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Netwerken of steungroepen in de gemeente

Idske de Jong-de Haan

Jan is een alleenstaande, wat teruggetrokken jongeman van 29 jaar. In de gemeente heeft hij weinig vrienden en kennissen.
In het contact is hij schuchter. Op de kerkenraad is de term 'eenzaam' gevallen. Iemand heeft gehoord over netwerken en
vraagt zich af of zoiets voor Jan geschikt is.

Annie is een getrouwde vrouw van 38 jaar. Er komen heel wat mensen over de vloer. Annie heeft het moeilijk en klaagt
veel. Het aantal bezoekers en vrienden neemt in de loop der jaren af. Annie blijft ontevreden. De zusterhulp vraagt zich af
of er een oplossing is.

Petra is een getrouwde vrouw van 45 jaar. Ze is al jaren depressief. Ze kwam altijd wel op de vrouwenvereniging. Pas het
laatste jaar komt ze niet meer. Op de vrouwenvereniging maakt men zich zorgen over Petra. Moeten ze iets doen, kunnen
ze iets doen, is een netwerk iets, wie moet dat dan oppakken, is het vol te houden....?
Allemaal vragen waar dit artikel over zal gaan.

Leven in een kerkelijke gemeente
Mensen voelen zich vaak prettiger als ze goede contacten hebben met anderen. In de kerkelijke gemeente is veel
mogelijkheid voor contact, doordat je veel samen kunt doen en kunt delen. Door onderlinge aandacht en wederzijdse
contacten kan de gemeenschap der heiligen vorm krijgen.
In de praktijk van gemeente-zijn merk je daarin veel persoonlijke verschillen op. Zo heeft de één bijvoorbeeld veel meer
contact dan de ander. Ook leggen niet alle mensen even gemakkelijk contact. Soms kunnen mensen door omstandigheden
of ervaringen in het leven afleren om andere mensen in vertrouwen te nemen. Je ziet dat ook in de voorbeeldjes over Jan,
Petra en Annie. Ieder van hen heeft een persoonlijk verhaal dat verschillende reacties oproept, zowel in gevoel als in
gedrag. Hoe kun je daar als gemeente het beste mee omgaan? Is het nodig te gaan zorgen of is het beter af te wachten en
Petra, Annie en Jan zelf initiatief te laten nemen?
Misschien kent u ook mensen zoals Petra, Jan of Annie. Mensen over wie u zich zorgen maakt en die u graag zou willen
helpen.

Voordat ik iets meer vertel over netwerken of steungroepen, eerst een aantal algemene uitgangspunten, die min of meer
functioneren als basisgedachten in het omzien naar elkaar.

Algemene uitgangspunten:
* Aandacht geven is goed, betuttelen niet.
* Attent zijn is goed, platwalsen niet.
* Het is belangrijk te vragen of men aandacht wil.
* Het is van belang af te stemmen op wat de ander wenst of nodig heeft. Dit betekent niet dat je altijd kunt geven wat de

ander wil.
* Aandachtgevers hebben vaak al snel een oplossing in gedachten. Het is nodig met de ander te praten over de moeite in

het hebben van weinig contact, of de ander er iets aan wil veranderen en wat de ander er zelf aan kan veranderen. Als
laatste komt dan aan de orde of mensen uit de omgeving iets voor de persoon kunnen betekenen.

* Vaak moet de persoon in kwestie eerst de eigen moeite ontdekken.
* Het is ook belangrijk helder te krijgen wat de ernst van de situatie is en hoe langdurig de moeite of het probleem al

bestaat. Niet elk probleem is in kerkelijke kring aan te pakken of op te lossen. Tegelijkertijd is het zo dat niet iedereen
met een probleem professionele hulp nodig heeft. Toch kun je in bepaalde gevallen beter je energie steken in het
motiveren van de persoon om professionele hulp te zoeken, dan in het organiseren van een netwerk.

* Het is opvallend dat de omgeving iemand soms als eenzaam bestempelt, terwijl de persoon in kwestie dat helemaal niet
zo ervaart.

Wat is een netwerk?
Een netwerk bestaat uit een aantal vrijwilligers die bij toerbeurt steun geven aan een persoon die bijvoorbeeld het gevoel



heeft eenzaam te zijn, of die door omstandigheden minder contacten kan onderhouden. Een netwerk kan spontaan
ontstaan, maar ook georganiseerd worden. Ook is er een onderscheid tussen gewone menselijke steun die iedereen kan
geven en hulpverlenende netwerken. Het is belangrijk in de gemeente geen hulpverlenende netwerken te beginnen. Dat is
veel te ingewikkeld en daarin kan veel mis gaan. Een inschatting van de ernst van de moeite is noodzakelijk.
In de gemeente kunnen wel aandachtgevende groepjes een belangrijke functie hebben. De winst zit dan in het feit dat je
gezamenlijk steun biedt. Als je met een groepje van vijf aandacht geeft, betekent het dat je eens per vijf weken aan de
beurt bent en de belasting voor de steungever kleiner is. Het effect is tegelijkertijd dat er in de loop der tijd vijf mensen op
bezoek komen i.p.v. die ene die altijd kwam.

