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Geestverwanten

Introductie 01

02
Waar zijn we allemaal mee bezig? 03

Zullen we samen…? 04Wat we morgen al praktisch samen zouden kunnen doen

Brandende vragen

Netwerk voor zelfregie, herstel en persoonlijke ontwikkeling



Initiatiefnemer Zorgvrijstaat
Initiatiefnemer Preventie Collectief
Initiatiefnemer programma SGW/ MMM

Webber SamenBeter/ kwartiermaker
Geestverwanten Zorgvrijstaat
Webber Nestore/ Preventie Collectief

Actie onderzoek
Kerndocent Social Work Hogeschool Rotterdam



Geestverwanten als
netwerk voor zelfregie, 
herstel en persoonlijke 
ontwikkeling

De case…



Overlappende netwerken
Community Geestverwanten als ‘Hub’

AANKAARTEN
Verzorgen van reuring. 

Bespreekbaar maken van 
onderwerpen die liggen op 

het vlak van mentale 
veerkracht. In gesprek raken 

met mensen.

PLEKKEN
Gebruik maken van de 

plekken die er zijn. Zo nodig 
‘plek en broedplaats in een 
netwerk creëren’. Inclusief 

wandelroutes. Geen typische 
‘zorgplekken’.

ACTIVITEITEN
Ontmoeting, frequentie en 

diversiteit in activiteiten. Key
is ‘een netwerk van 
ontmoetingen’ en 

projectmatige activiteiten.

eCOMMUNITY
Netwerk en community 

wordt ondersteund middels 
de eCommunity met digitale 
‘halen en brengen-Baak’. Is 

een plek van mensen en 
mogelijkheden.

BACK UP
Nieuwe rollen als 

wijkpsycholoog gericht op 
community vorming en 

zelfregie. ‘Tussengebied’ 
organiseren. Tevens 

aansluiten op netwerk GGZ.

ONTSLUITEN
Gebruik maken van wat er is 

en ontsluiten van 
(hulp)bronnen voor zelfregie, 

participatie en andere 
aspecten van positieve 

gezondheid.

WEBBERS
Sleutelpersonen en netwerk 

spinners zijn essentieel. 
Bieden een vorm van 
onafhankelijke cliënt 

ondersteuning.

SAMEN LEREN
Doel is om als community 

sterker te worden door 
samen te leren en vorming 

van persoonlijke 
gezondheidsomgevingen.



Leer-Werk-Gemeenschap
door ‘reflecion on action’ en actie onderzoek

Vier type activiteiten

Interviews met Geestverwanten en (follow up) monitoren 
gedurende langere tijd. 

Reflection on action bijeenkomsten en interviews met 
sleutelpersonen informele en formele netwerken. Samen 

leren en kennisontwikkeling over werkzame elementen en 
verdere versterking community.

Ontwerpactiviteiten tbv uitbouw Leer-Werkgemeenschap.

Actie-onderzoek: hoe creëren mensen persoonlijke 
gezondheidsomgevingen en welke rol speelt of kan 

technologie daarbij spelen?  

Actie onderzoek

Reflection on action

Interviews

Ontwerp activiteiten

Lectoraat Dynamiek van de Stad & Werkplaats Sociaal Domein
Platform Stad en Wijk



eCommunity

eCommunity www.samenbeterinrotterdam.nl is als 
eerste vorm van een MVP gerealiseerd. 
Doorontwikkeling is doel in 2020. 

Zoektocht
ICT is aanleiding en instrument

Stap verder brengen
Ontsluiten Fitknip

Ontsluiten eHealth van Antes
ThinkForwardInitiative

Netwerk van spreekuren
Netwerken Geestverwanten

Plekken van betekenis

http://www.samenbeterinrotterdam.nl/


Netwerk & 
communities

Geestverwanten



publicaties



Ecosysteem benadering

• De wijk als een ecosysteem
• Hoe ontwerpen we daarbinnen een actuele sociale 

gezondheidsinfrastructuur die mensen zelf/mede vormgeven?
• Hoe dragen we bij aan het creëren van persoonlijke 

gezondheidsomgevingen? 



“The key to understanding people is understanding the ties between
them...”

“Social influence does not end with the people we know”.

Nicholas Christakis



“Jouw plek in het netwerk kan impact 
hebben op jouw leven en op dat van 

anderen.”

Nicholas Christakis



Boodschap

1. Leg de focus bij mensen en hun context en draag bij aan het 
creëren van persoonlijke gezondheidsomgevingen.

2. Denk in termen van ecosystemen en netwerken. Daar is 
sprake van continue beweging. 

3. Jouw invloed kan verder gaan dan de kring van mensen die je 
kent. (Positieve sociale besmetting.)

4. Weef netwerken: zie jezelf ook als ‘webber’.



Wat houd je bezig? 
Brandende vragen

Prangende kwesties

Eigen fascinaties

Dekselse dilemma’s



Verbinden & 
verknopen?

Netwerk Zelfregie, Herstel en Persoonlijke Ontwikkeling in Rotterdam West?
Learning community: hoe kunnen we eigen initiatieven stimuleren? 

Learning community: creëren van persoonlijke gezondheidsomgevingen?
Ontsluiten eHealth?

Veldonderzoek in Hillesluis?
NESTORE Schiedam?

……?



THANKS!

a.hogendoorn@preventie-collectief.nl
06 – 14 27 41 82

www.zorgvrijstaat.nl

www.samenbeter.org

www.preventie-collectief.nl

www.nestore-coach.eu
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