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MOVISIE 

030  789 21 68  

o.storms@movisie.nl  

 

Oka Storms is projectmedewerker van de afdeling Informele zorg van MOVISIE.  

 

Maart 2011 

 

Voor meer methodebeschrijvingen en eventuele vragen en/of reacties kunt u terecht bij: 

www.movisie.nl/effectieveinterventies. 

 

 

Het werkblad dat gebruikt is voor deze methodebeschrijving, is deels gebaseerd op het Werkblad 

beschrijving interventie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het RIVM. 
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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve interventies in de sociale sector brengen wij methoden waarmee in de sociale 

sector gewerkt worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk 

beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of 

praktijkwerker kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw 

organisatie intervenieert. Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het 

handboek en eventueel andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 

 



 

 

 Natuurlijk, een netwerkcoach!  * * *  5 

Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het hoofddoel van Natuurlijk, een netwerkcoach! is het netwerk van kwetsbare burgers 

versterken en/of uitbreiden, waardoor hun participatiemogelijkheden in de samenleving 

toenemen. De subdoelen zijn per stap van de methode uitgewerkt (zie 1.5).  

 

Doelgroep  

De doelgroep van de methode bestaat uit kwetsbare burgers die hun sociale netwerk willen 

versterken en/of uitbreiden. Zij willen daar met hulp van een vrijwillige netwerkcoach 

verandering in brengen. In het bijzonder bestaat de doelgroep ‘kwetsbare burgers’ onder 

andere uit: mantelzorgers, sociaal geïsoleerde ouderen, mensen met een psychiatrische 

achtergrond, mensen met een langdurige ziekte of handicap en mensen die ingrijpende 

gebeurtenissen hebben meegemaakt waardoor het sociale netwerk grotendeels is verdwenen.  

 

Aanpak 

De methode bestaat uit een 10-stappenplan dat de vrijwillige netwerkcoach samen met de cliënt 

doorloopt. Stap 1, 2 en 3 staan in het teken van de oriëntatie op de wensen van de cliënt en het 

huidige sociale netwerk. Tijdens stap 4, 5 en 6 staat ‘denken’ centraal. Dat wil zeggen, het 

samen bekijken en bedenken van mogelijkheden om het netwerk op te bouwen. De laatste 

stappen, 7, 8, 9 en 10, hebben als thema ‘doen’. De plannen die in de voorgaande stappen zijn 

ontstaan, worden tijdens deze fasen ten uitvoer gebracht. Iedere stap bestaat uit drie 

onderdelen: (1) uitleg over de stap voor de coach, (2) werkblad voor de cliënt en (3) een 

praktijk- en theorieblad voor de coach. Het 10-stappenplan hoeft niet strikt te worden gevolgd. 

Het is belangrijker dat de coach het tempo en de mogelijkheden volgt van de cliënt. De 

stappenvolgorde en de werkbladen zijn daarbij hulpbronnen. 

 

Materiaal 

Natuurlijk, een netwerkcoach! Van A naar Beter in tien stappen, geschreven door Martin van de 

Lustgraaf (PhiladelphiaSupport), uitgegeven in 2009 door Mezzo te Bunnik. Het handboek is 

ontwikkeld in opdracht van Mezzo en tot stand gekomen in samenwerking met Mezzo 

lidorganisaties.  

 

De handleiding Natuurlijk, een netwerkcoach! is te bestellen via de website van Mezzo 

(www.mezzo.nl).  

 

Ontwikkelaar 

Martin van de Lustgraaf 

 

Eigenaar 

MantelzorgNL 

Mariët Crama | Programmaleider Maatschappelijke Dienstverlening 

Sparrenheuvel 38, 3708 JE Zeist 

http://www.mezzo.nl/
http://www.mezzo.nl/
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m.crama@mantelzorg.nl  

030 659 2222 

www.mantelzorg.nl  

 

2. Onderbouwing  

 

De ontwikkelaar heeft voor de didactische onderbouwing van de methode Natuurlijk, een 

netwerkcoach! het TO GROW coachingsmodel gebruikt, dat ontwikkeld is door John Whitmore 

(Koortzen & Oosthuizen, 2010). De fasering en inhoudelijke opbouw van de methode is onder 

andere gebaseerd op de vijf fasen van het TO GROW model. TO staat voor topic (onderwerp), 

G voor Goal (doel), R voor Realiteit, O voor Opties en W voor Wrap up (afhandeling). In de 

opbouw van de stappen van Natuurlijk, een netwerkcoach! worden tien stappen onderscheiden, 

die de fasen van het TO GROW model volgen. Voor de theoretische onderbouwing is gebruik 

gemaakt van inzichten uit het 'support-model' beschreven door Hans Kröber en Hans van 

Dongen (Kröber & Van Dongen, 2000 in: Wong & Van der Steen, 2007) dat op zijn beurt is 

gestoeld op het denken over kwaliteit van bestaan (Schalock, 1990 in: Wong & Van der Steen, 

2007). 

 

 

3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

De pilot Een netwerk, samen sterk! is begin 2010 van start gegaan bij Humanitas Groningen en 

eind 2010 afgerond. De methode Natuurlijk, een netwerkcoach! is als basismethode gebruikt 

voor dit project. Zestien vrijwillige netwerkcoaches zijn gekoppeld aan 21 cliënten. Uit de 

praktijkervaringen van de cliënten blijkt dat zij het gevoel hebben zelf de regie te blijven 

behouden, dat zij geactiveerd worden en hun eigen kracht ontdekken. Vanuit de 

praktijkervaringen van de vrijwillige netwerkcoaches is een aantal aandachtspunten voor 

doorontwikkeling geformuleerd, waaronder het verbeteren en ondersteunen van de vrijwillige 

netwerkcoaches (Poelsma, 2010).  

 

De voorloper van Natuurlijk, een netwerkcoach is Natuurlijk, een netwerk!. De training 

Natuurlijk, een netwerk!, behorende bij de methode, is voor een afstudeerproject geëvalueerd 

(Wong & Van der Steen, 2007). Uit praktijkervaringen van de cursisten die samen met de 

naaste met een beperking een netwerk hebben versterkt, geven onder andere aan dat behalve 

de kwaliteit van leven van de naaste ook de eigen kwaliteit van leven is vergroot. De uitkomsten 

van dit onderzoek zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van de methode.  

 

 

4. Effectonderzoek  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch voert de 

ontwikkelaar onderzoek uit naar soortgelijke methoden. Dergelijk onderzoek is evenmin 

gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

▪ Individuele benadering, één-op-één contact.  

mailto:m.crama@mantelzorg.nl
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
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▪ Fasering: een 10-stappenplan dat is onderverdeeld in subcategorieën: oriëntatie, 

coaching en doen. Door de fasering wordt een systematische aanpak gerealiseerd.  

▪ Situatieverheldering voordat tot actie wordt overgegaan: analyse van de situatie van de 

cliënt, samen met de cliënt.  

▪ Perspectiefontwikkeling: het verkennen van manieren om sociaal isolement tegen te 

gaan.  

▪ Het betrekken van het sociale netwerk rondom de cliënt.  

▪ Actieondersteuning: systematische aandacht voor activering.  

▪ Behoud van autonomie: eigen inbreng en keuzes van de cliënt worden gestimuleerd.  
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

Natuurlijk, een netwerkcoach! Van A naar Beter in tien stappen, geschreven door Martin van de 

Lustgraaf (PhiladelphiaSupport), uitgegeven in 2009 door Mezzo te Bunnik.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Voor kwetsbare mensen en mensen met een ziekte of beperking is het opbouwen van een 

sociaal netwerk niet altijd vanzelfsprekend. Soms bestaat hun netwerk alleen nog uit 

familieleden en betaalde krachten die vooral op de beperking gericht zijn. Toch hebben juist ook 

deze mensen behoefte aan vriendschap, gezelligheid en een goed gesprek.  

 

Niet iedereen heeft evenveel behoefte aan sociale contacten, maar wie een klein netwerk heeft, 

kan zich sneller eenzaam of buitengesloten voelen. Als iemand langdurig sociaal geïsoleerd is, 

groeit vaak de behoefte aan een vaste partner, belangrijk voor iemand zijn, een emotionele 

band en een gevoel van veiligheid. Sociaal geïsoleerde ouderen willen vaak het contact met 

kinderen herstellen. Anderen willen ‘gewoon’ meer aanspraak en gezelschap, iemand met wie 

ze af en toe iets kunnen ondernemen of bespreken.  

