cliënt vindt makkelijk
Andere personen
Hulp aan broer vragen
Moeder vindt lastig

Extern

Tekst uit interview
Heeft u contact met het netwerk van de
cliënt?
Eén keer in de maand hebben we
telefonisch gesprek met zijn ouders.
We mailen alleen als het dringend is.
Hier heb ik toestemming voor van de
cliënt.
Bespreek je dan met de cliënt wat je
besproken hebt met zijn netwerk?
We zeggen niet altijd wat er besproken
is. De cliënt weet de meeste dingen wel
die we bespreken.
Zouden de ouders van de cliënt taken
kunnen overnemen?
Moeder voert wel eens huishoudelijke
taken voor de cliënt uit. Dan doet ze de
was of dan poetst ze, gaat ze kleren
kopen, naar tandarts of boodschappen
doen voor hem. Moeder is betrokken.
Als ze ziet dat er iets moet gebeuren dan
neemt ze taken over. Bijvoorbeeld als het
rommelig is. De cliënt vindt dit wel
makkelijk.
Zouden andere personen uit zijn netwerk
nog taken over kunnen nemen?
Laatst moest de cliënt een website
opzetten en daar wilde hij hulp bij
vragen van zijn broer. Moeder vindt dit
lastig omdat zij dan het gevoel heeft dat
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Niet veel hulp nodig
Meer sociaal gebied
Activiteiten

Activiteiten
Langskomen
Leuke dingen doen
In beeld hebben netwerk
Wie inschakelen

ze moet zorgen dat dit contact goed
verloopt. Extern heeft de cliënt niet veel
hulp nodig. Meer op sociaal gebied.
Activiteiten enzo.
Activiteiten uitvoeren met de cliënt?
Ja samen activiteiten uitvoeren. Even
langskomen en leuke dingen doen
samen. Dan moeten we eerst in beeld
hebben wie dat zou kunnen doen. Hij
weet nu niet wie we kunnen inschakelen
voor leuke dingen en activiteiten.
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Telefonisch interview 4
Patrooncodes
Hulpverlening

Thematische codes
Contact persoonlijk begeleider

Beschrijvende codes
Nu niet meer
Sinds in (woonplaats) woont

Tekst uit interview
Heeft u contact met de persoonlijk
begeleider van uw zoon?
Nu niet meer. Dat is sinds hij in
(woonplaats) woont.

Contact willen
Goed gaat dan niet
Slecht gaat dan wel
Niet ongevraagd.
Als hij (cliënt) wil dan wel.

Netwerk

Taken overnemen van de
hulpverlening

Taken overnemen
Ja
Boodschappen doen.
Vraag niet snel
Als uit hand loopt
Pakken wij op.
Wat zelf kan, zelf doen.
Graag beroep doen op ons.

Zou u contact willen met de persoonlijk
begeleider?
Als het met hem goed gaat dan hoeft dat
niet. Als slecht gaat dan willen wij graag
horen wat zij daarvan denken. Dit doen
we natuurlijk niet ongevraagd want hij is
(leeftijd). Als hij wil dat we contact
hebben dan doen we dat meteen.
Zou u taken van de hulpverlening over
willen nemen?
Ja zoals boodschappen doen. Dit hebben
we duidelijk gemaakt aan hem, maar dat
vraagt hij niet snel. Als het uit de hand
loopt dan pakken wij het op. Zoals laatst
toen ging het even niet zo goed met hem
en dan nemen wij taken uit handen. Het
zou fijn zijn als hij een beroep zou doen,
maar wat hij zelf kan dat moet hij zelf
doen.
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Telefonisch interview 5
Patrooncodes
Hulpverlening

Thematische codes
Contact persoonlijk begeleider

Beschrijvende codes

Tekst uit interview

Ja goed contact.

Heeft u contact met de persoonlijk
begeleider van uw zoon?
Ja, we hebben goed contact.

Persoonlijk begeleider kent afspraken
Contact als iets is
Prettig contact
Wil op hoogte zijn.
Beste voor hem
Als hij plezier heeft, wij ook.
Ander aanspreekpunt
Weinig met informatie gedaan.
Toen ging minder

Goede communicatie
Veel was, zorgburo belt.
Duidelijk afspraken
Thuis eigen taken

Netwerk

Hoe ervaart u het contact met de
persoonlijk begeleider?
Hij heeft een tijdje thuis gewoond. De
persoonlijk begeleider weet van de
afspraken. We hebben contact als er iets
is. Het contact is prettig. Ik wil op de
hoogte zijn. Ik wil het beste voor hem.
Wij willen dat hij veel plezier heeft.
Daar worden wij ook blij van. Eerder
was er een ander aanspreekpunt. Er werd
weinig met informatie gedaan. Toen ging
het een tijdje wat minder.
We hebben een goede communicatie.
Wij weten welke begeleiding onze zoon
krijgt, maar we horen er verder weinig
van. Mocht er veel was liggen dan belt
het Zorgburo wel. We hebben duidelijke
afspraken met onze zoon over het
wassen. Thuis had hij ook zijn eigen
taken.
Zou u taken van de hulpverlening over
willen nemen?

Taken overnemen van de
hulpverlening
Ene kant wel.

Aan de ene kant wel, maar vanwege het
werk lukt dat niet. Op het moment
zouden de momenten dat wij hem
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Vanwege werk niet.
Teveel wisselen
Structuur belangrijk voor hem
Niet haalbaar

zouden kunnen helpen teveel wisselen.
Structuur is voor hem erg belangrijk dus
dat is niet haalbaar. Wij willen best
helpen, anders hadden wij hem ook niet
zo lang in huis gehad.
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Telefonisch interview 6
Patrooncodes
Hulpverlening

Thematische codes
Contact persoonlijk begeleider

Beschrijvende codes

Tekst uit interview

Nee
Niemand van het gezin

Heb jij contact met de persoonlijk
begeleider van uw zoon?
Nee. Niemand van het gezin.

Netwerk

Betrokken bij hulpverlening

Nee

Ben je betrokken bij de hulpverlening?
Nee.

Willen
Nee alleen als nodig
Hij ermee geholpen
Prima

Taken overnemen van de
hulpverlening

Zou wel willen
Dan moet het kunnen
Hij moet willen

Zou je betrokken willen worden bij de
hulpverlening?
Nee, alleen als het nodig is. Als hij
ermee geholpen is dan vind ik het prima.
Zou je taken op je willen nemen van de
hulpverlening, zoals koken en
schoonmaken?
Zou ik wel willen als het hem helpt. Dan
moet het natuurlijk ook kunnen. En dan
moet hij dat zelf wel willen.
Hoe zou je deze hulp voor je zien?

Eén keer in de twee weken
Boodschappen doen met hem

Ik zou bijvoorbeeld één keer in de twee
weken boodschappen met hem kunnen
doen.
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