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In verschillende methodieken is er aandacht voor het betrekken van het eigen 
netwerk bij de hulpverlening en het maken van een veiligheidsplan als er sprake is 
geweest van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds de decentralisaties is 
er nog meer aandacht voor de inzet van het eigen netwerk. Juist als het gaat om 
veiligheid is het belangrijk de drempel te verlagen om elkaar te helpen, zowel 
voor professionals als het informele netwerk. Deze app is een praktische 
toepassing om het netwerk te versterken en de eigen regie hierin te vergroten. 
Het is een netwerk app voor de cliëntzelf, die helpt om de afspraken die met het 
netwerk zijn gemaakt levend te houden en als het misgaat makkelijker aan de bel 
te kunnen trekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor wie? 
Mijn Netwerk App kan ingezet worden voor verschillende doelgroepen, waarbij er 
zorgen zijn over de fysieke en emotionele veiligheid. Het kan bij een individu of bij 
een groep (gezin) worden ingezet. Er is geen leeftijd aan gebonden; hij kan zowel 
voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en gezinnen gebruikt worden.  
 
Doel? 
Doel van de app is dat het netwerk rond een persoon wordt ondersteunt in het 
committeren aan, concreet maken van en nakomen van de gemaakte afspraken, 
waardoor de veiligheid rondom een persoon of gezin wordt versterkt. En als het 
misgaat wordt er door de gebruiker zelf hulp ingeschakeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat niet? 

Mijn Netwerk App is bedoeld voor de cliënt zelf, niet voor de hulpverlener. Deze 
persoon heeft de regie over de app, niet de hulpverlener. De app is geen 
monitoringsinstrument voor de hulpverlener. De gebruiker zelf kan wel zien hoe 
de afspraken verlopen en als hij/zij dat prettig vindt kan dit met de hulpverlener 
worden besproken. 
 
Door wie? 
Mijn Netwerk App is ontwikkeld door JSO in samenwerking met Bright Alley en 
Groei Groot. JSO is het kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein. Bright 
Alley helpt organisaties met het invoeren en verbeteren van online leren, en alles 
wat daarbij komt kijken. Groei Groot ontwikkelt, adviseert en traint organisaties 
op het gebied van veilig opgroeien.  
 
Kosten 
Aan het gebruik van Mijn Netwerk App zijn kosten verbonden. Informeer bij JSO 
naar de tarieven.  
 
Privacy 
Individuele gegevens van gebruikers worden niet door JSO gebruikt. JSO 
registreert per organisatie hoeveel codes er zijn aangevraagd en of ze gebruikt 
worden. Zo blijven de cliënten anoniem. Om te voorkomen dat er misbruik van 
persoonlijke gegevens kan worden gemaakt, loggen gebruikers in met een e-mail 
adres en een wachtwoord. JSO maakt gebruik van datadiensten van BIT, welke 
voldoet aan internationale standaard voor informatiebeveiliging (ISO27001 
gecertificeerd). Hoewel er alles aan is gedaan om mogelijk misbruik van gegevens 
te voorkomen, kan JSO niet in staan voor mogelijke gevolgen van misbruik. Voor 
meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij JSO. 
 
Toegangscodes 
Om de app te instaleren op de smartphone van de gebruiker heeft u een 
toegangscode nodig. Als uw organisatie voldoet aan de voorwaarden (zie 
volgende paragraaf), dan kunt u toegangscodes aanvragen via  JSO. Omdat codes 
per organisatie worden verstrekt is het van belang om binnen uw organisatie één 
contact persoon te hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“In Mijn Netwerk App zie ik iedereen 

die heeft afgesproken om mij te helpen 

in een bolletjesplaatje. De app helpt 

iedereen herinneren aan zijn afspraak. 

En… als het toch misgaat, dan druk ik 

op de help-knop.”  
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Mijn Netwerk App is ontwikkeld om te gebruiken in een hulp- of ondersteuningstraject. Als onderdeel van de 
interventie die de hulpverlener inzet wordt het eigen netwerk betrokken. Bijvoorbeeld als er een veiligheidsplan 
wordt gemaakt na huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarmee is de app geen op zich zelf staande interventie, 
maar maakt het onderdeel uit van een hulpverleningstraject. Mijn Netwerk App is binnen dit hulpverleningstraject 
een praktisch hulpmiddel voor de cliënt. 
 