 

Het sociale netwerk van mensen in kwetsbare situaties brokkelt vaak geleidelijk af en meestal 

ondernemen ze weinig om dit tegen te gaan. Ze berusten erin, vermijden contacten en leren af 

om te vertrouwen op anderen. De terughoudendheid in het contact met anderen hangt vaak 

samen met de wens om onafhankelijk te blijven. Een beroep doen op anderen wordt dan 

ervaren als beschamend of zwak of zelfs risicovol.  

 

De filosofe Anja Machielse interviewde voor haar proefschrift Onkundig en onaangepast (2006) 

95 mensen in sociaal isolement. Ze bracht hun leefsituatie in beeld en vroeg hen wat helpt om 

uit het isolement te komen. Op basis van die gesprekken pleit Machielse ervoor het sociale 

isolement te helpen doorbreken in een relatie met wederzijds respect, oprechte interesse en 

regie bij de cliënt. Voor iedere persoon werkt dat anders. Het hangt af van de mate waarin 

iemand zelf wil aansluiten bij de samenleving, van zijn of haar sociale competenties en van 

werk, studie of andere activiteiten. 

 

Omvang  

In 2003 is een grootschalig landelijk onderzoek gedaan naar sociaal isolement in Nederland 

(Hortulanus et al., 2003). Op basis hiervan is een beeld geschetst van de achtergronden, 

oorzaken en gevolgen van sociaal isolement en de betekenis van sociale netwerken. De 

onderzoekers stellen vast dat ongeveer een miljoen Nederlanders een klein netwerk hebben en 

dat als negatief ervaren. Nog eens vier miljoen mensen lopen risico om sociaal geïsoleerd te 

raken en zich eenzaam te voelen, waarvan 1,3 miljoen Nederlanders contactarm zijn.  
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1.2 Doel van de methode  

 

Het hoofddoel van de methode Natuurlijk, een netwerkcoach is het netwerk van kwetsbare 

burgers versterken en/of uitbreiden, waardoor hun participatiemogelijkheden in de samenleving 

toenemen.  

 

De subdoelen zijn per stap van de methode uitgewerkt (zie paragraaf 1.5).  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

Doelgroep 

De doelgroep van de methode bestaat uit kwetsbare burgers die hun sociale netwerk willen 

versterken en/of uitbreiden om uit hun sociale isolement te komen. Zij willen daar met hulp van 

een netwerkcoach verandering in brengen. ‘Kwetsbare burgers’ is een algemene term, in het 

bijzonder vallen onder andere de volgende groepen hieronder. 

 

▪ Mantelzorgers 

Mantelzorgers die door de zware zorgtaken, al dan niet in combinatie met een baan, geen 

tijd of ruimte meer hebben voor hun eigen leven, waardoor het sociale netwerk is 

geslonken. 

▪ Sociaal geïsoleerde ouderen 

Door gezondheidsproblemen of afnemende mobiliteit kan het netwerk van de oudere 

steeds kleiner worden.  

▪ Mensen met een psychiatrische achtergrond 

Psychische en psychiatrische klachten zijn dikwijls moeilijker bespreekbaar dan 

lichamelijke klachten of ziekte. Onbegrip en negatieve reacties uit de omgeving kunnen 

resulteren in het kleiner worden van het sociale netwerk.  

▪ Mensen met een langdurige ziekte of beperking 

Oude contacten kunnen verdwijnen of een persoon is door zijn of haar beperking 

geïsoleerd geraakt.  

▪ Mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt 

Het overlijden van een partner, een echtscheiding, verlies van werk en andere ingrijpende 

gebeurtenissen kunnen tot gevolg hebben dat het sociale netwerk grotendeels verdwijnt.  

 

Werving en selectie doelgroep 

In de documentatie wordt de werving en selectie van de doelgroep kort beschreven. Als 

doelgroep worden huidige cliënten van Steunpunten Mantelzorg, Vriendendiensten, 

organisaties voor Buddyzorg en organisaties voor Vrijwillige Thuishulp genoemd.  

 

De methode gaat uit van een intakegesprek met de cliënt, bij voorkeur door een beroepskracht. 

In dit gesprek wordt helder uiteengezet hoe het traject Natuurlijk, een netwerkcoach! verloopt, 

wat van de cliënt gevraagd wordt en wat de netwerkcoach kan doen. De volgende punten 

worden van de cliënt gevraagd. 
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▪ Actieve inbreng door het formuleren van persoonlijke doelen en het zetten van (kleine) 

stappen. 

▪ Bereidheid om gesprekken met de coach te voeren over het belang van sociale 

contacten. 

▪ Acceptatie van de tijdelijkheid van het contact met de netwerkcoach. 

▪ Bereidheid om ongeveer zes coachingsgesprekken aan te gaan.  

Aan de hand van het intakegesprek wordt bepaald of de methode wel of niet geschikt is voor de 

cliënt. Tijdens de intake wordt tevens de match tussen de cliënt en de netwerkcoach ingeschat. 

Dit is van belang voor het vertrouwen en de motivatie van de cliënt.  

 

Toepassing bij specifieke doelgroepen 

De methode is gericht op mensen die kwetsbaar zijn door een beperking en mensen die in een 

kwetsbare situatie verkeren, waardoor zij bijvoorbeeld na het overlijden van hun partner in een 

sociaal isolement terecht zijn gekomen. Dit is een divers samengestelde doelgroep. De 

ontwikkelaar benadrukt dan ook dat dé cliënt niet bestaat. In het handboek wordt beschreven 

dat iedere cliëntengroep eigen kenmerken heeft en iedere persoon eigen achtergronden van 

sociaal isolement, eigen gedachten en een eigen manier van omgaan met contacten. Iedere 

cliënt heeft eigen aangrijpingspunten voor verandering. De methode dient als een 

gereedschapskist om de persoonlijke aangrijpingspunten te vinden. Verder wordt in de 

documentatie niet ingegaan over hoe rekening gehouden kan worden met (etnische) diversiteit 

binnen de doelgroep. 

 

De voorloper van Natuurlijk, een netwerkcoach! uit 2004 heet Natuurlijk, een netwerk! en is 

gericht op een specifieke doelgroep. Deze methode is gericht op het versterken en/of uitbreiden 

van het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke beperking. In de toepassing van 

deze methode fungeren familieleden als netwerkcoach.  

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

In de documentatie over de methode worden geen specifieke indicatie- of contra-

indicatiecriteria gegeven.  

 

 

1.5 Aanpak 

 

Werkwijze 

Natuurlijk, een netwerkcoach! bestaat uit een 10-stappenplan en iedere stap bevat activiteiten 

en instrumenten. De cliënt kan elke stap in eigen tempo en naar eigen wens toepassen in de 

praktijk. De tien stappen zijn onderverdeeld in drie subcategorieën: oriëntatie, coaching en 

doen. De opbouw en inhoud van de fases is gebaseerd op het TO GROW-model (zie paragraaf 

2.2). 
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Stappen 1, 2 en 3 - Oriënteren 

De eerste drie stappen vormen de oriëntatiefase op het natuurlijke netwerk van de cliënt.  

 

▪ Stap 1 Kennismaking en perspectief 

De eerste stap is dat de vrijwilliger kennismaakt met de cliënt en diens omgeving. Tijdens de 

kennismaking wordt de werkwijze uitgelegd. De coach probeert te achterhalen wat voor netwerk 

de cliënt wenst.  

Doelen: (1) Kennismaken met de cliënt. (2) Een beeld krijgen van de beginsituatie en het 

‘droomnetwerk’ voor de cliënt. 

 

▪ Stap 2 Netwerk in beeld 

Tijdens stap 2 wordt het netwerk in kaart gebracht, door systematisch iedereen in beeld te 

brengen.  

Doel: Het huidige netwerk in beeld brengen.  

 

▪ Stap 3 De waarde van het netwerk 

Centraal in deze stap staat de kwaliteit van het netwerk. De netwerkcoach en de cliënt werpen 

samen een kritische blik op het netwerk en bekijken wat het huidige netwerk aan 

ondersteuningskracht oplevert.  

Doel: De waarde van het huidige netwerk beseffen.  

 

Stappen 4, 5 en 6 - Denken 

Het samen bekijken en bedenken van mogelijkheden om het netwerk op te bouwen staat 

centraal.  

 

▪ Stap 4 Het sociale verkeersplein 

Samen met de cliënt onderzoekt de netwerkcoach allerlei mogelijkheden om contacten te 

leggen. Ook gaat de cliënt nadenken over het belang van sociale vaardigheden.  

