
‘Versterk je netwerk’

Hoe houd ik mijn netwerk in stand of 
breid ik dat uit?

Mind Ypsilon kennissessie  7

7 oktober 2021



Kitty van Elst:
‘Wij stonden om elkaar heen als 
familie. Wij, broers en zus, die 
met onze broer mee-worstelden 
en mee-leden.’

Kitty van Elst is naaste, lid van het bestuur van MIND 
Ypsilon en bestuurder bij Lister, regio Utrecht
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Klik hier voor de opname van de kennissessie

https://youtu.be/aGTCCYb4xK4


Henk-Willem Klaassen:

Klik hier voor de opname van de kennissessie
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Henk-Willem Klaassen, naaste, spv, trainer, 
naastenadviseur

‘Je kunt alleen voor een ander zorgen 
als je goed voor jezelf zorgt’

https://youtu.be/aGTCCYb4xK4


Geen mens is helemaal alleen. 

Bijna iedereen kent een paar 
mensen die misschien wel 
willen helpen.
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Henk-Willem Klaassen:
Vul dit in voor jezelf. 
Misschien zijn er meer 
mensen die je kunnen 
helpen dan je denkt.
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Henk-Willem Klaassen:
Vraag je naaste dit in te vullen, of 
doe het samen. Misschien zijn er 
meer mensen die hem kunnen 
helpen dan hij of jij denkt.



Versterk je netwerk en 
vraag om hulp

Om hulp vragen is moeilijk. 
Ypsilon maakte de toolkit 
‘Vraagverlegenheid’. 
Met handreikingen, voorbeeldvragen
en tips voor het gesprek. 

Klik hier voor de toolkit 
Vraagverlegenheid
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https://www.ypsilon.org/toolkit-vraagverlegenheid


Hoe zorg je goed
voor jezelf? 

Klik op het filmpje:

‘Je leven als een huis’

https://www.youtube.com/watch?v=uZ7ShgquEto
http://www.naasteninkracht.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=uZ7ShgquEto


Deelnemers chatten:  

‘Blijven delen vind ik soms lastig, het duurt zo lang, het 
gaat niet over. Ik ben vrienden kwijtgeraakt door
ongepaste antwoorden, onbegrip, adviezen waar ik niets 
mee kon. Heb andere vrienden teruggekregen.’

‘Lotgenoten hebben maar een half woord nodig om het te 
begrijpen. Familie en naasten hebben meer moeite om 
zich te verplaatsen in mijn situatie.’

‘Zelf heb ik weleens moeite met mensen uit mijn directe 
omgeving die zeggen: je moet dit en je moet dat doen, 
terwijl dat voor mij niet realistisch is.’

‘Ik heb ervaren hoe goed het is om je verhaal 
met familie/vrienden/collega's te delen. Dat 
maakt het ook voor hen makkelijker om ernaar 
te vragen.’

‘Mijn zeven zusters waren mijn steungroep 
toen mijn man verongelukte.’



Generieke module Naasten
samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek

• Generieke module Naasten

Hier kun je de module inzien

• Aan de slag

Hier vind je de hulpmiddelen en werkkaarten

• Aanvullend

Nieuws en links

• Voor patiënten

Patiënteninformatie

• Status
Welke partijen hebben de module goedgekeurd

Op ggzstandaarden.nl kun je de generieke module Naasten downloaden. 
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In de module staat beschreven op welke manier hulpverleners met naasten kunnen samenwerken 
en hoe ze hen kunnen ondersteunen. Praat hierover met de hulpverlener van je naaste.

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/introductie
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/info/aan-de-slag
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/info/aanvullend
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/info/voor-patienten
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/info/status
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/introductie
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Het is 
moeilijk én
belangrijk
om in balans
te blijven

Wies:

‘Mijn werk helpt mij in balans te blijven. De structuur,  
de contacten met collega’s, even wat anders aan je 
hoofd. Voor mij broodnodige afleiding.’
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Mariska:

‘Ik neem tijd om mijn vriendinnen te zien, uit eten te
gaan. Ondanks mijn angst (wat tref ik aan als ik thuis
kom?) doet dat mij goed. Ik kan er dan weer even tegen.
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Deze illustratie is onderdeel van de generieke module Naasten



Wie helpt de 
naaste zijn
netwerk te

versterken?
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• Professionals

• Zie generieke module Naasten, zie werkkaarten: 

• Handvatten voor de naaste

• Gespreksondersteuning voor het betrekken van 
naasten

• Resourcegroepen of RACT-teams

• Naastenorganisaties als MIND Ypsilon en Naasten in 
Kracht

• Onafhankelijk cliëntondersteuner (ook voor naasten), 

te vinden via:

• MantelzorgNL

• Regelhulp

• Gemeente, Wmo-loket en sociale wijkteams

In een resourcegroep of RACT-team ben je als 
naaste automatisch betrokken.

Piet: ‘Door goed te praten en af te stemmen 
waar ik mee kan helpen leer ik daar eigenlijk 
om betere mantelzorg te leveren.’

https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/cedeadc1b81d4e88a1154f1eba2ec7e5.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/20fc0b3f66b4a94b1af0e33072de7f08.pdf
https://www.ract.nl/
https://www.ypsilon.org/
https://naasteninkracht.nl/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/ondersteuning/onafhankelijk-clientondersteuner/
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning


Advies, steun of een luisterend oor 
Bel 088 000 21 20 - elke werkdag van 10 tot 16 uur

Informatie
Kijk op www.ypsilon.org/belangenbehartiging  of bel 
088 000 21 20

Meer kennissessies
Kijk op www.ypsilon.org/kennissessie

Doneer of word lid
Klik hier voor informatie over de mogelijkheden
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https://www.ypsilon.org/belangenbehartiging
http://www.ypsilon.org/kennissessie
https://www.ypsilon.org/aanmelden


‘Menslievend en 
aandachtig, zo 

hoort zorg te zijn’

Kennissessie 8

Donderdag 
28 oktober 2021

https://www.ypsilon.org/kennissessie
https://www.ypsilon.org/kennissessie