Voorwaarden voor gebruik 
•Er wordt gebruik gemaakt van een interventie of methode die het eigen netwerk betrekt. De hulpverlener werkt 
met één van onderstaande interventies of methodes en is hierin geschoold:  

• Signs of safety (veiligheidsplan) 
• Familienetwerkberaad 
• Sociale Netwerk Strategieën.  
• Eigen kracht conferentie. 
• Als het mis gaat bel ik jou 
• Een sterk sociaal netwerk 
• Het keukentafelgesprek 
• Sociale netwerk versterking  

Werkt u met een andere interventie of methode waarbij Mijn Netwerk App ook goed zou kunnen passen? Neem 
dan contact op met JSO. 
• De gebruikte interventie en Mijn Netwerk App staan als werkwijze beschreven in het beleid van de organisatie. 
De hulpverlenende organisatie maakt middelen en tijd voor de professionals beschikbaar voor het toepassen van 
een netwerk versterkende interventie en/of voor het toepassen het maken van een veiligheidsplan.  
•De app wordt toegepast in bovenstaande interventies als praktisch hulpmiddel voor de cliënt bij de afspraken die 
met het netwerk worden gemaakt. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de app zonder bovenstaande 
interventies te gebruiken.  
• De gebruiker beschikt over een smartphone of tablet waarop de app geïnstalleerd kan worden.  
• Hulpverleners die cliëntenbegeleiden bij het gebruik van de app hebben een instructie bijeenkomst van JSO 
bijgewoond.  
 
Hoe implementeer ik de app in de organisatie? 
De app gebruiken in het hulpverlenersproces vraagt een aantal stappen binnen de organisatie:  
• Een beleidsmatige keuze voor één van de bovenstaande interventies of methoden waarin het netwerk wordt 
betrokken.  
• Een beleidsmatige keuze om de app als praktisch hulpmiddel voor de cliënt bij deze interventie te gebruiken.  
• Financiën voor gebruik en implementatie. 
• Instructie en motivatie van professionals voor het gebruik van de app.  
• Monitoring en evaluatie van het gebruik.  
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Mijn Netwerk App is een praktisch hulpmiddel bij de inzet van het netwerk. De app stimuleert  de gebruiker om 
steun te ontvangen. Daarnaast helpt de app functioneel bij het ondersteunen van netwerk-afspraken in het 
veiligheidsplan en het stimuleert zelfredzaamheid. 
 
Netwerk 
Voorafgaand aan het gebruik van de app wordt met de interventie of methodiek die in de organisatie wordt 
gebruikt, het eigen netwerk van de gebruiker in kaart gebracht. Wie ken je en wat betekenen deze mensen voor je. 
Een sociaal netwerk bestaat uit meerdere personen, waarmee iemand een sociale relatie heeft. Deze personen 
kunnen ingedeeld worden in cirkels rondom de hem/haar. In de bijlage staan deze verschillende sociale relaties 
beschreven. 
 
Steun 
Mijn Netwerk App helpt bij het nakomen van afspraken om steun te bieden aan iemand. De afspraken die gemaakt 
worden tijdens de netwerkbijeenkomst kunnen heel divers zijn, omdat contacten uit het netwerk op heel 
verschillende manieren steun kunnen bieden. Zorg bij het maken van afspraken voor een goede afstemming van 
steun op de behoefte van de persoon en dat wat het netwerk kan bieden. In de bijlage zijn de vele vormen van steun 
in acht categorieën beschreven. De verschillende vormen van praktische en emotionele steun kunnen worden 
ingezet om de veiligheid te vergroten.  
 
Veiligheidsplan 
Mijn Netwerk App kan worden gebruikt als er in het veiligheidsplan afspraken met het netwerk worden gemaakt. Als 
een kind of een volwassene in een situatie terecht komt waarbij er ernstige zorgen zijn, dan maakt de hulpverlening 
samen met hen een veiligheidsplan. Hierin wordt er gekeken naar wat de zorgen zijn, wat er goed gaat en wat er 
moet gebeuren. Vervolgens worden er afspraken gemaakt. De afspraken worden gemaakt om voor meer veiligheid 
te zorgen en om het risico op herhaling te verkleinen. Bij het maken van afspraken kunnen familieleden of personen 
uit het sociaal netwerk worden betrokken. Gebruik hierbij een methodiek die past bij de doelgroep, zoals Signs of 
Safety als er kinderen bij betrokken zijn.  
 