Doelen: (1) Bekend raken met plaatsen, kansen en contacten die interessant zijn voor de cliënt. 

(2) De cliënt wordt zich meer bewust van basisregels voor het leggen van contact.  

 

▪ Stap 5 Een rondje positief 

Stap 5 gaat over de interesses, talenten, positieve eigenschappen en vaardigheden van de 

cliënt. Tijdens ‘een rondje positief’ worden 25 positieve feiten van de cliënt op een rij gezet. 

Hierdoor wordt de ziekte, beperking of moeilijke omstandigheid van de voorgrond gedrongen en 

komen de andere kanten van de cliënt naar boven.  

Doelen: (1) de cliënt herinnert zich weer vroegere interesses. (2) De cliënt versterkt zijn besef 

van eigenwaarde door de eigen talenten te benoemen. (3) De cliënt wordt zich ervan bewust 

dat je door verschillende brillen naar jezelf of anderen kunt kijken.  

 

▪ Stap 6 Team up! Meedenkers zoeken en inschakelen 

Tijdens stap 6 schakelen de cliënt en de netwerkcoach anderen in om mee te denken over een 

wens van de cliënt. Dit kan in één-op-één contact of in een meedenkbijeenkomst met een 

aantal mensen. De cliënt en de netwerkcoach kunnen beide suggesties doen voor mogelijke 

deelnemers.  

Doelen: (1) Enkele meedenkers rondom de cliënt verzamelen. (2) Toegangen creëren tot meer 
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sociale netwerken. (3) Betrokkenheid benutten van mensen met wie het klikt. (4) Ideeën 

genereren.  

 

Stappen 7, 8, 9 en 10 - Doen 

Effectiviteit, daadkracht en positief denken vormen de rode draad bij de stappen 7, 8, 9 en 10. 

In deze stappen staat het ‘doen’ centraal.  

 

▪ Stap 7 Een top drie kiezen 

In stap 7 wordt eerst teruggekeken op de stappen 1 tot en met 6. Vervolgens maakt de cliënt 

samen met de netwerkcoach een top drie van acties.  

Doelen: (1) Overzicht krijgen van de mogelijkheden. (2) Een persoonlijke waardering en 

rangorde aanbrengen in de mogelijkheden. (3) De cliënt motiveren om persoonlijke keuzes te 

maken.  

 

▪ Stap 8 Een persoonlijk actieplan 

In deze fase worden de drie actiepunten omgezet in een effectief plan. Op deze manier zorgt de 

netwerkcoach ervoor dat elk voornemen daadwerkelijk wordt uitgevoerd.  

Doelen: (1) Een voornemen concreet uitwerken in een effectief plan. (2) Een eerste haalbare 

stap om het plan in werking te zetten. (3) Weten wat er nodig is om een plan te doen slagen. 

 

▪ Stap 9 Een plan uitvoeren 

Het uitvoeren van een actie staat tijdens stap 9 centraal. De cliënt kan zelf de stap ondernemen 

of de netwerkcoach kan meegaan naar een afspraak.  

Doelen: (1) Een actie uitvoeren en resultaten boeken. (2) Leren van effecten en 

tussenresultaten. (3) Leren met kritische momenten om te gaan. (4) Vervolgacties bedenken.  

 

▪ Stap 10 Leren van ervaringen 

In de laatste stap wordt gekeken wat het effect is van de uitgevoerde actieplannen, enige tijd na 

een actie. De netwerkcoach en de cliënt kijken samen naar de inzet en (tussen)resultaten. 

Tijdens deze stap kan tevens worden besproken of er in de nabije toekomst iemand in de 

omgeving van de cliënt de taak van de netwerkcoach kan overnemen. Ook kan er een 

terugkommoment worden afgesproken, bijvoorbeeld een half jaar later.  

Doelen: (1) Het lerend vermogen van de cliënt versterken. (2) Voorwaarden benoemen voor 

een blijvend effect. (3) Afspraken maken over voortzetting of beëindiging van de 

netwerkcoaching.  

 

Organisatie 

In de handleiding Natuurlijk, een netwerkcoach! wordt niet ingegaan op de organisatie. Hiervoor 

wordt verwezen naar de Mezzo-handreiking Netwerk rond cliënt versterken (2008). De 

informatie die de coördinator geeft over de organisatie is op deze handreiking gebaseerd.  

 

Binnen de organisatie moet een coördinator worden aangesteld om netwerkcoaches te 

selecteren en te ondersteunen. De coördinator heeft de volgende taken: 

▪ Werven van vrijwilligers die netwerkcoach willen worden 

▪ Trainen of laten trainen van vrijwilligers 

▪ Cliënten werven 



 

 

 14  * * *  Natuurlijk, een netwerkcoach!  

▪ Vrijwilligers koppelen aan cliënten 

▪ Ondersteunen van vrijwilligers en cliënten. 

 

Het opzetten van dit aanbod gebeurt in verschillende fases.  

 

De voorbereidingsfase 

1. Intern draagvlak creëren (directie, collega’s, vrijwilligers) 

2. Projectplan maken 

3. Financiering regelen. 

 

Opstartfase 

4. Werving en selectie cliënten 

5. Werving en selectie vrijwilligers/beroepskrachten 

6. Training vrijwilligers en/of coördinatoren/consulenten. 

 

Ondersteuningstraject cliënt 

7. Matching cliënt en netwerkcoach 

8. Huisbezoek aan cliënt 

9. Begeleiding netwerkcoaches en cliënten 

10. Activering sociaal netwerk van cliënt 

11. Afronding traject. 

 

De matching tussen de cliënt en de vrijwillige netwerkcoach begint met een 

kennismakingsgesprek. Het gesprek wordt met de cliënt en de netwerkcoach geëvalueerd. Op 

basis hiervan neemt de coördinator de beslissing of deze twee wel of niet gematcht worden. In 

de handreiking (2008) staat tevens een indicatie van het aantal dagdelen en de doorlooptijd (zie 

paragraaf 1.8). 

 

Rol van de professional 

Er zijn drie basisregels voor de netwerkcoaches om een cliënt goed te begeleiden.  

 

1. De cliënt kiest de acties en bepaalt het tempo 

De cliënt is de ‘eigenaar’ van de route die afgelegd wordt. De netwerkcoach helpt de cliënt 

om de stappen te nemen, maar gaat altijd uit van de doelen die de cliënt zichzelf wil stellen. 

De coach respecteert diens tempo en keuzes.  

 

2. De stappenvolgorde en de werkbladen zijn hulpbronnen 

De werkbladen zijn mogelijke hulpmiddelen, maar hoeven niet strikt gevolgd te worden. 

Eigen inbreng van de netwerkcoach en cliënt is mogelijk.  

 

3. De coach verbindt, assisteert en versterkt de eigen kracht van de cliënt en het 

cliëntsysteem 

De netwerkcoach helpt de eigen kracht van de cliënt te versterken. De coach is daarbij ook 

alert op mogelijkheden om mensen uit de omgeving van de cliënt in te schakelen en te 

verbinden aan het traject.  
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Tot slot drie trefwoorden die de taken van de netwerkcoach samenvatten: Verbinden, 

Assisteren en Coachen (VAC) Bij iedere stap staat een aparte VAC voor de vrijwillige 

netwerkcoach beschreven.  

 

▪ V-erbinden 

De netwerkcoach is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om mensen uit de sociale 

omgeving van de cliënt te betrekken bij onderzoek, acties en doelen tijdens de stappen. 

Uiteraard altijd met de instemming van de cliënt.  

▪ A-ssisteren 

De netwerkcoach verheldert de werkwijze, geeft toelichting bij de begrippenkaders en 

assisteert bij het maken van praktijkopdrachten of het invullen van werkbladen. Hij of zij 

stimuleert, heeft een frisse blik en een onuitputtelijk optimisme.  

▪ C-oachen 

De netwerkcoach brengt het beste in de cliënt naar boven. De coach zet aan tot actief 

veranderingsgedrag, is persoonlijk maar houdt gezonde afstand, werkt met ernst en humor 

en laat zich verrassen.  

 

Werkbegeleiding netwerkcoach 

De netwerkcoaches worden begeleid door de coördinator. In de handreiking Netwerk rond cliënt 

versterken (2008) staan enkele tips voor de coördinator. 