Doelen van een steungroep
* mogelijkheden hebben om van gedachten te wisselen,
* persoonlijke belevenissen delen,
* gezelligheid,
* samen dingen doen, bijvoorbeeld fietsen, winkelen, concert bezoeken enz.,
* de kring van contacten verbreden,
* moeiten bespreken,
* praktische steun geven, bijvoorbeeld in het huishouden, invullen belastingformulier o.i.d.

Het opzetten van een steungroepje
Allereerst is het noodzakelijk dat er een aanleiding of een reden is. In de tweede plaats is het belangrijk de
verantwoordelijkheid bij de persoon te laten. Daarmee krijgt de ander meer zelfvertrouwen en vaardigheden, en voorkomt
het afhankelijkheid. Dat houdt in dat te allen tijde dingen gevraagd en overlegd worden.
Als een steungroepje de beste vorm lijkt om te helpen, dan kun je als initiatiefnemer vragen welke mensen er in dat netwerk
mee zouden kunnen doen. 'Heb je mensen in gedachten? Weet je wie je kunt vragen voor het steungroepje? Met welke
mensen heb je wel eens contact, of contact gehad?' Zo kom je tot een aantal mensen. Kom je maar tot twee of drie
personen, dan leidt een andere vraagstelling vaak tot meer resultaat: 'Met wie praat je wel eens of bij wie voel jij je
vertrouwd?'
Het beste is een netwerk te starten met vijf of zes mensen, dan is het beter vol te houden. Onze ervaring is dat het altijd lukt
om op deze manier tot een steungroepje te komen. Mocht het eens een keer niet lukken, dan kan een ambtsdrager, iemand
van de zusterhulp of een contactpersoon van De Wegwijzer nog wel eens meedenken. Wel is het belangrijk een vaste
periode af te spreken dat iedereen meedoet, bijvoorbeeld een jaar. Dat is een periode die te overzien is. Afspraken over
een langere periode zijn niet reëel, omdat niemand kan overzien wat er tijdens dat jaar in de eigen omstandigheden
verandert.
Mocht iemand onverhoopt uitvallen tijdens dat jaar, door verhuizing of ziekte o.i.d., dan is het noodzakelijk het
steungroepje aan te vullen met een andere persoon.

De start
Op uitnodiging van de persoon om wie het draait, zal er in een eerste groepsbijeenkomst een nadere kennismaking nodig
zijn. Ook zullen de reden en de bedoeling van het steungroepje aan de orde komen. Er zal een rooster gemaakt moeten
worden en afspraken over geheimhouding. Het is goed eens samen te praten of het nodig is, als groep zo nu en dan bij
elkaar te komen om met elkaar van gedachten te wisselen en af te stemmen.

De initiatiefnemer
Het is niet van doorslaggevend belang welke rol of taak de initiatiefnemer binnen de kerkelijke gemeente heeft. Belangrijker
is dat deze persoon een signaal heeft opgevangen en dat serieus neemt. Ook is van belang dat hij of zij de spelregels van
het omgaan met een steungroep kent en kan hanteren. Hij of zij moet spanningen en conflicten kunnen signaleren en
bespreken. Dat vraagt nogal wat.
Zorgvuldigheid en voorzichtigheid is nodig, omdat er anders meer schade ontstaat dan verbetering van de situatie.

Voordelen van een steungroep
* Je deelt de verantwoordelijkheid met anderen.
* Je bent niet altijd aan de beurt om te helpen. Hierdoor houd je het langer vol.
* Er ontstaat verbondenheid met elkaar.
* Je draagt elkaars lasten.



* Ieder gebruikt de eigen gaven.
* Je ervaart heel concreet wat het is om samen het lichaam van Christus te vormen.

Iedereen een steungroep?
Misschien lijkt het u wel heerlijk en zou u het ook wel willen. Het kan ook zijn dat de gedachte aan een steungroepje u
beklemt en dat u denkt: ik nooit... Niet iedereen heeft een georganiseerde steungroep nodig.
Toch wil ik u vragen voor uzelf eens na te gaan hoe normaal het eigenlijk is om aandacht en steun te krijgen en te geven.
Dat is heel menselijk. Wij zijn door de Here niet als losse individuen op aarde geplaatst, maar met het doel om samen te
leven en samen te delen.
Dat geldt ook voor Jan, Annie en Petra. Of zij gebaat zouden zijn bij een steungroepje, is niet zo een-twee-drie te zeggen.
Dat hangt van veel factoren af. Allereerst of ze zelf een moeite ervaren en daarnaast op welke manier zij hun moeite willen
aanpakken. Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld liever een cursus volgen over hoe je contact legt en verdiept. Soms helpt het
lezen van boeken.
Misschien kunt u nog eens de uitgangspunten, die aan het begin van dit artikel staan, lezen.
Mocht u vragen hebben en eens verder willen doorpraten, dan kunt u altijd bellen. Het maakt niet uit of u iemand bent die
ontevreden is over uw contacten of iemand die steun geeft aan anderen.
'Mensen hebben mensen nodig'.