Hulp vragen voor zelfredzaamheid 
De inzet van het eigen netwerk en Mijn Netwerk App stimuleert zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is wel vragen om 
de hulp van anderen wanneer je die nodig hebt om een acceptabel niveau van functioneren te behouden of te 
bereiken. Het gaat daarbij niet alleen om hulp vragen aan degene die je kan helpen, maar ook om je vraag zo te 
stellen dat de ander begrijpt hoe hij/zij je kan helpen zelfredzaam te worden of zelfredzaam te blijven. Bovendien 
hulp op tijd worden gevraagd. Als er wordt gewacht tot een ander de problemen opmerkt en voor hulp gaat regelen, 
dan ben je niet zelfredzaam. Om de mate van zelfredzaamheid te beoordelen kan de zelfredzaamheidssmatrix (ZRM) 
gebruikt worden (de ZRM is geen onderdeel van de app). De ZRM beoordeelt de zelfredzaamheid op een moment. 
Gebruik de ZRM daarom op verschillende momenten. Als de zelfredzaamheid toeneemt kan er opnieuw gekeken 
worden naar de afspraken die er met het netwerk zijn gemaakt. Daar waar mogelijk kan ondersteuning afgebouwd 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld  

Doelen in een veiligheidsplan bij huiselijk 

geweld met kinderen in het gezin kunnen 

zijn:  

 De moeder heeft een veiligheidsplan en 

indien nodig een vluchtplan voor zichzelf 

en haar (jonge) kinderen.  

 Kinderen weten dat ze recht hebben op 

veiligheid en bescherming.  

 Kinderen weten wat ze kunnen doen 

voor hun eigen veiligheid. Het 

gezinsgeheim is doorbroken.  

 Familieleden of personen uit het sociaal 

netwerk weten wat ze kunnen doen als 

de situatie opnieuw dreigt te escaleren. 

Voor het kind belangrijke volwassenen 

voelen zich verantwoordelijk voor de 

veiligheid van het kind.  

 

Vragen aan moeder kunnen zijn:  

 Welke zorgen heb je over de veiligheid 

van je kinderen?  

 Wat heb je in het verleden geprobeerd 

om jezelf en je kinderen te beschermen? 

Heeft één van deze strategieën je 

geholpen? Zouden ze nu kunnen 

helpen? Wat zou nog meer kunnen 

helpen?  

 Ken je mensen bij wie je terecht kan 

voor hulp? Hoe kunnen ze helpen? Hoe 

kunnen we hen erbij betrekken?  
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De app heeft als doel om de gebruiker in het hulpverlenersproces op een aantal punten te ondersteunen, namelijk:  
 
• De app brengt het netwerk van een gebruiker in beeld. Dit kan zowel het informele als het formele netwerk zijn. 
Door het netwerk visueel te maken, wordt de gebruiker zich meer bewust van zijn of haar eigen netwerk. Het beeld 
van het netwerk verandert door het aantal afspraken die gemaakt worden. Dit versterkt het beeld van het eigen 
netwerk en de eigen regie hierin.  
 
• De app helpt om afspraken na te komen, doordat herinneringen worden verstuurd voorafgaand aan de afspraak. 
Tevens worden met de app afspraken SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) 
geformuleerd. Daarmee wordt de daadkracht en betrokkenheid van het (in)formele netwerk versterkt. Ook 
versterkt dit eventuele afspraken die in een veiligheidsplan zijn gemaakt.  
 
• De app helpt om aan de bel te trekken bij nood. Vooraf en tijdens de bijeenkomst worden mogelijke 
noodsituaties besproken en afgesproken wie wat doet. Afspraken en een stappenplan helpen om in geval van nood 
ook echt aan de bel te trekken. Dit versterkt de zelfregie en helpt bij het laten slagen van het veiligheidsplan.   
 
• De app helpt om het zwijgen rondom onveiligheid en geweldsituaties te doorbreken. Doordat de zorgen worden 
besproken en er concrete afspraken worden gemaakt, wordt het isolement, waar iemand in een zorgelijke 
thuissituatie in terecht kan komen, doorbroken. 
 