▪ Maak regelmatig een afspraak voor een begeleidingsgesprek 

▪ Organiseer (elk kwartaal) een intervisiebijeenkomst 

▪ Reik een certificaat uit na het volgen van de training voor netwerkcoaches 

▪ Bied ondersteuning voor een goede afbouw van het contact tussen de netwerkcoach en de 

cliënt 

▪ Voer een evaluatiegesprek met netwerkcoaches die stoppen.  

 

 

1.6 Materiaal  

 

Voor het uitvoeren van de methode is de volgende handleiding beschikbaar: 

 

Natuurlijk, een netwerkcoach! Van A naar Beter in tien stappen, geschreven door Martin van de 

Lustgraaf (PhiladelphiaSupport), uitgegeven in 2009 door Mezzo te Bunnik.  

 

Deze werkmap is geschreven voor vrijwilligers en professionals die netwerkcoach zijn of willen 

worden van een eenzame of sociaal geïsoleerde cliënt of mantelzorger. De methode bestaat uit 

een 10-stappenplan. Iedere stap bestaat uit drie verschillende onderdelen. (1) Uitleg over de 

stap voor de coach. Hierin worden de doelen en beoogde resultaten omschreven. Tevens wordt 

het ‘VAC’ (Verbinden, Assisteren en Coachen) van de netwerkcoach beschreven. (2) Het 

werkblad voor de cliënt. (3) Het praktijk- en theorieblad. Per stap wordt theorie beschreven die 

de netwerkcoach helpt bij het nemen van de stap en het verdere verloop van het stappenplan. 

Daarnaast is in de methode een beknopte beschrijving van de aanleiding en het probleem 

opgenomen. Er wordt kort ingegaan op het competentieprofiel van de netwerkcoach. Voor een 
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uitgebreide beschrijving wordt doorverwezen naar de handreiking Netwerk rond cliënt 

versterken (2008). Tot slot bevat de werkmap een blad met informatie over de methode 

Natuurlijk, een netwerkcoach! voor (potentiële) cliënten. In de handleiding wordt niet ingegaan 

op de organisatie. Hiervoor wordt verwezen naar Netwerk rond cliënt versterken (2008). 

 

Op de website van Mezzo (www.mezzo.nl) is de werkmap Natuurlijk, een netwerkcoach! (2009) 

te bestellen.  

 

Netwerk rond cliënt versterken. Een handreiking voor Vrijwillige Thuishulp, Vriendendiensten, 

Buddyzorg en Steunpunten Mantelzorg, geschreven door Els Hofman en Roos Scherpenzeel 

(MOVISIE), uitgegeven in 2008 door Mezzo te Bunnik. Op dit moment wordt de handreiking 

herzien, de nieuwe versie verschijnt in 2011.  

 

De handreiking is geschreven voor vrijwilligerscoördinatoren van de Vrijwillige Thuishulp, 

Vriendendiensten en Buddyzorg en voor mantelzorgconsulenten die vanuit hun organisatie 

willen bijdragen aan de versterking van de netwerken van mensen met een ziekte of beperking. 

De handreiking biedt coördinatoren een overzicht van hun taken bij het uitvoeren van de 

methode. Daarnaast wordt informatie gegeven over de werving en selectie van cliënten en 

vrijwillige coaches én over de matching en begeleiding.  

 

De handreiking is gratis te downloaden van de website van Mezzo (www.mezzo.nl).  

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

Competentieprofiel netwerkcoach 

Natuurlijk, een netwerkcoach! kan zowel door vrijwilligers als door beroepskrachten worden 

uitgevoerd. Specifieke eisen ten aanzien van de benodigde beroepsopleiding of benodigde 

beroepscompetenties van de toekomstige netwerkcoaches zijn niet vermeld in het handboek.  

 

De methode bevat wel een checklist met positieve indicaties voor deelname, die gebruikt kan 

worden bij de werving en selectie van netwerkcoaches. Van de Lustgraaf (2009) heeft het 

volgende competentieprofiel van de vrijwillige netwerkcoach opgesteld.  

▪ Geduldig en incasseringsvermogen 

▪ Goed kunnen luisteren, communicatief 

▪ Midden in de samenleving staan en kunnen werken in een andere dan de eigen cultuur 

▪ Graag met mensen werken 

▪ Kunnen plannen en organiseren 

▪ Het leuk vinden om vanuit de mogelijkheden en wensen van mensen te werken 

▪ Ondernemend en creatief 

▪ Een betrokken en betrouwbare partner 

▪ In staat om te reflecteren op het eigen handelen 

▪ De netwerkcoach moet een dagdeel per twee weken beschikbaar zijn.  

 

http://www.mezzo.nl/
http://www.mezzo.nl/
http://www.mezzo.nl/
http://www.mezzo.nl/


 

 

 Natuurlijk, een netwerkcoach!  * * *  17 

Selectie netwerkcoach 

In een gesprek met de coördinator wordt onderzocht in welke mate de vrijwilliger/beroepskracht 

in staat is om als netwerkcoach te werken. Daarbij is het mogelijk dat iemand niet aan alle 

criteria voldoet, maar toch geschikt wordt gevonden om als netwerkcoach aan de slag te gaan. 

In de handreiking Netwerk rond cliënt versterken (2008) staat een beknopt overzicht van de 

onderwerpen die in het selectiegesprek aan bod kunnen komen. 

▪ Motivatie 

▪ Vrijwilligers)ervaring 

▪ Verwachtingen en wensen 

▪ Beschikbaarheid. 

 

Professionele vaardigheden 

In de handreiking worden de benodigde professionele vaardigheden van de professional niet 

beschreven.  

 

Training 

Mezzo biedt de training Natuurlijk, een netwerkcoach! aan voor professionals en vrijwilligers van 

Mezzo-lidorganisaties. De eerste doelgroep bestaat uit coördinatoren van Steunpunten 

Mantelzorg, Buddyzorg, Vriendendiensten en organisaties van Vrijwillige Thuishulp. Na deze 

training kunnen coördinatoren netwerkcoaches trainen en in hun organisaties de methode 

implementeren. Vrijwilligers vormen de tweede doelgroep. Na de training kunnen zij met de 

handleiding aan de slag gaan als vrijwillige netwerkcoach. De training kan op maat worden 

gegeven of gedurende drie trainingsdagen verspreid over enkele weken. Voor de uitvoering van 

de training werkt Mezzo onder meer nauw samen met N-factory, Kenniscentrum Sociale 

Netwerken rond Kwetsbare Tijdgenoten. 

  

Voor inschrijving en meer informatie: zie www.mezzo.nl of www.nfactory.nl   

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

Aan coördinatoren van Steunpunten Mantelzorg, Buddyzorg, Vriendendiensten en 

Thuishulpcentrales wordt een training aangeboden. De training is niet verplicht maar het wordt 

aanbevolen deze te volgen alvorens met de handleiding aan de slag te gaan. Zie voor meer 

informatie over de training paragraaf 1.7.  

 

In stap 10 van het 10-stappenplan (Leren van ervaringen) kijkt de netwerkcoach met de cliënt 

terug op de tussenresultaten. Met behulp van het werkblad ‘Succes of pleisterplaats’ brengt de 

cliënt de successen en leerpunten in kaart. Aan de hand van de evaluatie wordt bepaald of de 

netwerkcoaching wordt voortgezet of beëindigd.  

 

Kosten en tijdsinvestering van de interventie 

In Netwerk rond cliënt versterken (2008) is een schatting gemaakt van het aantal uren, de 

doorlooptijd en de kosten van het opzetten en uitvoeren van de methode door de coördinator.  

http://www.mezzo.nl/
http://www.mezzo.nl/
http://www.nfactory.nl/
http://www.nfactory.nl/
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Voorbereidingsfase 

Wat Uren  Doorlooptijd Kosten 

Intern draagvlak creëren Paar dagdelen 0-2 maanden - 

Plannen maken Paar dagdelen Aantal weken - 

Financiering regelen Financiering door fonds 

duurt vaak een aantal 

maanden 

4-6 maanden - 

 

Opstartfase 

Wat Uren  Doorlooptijd Kosten 

Werving en selectie 

cliënten 

4 dagdelen 2-3 maanden Evt. zaalhuur en catering 

Werving en selectie 

netwerkcoaches 

4 dagdelen 2-3 maanden Evt. zaalhuur en catering 

Training vrijwilligers en/of 

coördinatoren/consulenten 

- - Evt. inhuren trainer 

 

Ondersteuningstraject cliënt 

Wat Uren  Doorlooptijd Kosten 

Matching Aantal dagdelen (gemiddeld 

1 dagdeel per cliënt) 

1-2 maanden - 

Huisbezoeken cliënten - - - 

Begeleiding 

netwerkcoaches (en 

cliënten) 

- Doorlopend - 

Activering sociaal netwerk 

van cliënt 

In het begin 1 dagdeel per 

week, later minder 

6-12 maanden Reiskosten 

Onkostenvergoeding 

vrijwilligers 

Afronding traject - 1-2 maanden -  
 

 

 

1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

Natuurlijk, een netwerkcoach! (2009) heeft twee ‘voorlopers’: Natuurlijk, een netwerk! (2004) en 

Een sterk sociaal netwerk (2008). De aanpak van de drie methoden (het 10-stappenplan) is 

overeenkomstig. De doelgroep en de uitvoerders verschillen per methode. Ten derde wordt de 

methode Community Support (2003, 2007) met Natuurlijk, een netwerkcoach! vergeleken. De 

doelgroep is gelijk, net als de focus op het versterken van het sociale netwerk. Het doel van de 

methoden en de bijbehorende stappen verschillen.  