• De app helpt om loyaliteitsconflicten te overwinnen. Kinderen vinden het, uit loyaliteit naar hun ouders, moeilijk 
om aan de bel te trekken als het thuis niet goed gaat. Doordat er naar de kinderen wordt geluisterd en de zorgen 
worden besproken voelen de zorgen minder als een geheim. Ouders worden gevraagd om meerdere malen 
expliciet toestemming te geven om op de help-knop te drukken als het misgaat of bij andere noodsituaties.  
 
• De app helpt om schroom te overwinnen. Veel mensen vinden het lastig om hulp te vragen en om een zorgelijke 
thuissituatie te bespreken met mensen uit hun netwerk. Met ondersteuning van de hulpverlener en doordat er 
vooral praktische afspraken worden gemaakt, wordt de drempel om hulp te vragen iets kleiner.  
 
• De eigen regie en zelfredzaamheid van een gebruiker wordt versterkt, doordat de cliënt zelf de app beheert. Het 
is zijn of haar netwerk, en alleen hij/zij kan ziet op de app het totale netwerk. De hulpverlener kan alleen in overleg 
samen op de telefoon van de gebruiker de voortgang monitoren tijdens een afspraak.  
 
 
 
 

Zorg Kracht 
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 Mijn Netwerk App is niet specifiek ontwikkeld voor kinderen, maar is wel heel bruikbaar voor kinderen vanaf circa  
8 jaar. Uiteraard is het gebruik van de app alleen mogelijk als zij de beschikking hebben over een smartphone of  
tablet en als hun ouders toestemming voor het gebruik hiervan geven.  
 
Kinderen vanaf 8 jaar: 
Voor kinderen vanaf 8 jaar kan met name de help-knop van Mijn Netwerk App worden ingezet. Hierbij gaat het met 
name om situaties waarbij er sprake is geweest van huiselijk geweld, waarbij er veiligheidsafspraken met ouders en 
met kinderen worden gemaakt. De veiligheidsafspraken kunnen zich hierbij onder andere richten op situaties 
waarbij de spanning tussen ouders op loopt. Kinderen vanaf een jaar of acht kunnen meestal zelf heel goed 
aangeven wat ze zouden willen doen om zich veilig te voelen. Bij jonge kinderen kan aan de moeder gevraagd 
worden naar wie zij in haar omgeving, samen met de kinderen, zelf toe kan gaan voor steun. Kinderen krijgen met 
Mijn Netwerk App, expliciete toestemming van hun ouders en van hulpverleners om  in situaties waarbij het 
misgaat de help-knop van Mijn Netwerk App te gebruiken. Kinderen voelen zich erg loyaal naar hun ouders en 
zullen zich vaak verantwoordelijk voelen voor de situatie. Daarom is het belangrijk dat ouders regelmatig naar hun 
kind blijven herhalen dat zij de help-knop mogen gebruiken in situaties waarbij het mis gaat.  
  
Kinderen vanaf 12 jaar: 
Bij kinderen vanaf 12 jaar kan de app gebruikt worden zoals in de handleiding staat beschreven. Het is hierbij wel  
van belang om toestemming te vragen aan ouders. Ook kinderen vanaf 12 jaar voelen zich erg loyaal naar hun  
ouders. Expliciete toestemming van ouders voor het zoeken van steun in het netwerk, en het gebruik van de help- 
knop is daarom ook bij hen erg belangrijk.  
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Mijn Netwerk App kan in verschillende interventies en methodieken worden gebruikt. In het onderstaande  
stappenplan vindt u terug welke plek Mijn Netwerk App heeft in de methode en welke aandachtspunten er zijn.  
Het stappenplan voor de help-knop en het stappenplan voor het in gebruik nemen van de app vindt u in de  
volgende paragrafen.  
 
Plek van de app in het hulpverlenersproces 
1. Bespreek zorgen, krachten en doelen zoals beschreven in de gebruikte methodiek.  
2. Breng het eigen netwerk in kaart zoals beschreven in de gebruikte methodiek.  
3. Bespreek of de persoon Mijn Netwerk App wil gebruiken.  
4. Bespreek welke noodsituaties zich kunnen voordoen en welk noodnummer de gebruiker dan zou willen 

bellen. Volg hierbij de instructies uit de volgende paragraaf: help-knop. 
5. Nodig het netwerk uit voor een bijeenkomst.  

• Dit kan zowel het informele netwerk (zoals vrienden, familie, mantelzorger en buren) als het 
formele netwerk (zoals docent, voogd, jongerenwerker, verzorger en muziekleraar) zijn. Denk hierbij 
aan 2 tot 8 personen uit het netwerk. 