 

Natuurlijk, een netwerk! (2004) 

Natuurlijk, een netwerk! Van A naar Beter in 10 stappen, geschreven door Martin van de 

Lustgraaf en Joost Blommendaal, in 2004 uitgegeven door de Federatie van Ouderverenigingen 

te Utrecht  
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Het vergroten en versterken van het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke 

beperking staat centraal in Natuurlijk, een netwerk! De methode is geschreven voor ouders, 

familie en vrienden van mensen met een beperking die het initiatief willen nemen om samen 

met hun naaste hiermee aan de slag te gaan. De methode bestaat uit een 10-stappenplan. Elke 

stap wordt kort toegelicht, met eigen doelen, activiteiten en een selectie van toegesneden 

instrumenten. Bij elke stap staan instructies, uitleg en/of adviezen en bijbehorende werkbladen.  

 

De methode kan via de website van PhiladelphiaSupport (www.philadelphiasupport.nl) worden 

besteld.  

 

Een sterk sociaal netwerk! (2008) 

Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties, geschreven door Els 

Hofman (MOVISIE) en Martin van de Lustgraaf (PhiladelphiaSupport), in 2008 uitgegeven door 

MOVISIE en PhiladelphiaSupport te Utrecht.  

 

De methode Een sterk sociaal netwerk! is een aanvulling op Natuurlijk, een netwerk! (2004). De 

laatste is geschreven voor ouders, familie en vrienden van mensen met een verstandelijke 

beperking. Vanwege de positieve ervaringen met de methode werd het plan opgevat om in 

plaats van voor coachende familieleden de methode ook geschikt te maken voor vrijwillige 

netwerkcoaches. Tevens is de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking 

verbreed naar mensen met een beperking in algemene zin en kwetsbare mensen. Het doel was 

om daarmee de toepassing te verbreden. Hiermee kunnen meer doelgroepen ervan profiteren. 

Denk hierbij aan eenzame ouderen, mensen met een psychiatrische achtergrond, et cetera. De 

methode bevat de uitkomsten van intensieve praktijktrajecten met vrijwilligers en hun 

organisaties in de toepassing van Natuurlijk, een netwerk! (Hofman & Van der Meulen, 2004).  

 

De opzet van de methode is grotendeels gelijk aan die van Natuurlijk, een netwerk! (2004). In 

de handleiding staat een 10-stappenplan. Elke stap wordt kort toegelicht, met eigen doelen, 

activiteiten en instrumenten. Bij elke stap staan instructies, uitleg en/of adviezen en 

bijbehorende werkbladen. De methode is gratis te downloaden van de website van MOVISIE 

(www.movisie.nl). 

 

In Natuurlijk, een netwerkcoach! (2009) zijn de doelgroep en de coaches hetzelfde als bij Een 

sterk sociaal netwerk! (2008). De drie methodes zijn daarom voldoende vergelijkbaar om de 

verschenen publicaties en evaluaties van de voorlopers mee te nemen in de onderbouwing en 

als praktijkervaringen in deel 2 en 3.  

 

Community Support  

De methode Community Support wordt beschreven in Community Support en hulpverlenen. 

Mogelijkheden voor mensen met beperkingen, geschreven door Luuk Mur en Marga de Groot, 

in 2003 uitgegeven door Uitgeverij Nelissen te Soest en in Ondersteuning mobiliseren vanuit 

netwerken, geschreven door Luuk Mur en Nelly Heijs, in 2007 uitgegeven door Uitgeverij 

Nelissen te Soest.  

 

Overeenkomsten tussen Community Support en Natuurlijk, een netwerkcoach!  

▪ Zowel in Community Support als Natuurlijk, een netwerkcoach! staat ondersteuning van de 

hulpvrager in en door het eigen sociale netwerk centraal. 

▪ De beide methoden beogen dezelfde doelgroep(en) te bereiken.  

http://www.philadelphiasupport.nl/
http://www.philadelphiasupport.nl/
http://www.movisie.nl/
http://www.movisie.nl/
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Verschillen tussen CommunitySupport en Natuurlijk, een netwerkcoach! 

▪ Het doel van Community Support is tweeledig. Ten eerste samen met hulpvrager het 

sociale netwerk van de hulpvrager verbeteren. Ten tweede, het inzetten van het sociale 

netwerk voor ondersteuning bij het ontwikkelen van een succesvolle levensstijl waardoor 

mensen hun doelen beter kunnen bereiken. In vergelijking met Natuurlijk, een 

netwerkcoach! ligt bij Community Support meer nadruk op het ‘ontwikkelen van een 

succesvolle levensstijl’. 

▪ De onderwerpen/stappen op weg naar het versterken van het sociale netwerk komen deels 

overeen met Natuurlijk, een netwerkcoach! maar er worden ook andere aspecten bij 

betrokken. Zo wordt in Community Support een elftal mogelijke problemen in het sociale 

netwerk besproken, te weten: (1) onvoldoende sociale vaardigheden, (2) geïsoleerd zijn, (3) 

gedrag lokt gedrag uit, (4) dominant gedrag en een verkeerde indruk, (5) slepende ruzies, 

(6) geen vaste partner kunnen vinden, (7) redders, slachtoffers en aanklagers, (8) een te 

sterke binding met ouders, (9) familieproblemen, (10) problemen in werkrelaties en(11) niet 

meedoen. Vervolgens wordt per probleem mogelijke oplossingen voor netwerkverbetering 

beschreven.  

▪ In tegenstelling tot Community Support bevat Natuurlijk, een netwerkcoach! een duidelijk 

stappenplan en werkbladen voor de coach om mee aan de slag te gaan. De beide 

publicaties over de methode Community Support zijn meer beschrijvend van aard.  

 

De aanpak van deze methode is onvoldoende vergelijkbaar met Natuurlijk, een netwerkcoach! 

en onderzoek ernaar wordt dan ook niet meegenomen als indirect bewijs. 

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Ontwikkelaar 

Auteur 

Martin van de Lustgraaf (momenteel werkzaam bij N-Factory) 

PhiladelphiaSupport (in opdracht van Mezzo) 

martinh.vdlustgraaf@gmail.com 

06 83 20 37 62 

www.nfactory.nl 

 

Uitgever 

Mezzo 

info@mezzo.nl  

030 659 22 22 

www.mezzo.nl  

 

 

mailto:martinh.vdlustgraaf@gmail.com
mailto:martinh.vdlustgraaf@gmail.com
http://www.nfactory.nl/
http://www.nfactory.nl/
mailto:r.verheggen@mezzo.nl
mailto:r.verheggen@mezzo.nl
http://www.mezzo.nl/
http://www.mezzo.nl/
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

Natuurlijk, een netwerkcoach! (2009) heeft twee voorlopers: Natuurlijk, een netwerk! (2004) en 

Een sterk sociaal netwerk! (2008).  

 

Zoals beschreven in paragraaf 1.9 is Natuurlijk, een netwerk! (2004) de eerste methode in de rij.  

Uitgangspunt van Natuurlijk, een netwerk! is het boek Netwerken van mensen met een 

verstandelijke handicap (Smit & Van Gennep, 1999). Bij de Federatie van Ouderverenigingen 

(FvO) kwamen indertijd steeds meer vragen binnen van ouders over het sociale isolement van 

hun verstandelijk beperkte kind. De FvO heeft dit signaal opgepakt en de ontwikkelaar – Van de 

Lustgraaf – de opdracht gegeven om dit boek voor professionals te vertalen naar een 

handreiking waar naasten van verstandelijk beperkte mensen zelf mee aan de slag kunnen. 

Hieruit is de methode Natuurlijk, een netwerk! (2004) geboren, waarin het vergroten en/of 

versterken van het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke beperking centraal 

staat. Voor een afstudeerproject is een onderzoek gedaan naar de effecten van de cursus 

‘Natuurlijk, een netwerk!’. De resultaten zijn beschreven in een adviesrapport (Wong & Van der 

Steen, 2007).  

 

In 2004 werden de eerste stappen gezet in een proces dat zou leiden tot een aangepaste 

methodiek van Natuurlijk een Netwerk (2004): Een sterk sociaal netwerk (2008). Tijdens dit 

proces is onderzocht of de methode Natuurlijk een netwerk! tevens geschikt is voor de inzet van 

vrijwillige netwerkcoaches in plaats van familieleden en andere naasten als coach. Hiertoe zijn 

drie pilots uitgevoerd (Hofman & Van der Meulen, 2008). Op basis van de uitkomsten van de 

pilots zijn voorwaarden omschreven voor de nieuwe methode om deze geschikt te maken voor 

netwerkcoaches. Bijvoorbeeld op het gebied van benodigde competenties voor 

netwerkcoaches. De methode Een sterk sociaal netwerk! (2008) bevat de uitkomsten van deze 

intensieve praktijktrajecten met vrijwilligers en hun organisaties in de toepassing van Natuurlijk, 

een netwerk! (2004). Tevens is de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking 

verbreed naar mensen met een beperking in algemene zin en kwetsbare mensen. Door de 

toepassing te verbreden kunnen meer doelgroepen ervan profiteren. Denk hierbij aan eenzame 

ouderen, mensen met een psychiatrische achtergrond, mantelzorgers, et cetera.  

 

In 2009 is Natuurlijk, een netwerkcoach! uitgegeven. In deze methode zijn de twee voorgaande 

methoden samengevoegd. De doelgroep en aanpak zijn gelijk aan Een sterk sociaal netwerk! 

(2008). Een vernieuwend element is dat de handleiding niet aan de cliënt wordt gegeven – 

zoals bij de voorgaande twee methoden – maar aan de coach. Afhankelijk van de behoeften 

van de cliënt en het verloop van het proces put de coach uit de handleiding. De ontwikkelaar 

geeft aan dat op basis van praktijkervaringen voor deze aanpak is gekozen (persoonlijke 

communicatie, Martin van de Lustgraaf, november 2010). Daarnaast wordt in deze nieuwste 

versie ingegaan op de theoretische onderbouwing.  
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2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

 

Het TO GROW Coachingsmodel  

De didactische onderbouwing van de tien stappen van Natuurlijk, een netwerkcoach! (2009) is 

gebaseerd op het coachingsmodel (TO) GROW. Dit model is ontwikkeld door John Whitmore 

en biedt een kader voor individuele coachingstrajecten (Koortzen & Oosthuizen, 2010).  

 

Het coachingsproces verloopt in fasen en in elke fase werpt de coach andere vragen op. Het 

TO GROW model geeft een overzicht van de fasen en een houvast voor het stellen van vragen. 

Concreet zijn de tien fasen van TO GROW afgeleid van:  

 

TO: topic (onderwerp) & G: goal (doel) 

▪ Stap 1 – Kennismaking 

Bij stap 1 wordt gestart met TO en G. De TO staat voor topic: het onderwerp van het 

gesprek. Waarover wil de cliënt het hebben? Waar gaat het om als hij of zij aan sociale 

netwerken denkt? De G staat voor goal: het doel dat de cliënt wil bereiken.  

 

R: realiteit 

▪ Stap 2 - Netwerk in kaart & Stap 3 - Wat is de kwaliteit?  

De R van realiteit staat centraal bij stap 2 en 3. Het onderwerp wordt in deze stap 

geïllustreerd door concrete feiten en ervaringen van de cliënt in kaart te brengen. Door 

het bestaande netwerk in kaart te brengen in stap 2, wordt de focus gelegd op het hier en 

nu. Het is van belang dat er nog niet naar oplossingen wordt gezocht. De auteur stelt dat 

hierdoor een creatieve spanning ontstaat tussen hoe het is en hoe de cliënt het zou willen 

(stap 1). Tijdens de derde stap wordt het netwerk kritisch bekeken en op kwaliteit 

beoordeeld.  

 

O: opties 

▪ Stap 4 - De deur uit!, Stap 5 - Persoonlijke interesses & Stap 6 - Team up-bijeenkomst 

Het draait om de O van opties in de vierde, vijfde en zesde fase. De coach en de cliënt 

maken een overzicht van de mogelijkheden en bronnen die benut kunnen worden om het 

gewenste resultaat dichterbij te brengen. De coach moet de focus verleggen van ‘crisis’ 

naar ‘nieuwe kansen’. Bijvoorbeeld door in stap 5 de persoonlijke interesses en talenten 

te inventariseren en in stap 6 meedenkers rondom de cliënt te betrekken. Hoe meer 

contacten, hoe langer en rijker de lijst, hoe meer kans op het realiseren van een wens 

van de cliënt.  

 

W: wrap up (afhandeling) 

▪ Stap 7 - Top drie acties, Stap 8 - Een persoonlijk actieplan, Stap 9 - Ga ervoor! 

In deze drie stappen staat de W van Wrap up centraal. Dat wil zeggen: de coach en de 

cliënt maken afspraken en formuleren acties.  

 

Tot slot wordt teruggekeerd naar de R van realiteit.  

▪ Stap 10 - Leren van ervaringen 

De R van realiteit: de resultaten van het traject worden besproken, enige tijd na een actie.  
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De opzet van de stappen 7 tot en met 10 zijn naast het TO GROW model ook ontleend aan tal 

van zelfhulpboeken voor succesvol leven en succesmanagement (de ontwikkelaar verwijst niet 

naar specifieke bronnen).  

 

Het ‘support-model’ 

Voor de  theoretische onderbouwing is gebruik gemaakt van inzichten uit het 'support-model'  

beschreven door Hans Kröber en Hans van Dongen (Kröber & Van Dongen, 2000 in: Wong & 

van der Steen, 2007). Dat model is op zijn beurt gestoeld op het denken over kwaliteit van 

bestaan (Schalock, 1990 in: Wong & Van der Steen, 2007). Volgens Schalock houdt ‘kwaliteit 

van bestaan’ hetzelfde in voor mensen met en zonder beperking. Ten tweede wordt gesteld dat 

de kwaliteit van bestaan in essentie wordt bepaald door de aard en omvang van het netwerk. 

Ten derde wordt kwaliteit van bestaan gezien als het resultaat van de mate waarin basale 

behoeften en wensen worden gerealiseerd en de manier waarop aan verantwoordelijkheden 

vorm wordt gegeven (Schalock, 1990 in: Wong & Van der Steen, 2007). Het support-model 

wordt niet in de publicatie zelf beschreven.  

 

Overige bronnen 

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat er nog diverse andere bronnen gebruikt zijn als 

inspiratiebron voor de methode, die niet in de handleiding worden beschreven. Zo zijn de 

leerstijlen van Kolb met betrekking tot ervaringsgericht leren gebruikt voor de werkwijze van de 

methode. Daarnaast zijn verwante methoden verwerkt in het 10-stappenplan, zoals Buurtwerk, 

steuncirkels en brainstormen (de ontwikkelaar verwijst niet naar specifieke bronnen). 
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3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

De methode Natuurlijk, een netwerkcoach! is in 2009 ontwikkeld. Er hebben diverse 

professionals van verschillende organisaties deelgenomen aan de training Natuurlijk, een 

netwerkcoach! Van negen organisaties is bekend dat zij momenteel de methode uitvoeren. De 

uitvoerders zijn onder andere werkzaam bij Steunpunten Mantelzorg, organisaties voor 

vrijwillige thuiszorg en Humanitas. Zij zijn echter nog in de pilotfase. Er is niet bekend bij 

hoeveel instanties in Nederland de methode daadwerkelijk wordt toegepast. Wel hebben velen 

de cursus ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ de afgelopen jaren gevolgd.  

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties: 

 

1. Een netwerk, samen sterk! Versterken van sociale netwerken door vrijwillige 

netwerkcoaches. Kijken naar krachten en kansen, interesses en mogelijkheden, 

geschreven door Esther Poelsma (Humanitas Groningen), eindverslag pilot uit 2010, 

ongepubliceerd.  

 

Begin 2010 is de pilot Een netwerk, samen sterk! van start gegaan bij Humanitas 

Groningen. Natuurlijk, een netwerkcoach! is als basismethode gebruikt voor dit project. De 

pilot is eind 2010 afgerond.  

In 2010 zijn 21 deelnemers gekoppeld aan een vrijwillige netwerkcoach. Zowel mannen als 

vrouwen meldden zich aan als cliënten, zij waren tussen de 30 en 80 jaar. De achtergrond 

van de deelnemers is divers: mantelzorgers (3), mensen met psychische problematiek (7), 

eenzame ouderen (3), mensen met niet aangeboren hersenletsel (2), mensen met een 

lichamelijke beperking (1), overig (5). In totaal zijn 16 vrijwillige netwerkcoaches getraind 

door een externe trainer van Natuurlijk, een netwerkcoach! Na de training zijn er om de zes 

weken terugkombijeenkomsten georganiseerd voor de projectcoördinator en de beide 

groepen. Eind 2010 lopen er nog 15 van de 21 koppelingen. Van de overige zes is één 

koppeling afgerond en zijn vijf koppelingen voortijdig afgebroken. Van de afgebroken 

koppelingen wilde één deelnemer uiteindelijk geen ondersteuning. De andere vier 

deelnemers zijn respectievelijk toegeleid of terugverwezen naar: ouderenadviseur MJD, 

maatschappelijk werk, OGGZ en revalidatie afdeling Beatrixoord.   

Het eindverslag is gebaseerd op evaluatiegesprekken met de cliënten, uitkomsten van de 

terugkombijeenkomsten van de netwerkcoaches (iedere zes weken), individuele 

gesprekken met de netwerkcoaches (indien zij daar behoefte aan hebben) en tot slot de 

korte verslagen die de coaches na iedere bijeenkomst met de cliënt schrijven over de 

voortgang van het proces. 
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2. Adviesrapport. Onderzoek naar resultaten van ‘Natuurlijk, een netwerk’, geschreven door 

Cindy Wong en Annemieke van der Steen, afstudeerproject in 2007 aan de Hogeschool 

Utrecht, ongepubliceerd.  

 

De voorloper van Natuurlijk, een netwerkcoach! (2008), Natuurlijk, een netwerk!,is in 2004 

uitgegeven. De training Natuurlijk, een netwerk!, behorende bij de methode, is voor een 

afstudeerproject geëvalueerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen in de 

verdere ontwikkeling van de methode.  

De centrale vragen van het onderzoek waren: (1) Wat zijn de effecten van de training 

‘Natuurlijk, een netwerk’ voor de cursisten en hun naaste met een verstandelijke beperking? 

(2) Wat kan je cursisten die met het model gewerkt hebben vervolgens in handen geven om 

het leven in en met de samenleving blijvend vorm te geven?  

De data bestaat uit negen ingevulde enquêtes door cursusleiders, 29 enquêtes door 

cursisten, vijf interviews met cursisten die na afloop van de cursus daadwerkelijk een 

netwerk hebben opgezet en tot slot evaluatiemateriaal van de gehouden cursussen.  

 

3. Vrijwillige netwerkcoach. Eindrapportage samenwerkingsproject ‘Een sterk netwerk’ van 

Philadelphia Support en MOVISIE, geschreven door Els Hofman en Monique van der 

Meulen in 2008.  

 

Om te kunnen toetsen of de methode Natuurlijk, een netwerk! geschikt is voor de inzet van 

vrijwilligers, is een tweetal pilots uitgezet (een derde pilot is vroegtijdig afgebroken). De 

centrale vraag van de pilots luidde: Hoe kan de methode Natuurlijk een netwerk (2004) voor 

familieleden die coach zijn voor hun verstandelijk beperkte familielid, worden aangepast 

zodat een vrijwillige netwerkcoach ermee aan de slag kan? De doelgroep bestond ten 

eerste uit mensen met een verstandelijke beperking met de wens het sociale netwerk te 

versterken en de mensen van hun bestaande sociale netwerk, zoals ouders en verwanten. 

De tweede doelgroep bestond uit vrijwilligers die zich wilden inzetten voor mensen met een 

verstandelijke beperking. In de eindrapportage staat geen beschrijving van de methode van 

evaluatie van de pilots.  

De pilotlocaties waren Ravelijn in Amersfoort, een lokaal steunpunt voor vrijwilligerswerk en 

PhiladelphiaSupport, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en 

hun verwanten. Bij Ravelijn zijn vier koppelingen tot stand gekomen tussen vrijwilligers en 

cliënten (volwassen cliënten die begeleid wonen). PhiladelphiaSupport heeft binnen de 

Federatie van Ouderverenigingen (FvO) een tweetal projecten uitgezet: (1) een individueel 

traject met een gezin, (2) training en koppeling van een groep kerkelijke vrijwilligers. Het 

individuele traject is succesvol afgerond. In totaal zijn tien kerkelijke vrijwilligers getraind, 

waarvan zes zijn gekoppeld met een cliënt. De uitkomsten van de pilots zijn gebruikt bij het 

ontwikkelen van Een sterk sociaal netwerk! 
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3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

1. Ervaringen met Een netwerk, samen sterk!  

Op basis van de ervaringen van de vrijwillige netwerkcoaches in de pilot zijn de volgende 

conclusies en aandachtspunten geformuleerd (Poelsma, 2010).  

 

Werving van deelnemers 

Potentiële deelnemers doen niet vaak zelf een aanvraag voor een vrijwillige netwerkcoach. 

Buurtwelzijn, sleutelfiguren en organisaties zouden goed geïnformeerd moeten worden over het 

aanbod en de mogelijkheden van vrijwillige netwerkcoaches, zodat zij potentiële deelnemers 

kunnen inlichten. Vooral de mensen die in contact komen met potentiële deelnemers, dienen 

goed geïnformeerd te zijn over wat vrijwillige netwerkcoaches wel en niet kunnen betekenen.  

 

De ondersteuning en begeleiding van vrijwillige netwerkcoaches 

Voldoende toerusten, begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers is van belang om hen als 

netwerkcoach aan de slag te laten gaan. Dit houdt in: een uitgebreide training, minimaal eens in 

de zes weken een terugkombijeenkomst en de mogelijkheid om terug te vallen op de 

projectcoördinator om de situatie individueel door te spreken. Voor nieuwe coaches blijkt het 

coachen van de cliënt op het juiste moment lastig.  

 

‘Willen en kunnen’ van de cliënt 

Om de methode goed te laten werken, moet de cliënt in zekere mate ‘willen en kunnen’. Er is 

tijd nodig om te bouwen aan het ‘kunnen’. Het gaat in de regel om mensen in een complexe 

situatie, waarbij gaandeweg pas goed vastgesteld kan worden of een vrijwillige netwerkcoach 

wel de juiste ondersteuning kan bieden. In een aantal gevallen leidt de methode tot ontrafeling 

van een complexe situatie waardoor een andere hulpvraag naar voren komt.  

 

Ondersteuningsmateriaal voor de vrijwillige netwerkcoaches 

De werkmap Natuurlijk, een netwerkcoach! wordt als een zinvol naslagwerk ervaren. De 

stappen kunnen naar behoefte worden ingezet. Men vindt de map wordt echter te groot en te 

uitgebreid om als werkmap mee op pad te nemen.  

 

2. Ervaringen met ‘Natuurlijk, een netwerk’ 

Voordat de coaches met de methode Natuurlijk, een netwerk! aan de slag kunnen, volgen zij de 

bijbehorende cursus. Uit de studie (Wong en Van der Steen, 2007) komen de volgende 

resultaten van de cursus en van de methode zelf naar voren. 

▪ De cursisten leerden op een positieve manier naar de persoon met een beperking te kijken 

en uit te gaan van diens mogelijkheden. Tevens heeft men geleerd om over de beperkingen 

te durven praten met anderen, te leren nadenken over de mogelijkheden en actie te 

ondernemen.  

▪ De cursus stelt de cursisten in staat om het netwerk van de zorgvrager te activeren en te 

verstevigen, mits er een duidelijke vraagstelling is van de persoon met de beperking.  

▪ De cursisten ontdekten dat er mensen zijn die zich vrijwillig voor een ander willen inzetten.  

▪ De cursisten ontwikkelden de volgende competenties: het volgen van groepsprocessen, 

gesprekstechnieken toepassen, enthousiasme, inspelen op de vraagstelling van cursisten, 

stimuleren, omgaan met weerstand, inlevingsvermogen en structureren.  
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▪ De cursisten formuleren ook enkele knelpunten. Bijvoorbeeld dat zij geen medewerking 

krijgen van de wooninstelling en/of de persoon met de beperking zelf. Enkele cursisten zijn 

gestopt met de cursus om de volgende redenen. 

o Een te hoge drempel, omdat je je kwetsbaar op moet stellen. 

o Het ontbreken van voldoende durf om hulp te vragen aan anderen. 

o Het ontbreken van creativiteit in het bedenken van oplossingen. 

o De tijd- en energie-investering. 

o Door privéomstandigheden.  

▪ Cursisten die daadwerkelijk met de persoon met een beperking een netwerk hebben 

versterkt, geven aan dat dit behalve aan de kwaliteit van leven van de naaste ook aan de 

eigen kwaliteit van leven heeft bijgedragen. Er is meer rust in hun leven gekomen, want ze 

hoeven de zorg niet meer alleen te dragen.  

 

3. Eindrapportage ‘Een sterk netwerk’ 

De ervaringen van de vrijwilliger als netwerkcoach komen niet aan bod. Wel wordt op basis van 

de evaluatie met de vrijwilligers en hun begeleiders een competentieprofiel voor de vrijwilliger 

beschreven. Samengevat zijn de belangrijkste competenties voor de vrijwillige netwerkcoach: 

leervermogen/zelfreflectie, betrouwbaarheid/integriteit, creativiteit, omgevingsbewustzijn, 

flexibiliteit en incasseringsvermogen.  

 

 

3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

1. Ervaringen met Een netwerk, samen sterk! 

De deelnemers deden tijdens de volgende ervaringen op (Poelsma, 2010). 

▪ Cliënten hebben het gevoel zelf de regie te blijven behouden. 

▪ Door het coachen blijven de cliënten actief, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en de eigen 

kracht wordt ontdekt om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.  

▪ De cliënten vinden het prettig een vaste contactpersoon te hebben die tijd heeft om samen 

met hen naar de omgeving te kijken.  

▪ De vrijwillige netwerkcoach wordt ervaren als iemand die geen andere belangen heeft. Ze 

zijn bijvoorbeeld niet gebonden aan bepaalde organisatiebelangen. Hierdoor zijn zij in de 

positie om het vertrouwen van de deelnemers te winnen.  

 

2. Ervaringen met Onderzoek naar resultaten van ‘Natuurlijk, een netwerk’ 

Het onderzoek richt zich enkel op de cursisten (naasten van mensen met een beperking). 

 

3. Ervaringen met ‘Een sterk netwerk’ 

De evaluatie van de pilots richt zich enkel op de vrijwilligers en de begeleiders, niet op de 

cliënten. 
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3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

In gevonden publicaties over de methode staan geen specifieke casestudies beschreven die 

illustreren hoe de methode in een specifiek geval is toegepast in de praktijk.  
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

Onderzoek naar de effectiviteit is niet gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearch (zie 6.1). De ontwikkelaar geeft aan dat in 2011 een onderzoek naar de 

effectiviteit van de methode zal starten dat is geïnitieerd door Mezzo (persoonlijke 

communicatie Roos Verheggen, Mezzo, maart 2011).  

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen wetenschappelijk onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch 

in Nederland, noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de 

door MOVISIE uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

▪ Individuele benadering, één-op-één contact (2, 3). 

▪ Fasering: een 10-stappenplan dat is onderverdeeld in subcategorieën: oriëntatie, 

coaching en doen. Door de fasering wordt een systematische aanpak gerealiseerd (2, 3).  

▪ Situatieverheldering voordat tot actie wordt overgegaan: analyse van de situatie van de 

cliënt, samen met de cliënt (2, 3).  

▪ Perspectiefontwikkeling: het verkennen van manieren om sociaal isolement tegen te gaan 

(2, 3).  

▪ Het betrekken van het sociale netwerk rondom de cliënt (2, 3). 

▪ Actieondersteuning: systematische aandacht voor activering (2, 3).  

▪ Behoud van autonomie: eigen inbreng en keuzes van de cliënt worden gestimuleerd (2, 

3). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van de methode Natuurlijk, een 

netwerkcoach! (2009) voor kwetsbare burgers en specifieke doelgroepen ten behoeve van het 

versterken en/of uitbreiden van een sterk sociaal netwerk voor de cliënt? 

 

Omdat Natuurlijk, een netwerkcoach! (2009) twee voorlopers heeft, zijn deze ook in de 

literatuursearch meegenomen.  

 

Op basis van de volgende zoektermen is gezocht naar literatuur over de methode: 

▪ ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’, ‘Een sterk sociaal netwerk’, ‘Natuurlijk, een netwerk’ &  

▪ Onderzoek 

▪ Evaluatie 

▪ Evaluatieonderzoek 

▪ Effectevaluatie 

 

Zoekstrategieën 

▪ Het beschikbare materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar en aanbieder. 

▪ Er is gezocht in meerdere Nederlandse databanken: 

• MOVISIE 

• NARCIS 

• HBO Kennisbank 

• PiCarta. 

▪ Er is niet gezocht in internationale databanken, omdat het hier een methode betreft die in 

Nederland is ontwikkeld en waarvan geen buitenlands equivalent bekend is.  

▪ Om materiaal over praktijkervaringen te verzamelen, zijn deelnemers van de training 

Natuurlijk, een netwerkcoach! benaderd. De deelnemers die zijn bereikt geven aan dat zij of 

(nog) niet werken met de methode of nog in de pilotfase zitten (zie paragraaf 3.2). 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

▪ Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

▪ Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire onderzoeken dan al 

geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie uit deze 

overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals gebleken uit de 

overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van de (recente) 

primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 

effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 
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effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D). Externe deskundigen beoordelen in een later stadium de kwaliteit van het onderzoek 

(onderdelen E en F). 

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel G) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

 (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

 

                                                
1 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 
Oaks: Sage. 
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De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

                                                
2 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 

Titel rapport Een netwerk, samen sterk! Versterken van 

sociale netwerken door vrijwillige 

netwerkcoaches. Kijken naar krachten en 

kansen, interesses en mogelijkheden 

(ongepubliceerd)  

Vrijwillige netwerkcoach. Eindrapportage 

samenwerkingsproject ‘Een sterk netwerk’ 

van PhiladelphiaSupport en MOVISIE  

Auteur E. Poelsma E. Hofman, M. van der Meulen 

Jaar 2010 2008 

Uitgever Humanitas Groningen MOVISIE 

Onderzoeks- 

vraag 

Wat is werkbaar en wat kan verbeterd 

worden in de toepassing van Natuurlijk, een 

netwerkcoach! voor de Groningse situatie?  

 

Voor welke doelgroepen werkt de aanpak 

met vrijwillige netwerkcoaches en voor welke 

niet? 

 

Welke voorwaarden zijn nodig om 

vrijwilligers actief te laten zijn als 

netwerkcoach?  

Hoe kan de methode Natuurlijk een netwerk 

(2004) voor familieleden als coach voor hun 

verstandelijk beperkte familielid, worden 

aangepast zodat een vrijwillige 

netwerkcoach ermee aan de slag kan?  

In het 

onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Vrijwillige netwerkcoaches en cliënten Vrijwillige netwerkcoaches en cliënten 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

16 vrijwillige netwerkcoaches en 21 cliënten 15 vrijwilligers 

4 volwassen cliënten die begeleid wonen. 

Eén gezin met een verstandelijke beperkt 

kind, en 6 overige cliënten.  
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Methode Onderzoek  

3 

Titel rapport Adviesrapport. Onderzoek naar resultaten van ‘Natuurlijk, een netwerk!’ 

Auteur C. Wong, A. van der Steen 

Jaar 2007 

Uitgever Afstudeerproject Hogeschool Utrecht 

Onderzoeks- 

vraag 

Wat zijn de effecten van de cursus ‘Natuurlijk een netwerk’ voor de cursisten en hun naaste 

met een verstandelijke beperking? 

 

Wat kan je cursisten, die met het model gewerkt hebben, vervolgens in handen geven om het 

leven in en met de samenleving blijvend vorm te geven? 

In het 

onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Cursusleiders (professionals) en cursisten 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

9 cursusleiders (professionals), 29 cursisten die deelnamen aan de cursus en 5 cursisten die 

na afloop van de cursus daadwerkelijk een netwerk hebben opgezet/versterkt.  

 