• Bespreek vooraf met de gebruiker wat er wel en wat er niet wordt gedeeld met het netwerk. 
• Bereid deze bijeenkomst voor volgens de richtlijnen uit de gebruikte interventie of methode.  
• Als een bijeenkomst om (veiligheids)redenen niet mogelijk zijn, dan kunnen er ook individuele 

afspraken met netwerkleden worden gemaakt. Een bijeenkomst heeft als meerwaarde dat het 
netwerk zichtbaar aanwezig is, elkaar kent en dat er gevoel van gezamenlijkheid en steun ontstaat.  

6. Tijdens de bijeenkomst worden er praktische afspraken gemaakt met het netwerk om de gebruiker te 
ondersteunen. Maak deze afspraken SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) 

7. Tijdens deze bijeenkomst geeft de gebruiker aan wie hij/zij graag als ‘Help contact’ in de lijst wil opnemen. 
Spreek af in welke situaties, wie opgeroepen kan worden en wat er dan wordt verwacht.  

8. Vraag de contactpersonen waarom zij deze persoon graag willen helpen en beschrijf dit in één zin. Iedereen 
schrijft deze zin voor zichzelf op. Op een later moment wordt deze zin ingevoerd in de app, als positieve 
herinnering voor de gebruiker en het netwerk.  

9. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt de app in gebruik genomen (zie stappenplan). 
10. Plan een vervolg afspraak over twee weken met de gebruiker, waarin u de voortgang van de afspraken 

bespreekt. In overleg kunt u samen de afspraken in de app bekijken. 
11. Blijf vervolgafspraken plannen, zolang de onveiligheid of de zorgen blijven bestaan.  
 
 
 
 

 

•Zorgen, krachten en doelen 

•Netwerk in kaart 

•Noodsituaties en veiligheid 

Individueel 

•Afspraken  

•Veiligheid en ‘help-
contacten 

Netwerk 
bijeenkomst 

•Inlog maken 

•Contacten invoeren 

•Afspraken invoeren 

•‘Help’-contact 

APP instellen 

•Herinnering aan afspraak 

•Vervolg afspraak maken 

•Evaluatie en bijstellen 

Gebruik APP 
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Wie alarmeer je in welke noodsituaties? Welke soorten noodsituaties kunnen er allemaal zijn? Voorafgaand aan de 
bijeenkomst bespreekt u met de gebruiker welke soorten noodsituaties zich voor zouden kunnen doen en met wie 
hij/zij dan contact opneemt. Een aantal contacten zijn ook contactpersoon in noodsituaties. 
 
Stappenplan: 
• Bespreek, aan de hand van de geïnventariseerde zorgen en krachten, welke noodsituaties zich zouden kunnen 

voordoen.  
• Het gaat hierbij niet alleen om noodsituaties waarbij er sprake is van levensgevaar, maar juist ook om minder 

ernstige situaties.  
• Welke personen uit het eigen netwerk voelen het meest vertrouwt om afspraken mee te maken voor 

noodsituaties? Selecteer minimaal 1 en maximaal 3 personen voor noodsituaties.  
• Bespreek wie de gebruiker graag wil benaderen en koppel de personen aan mogelijke noodsituaties.  
• Spreek af dat de gebruiker bij acute bedreigende of gevaarlijke situaties de politie belt. 
• Bespreek tijdens de bijeenkomst de help-knop op de app en vraag de contactpersonen of zij in noodsituaties 

beschikbaar willen en kunnen zijn. Schrijf de afspraken duidelijk op: 
• Wie benader je bij welke noodsituatie? Door voorbeelden te bespreken, worden verwachtingen 

afgestemd. Stem ook af wanneer er met een hulpverlener contact wordt gezocht en wanneer met 
andere help-contacten. 

• Een noodoproep in noodsituaties kan met een druk op de helpknop en de telefoonknop indrukken. 
• Oefen het gebruik van de noodknop met de contactpersoon tijdens de bijeenkomst, dit verlaagt de 

drempel tijdens een echte crisissituatie.  
• Spreek af dat de help-contactpersoon zo mogelijk opneemt/zo snel mogelijk terugbelt bij een 

noodsituatie. Help-contactpersoon zijn, vraagt van deze contactpersoon om goed bereikbaar te zijn. 
 

 
Voorbeelden van situaties voor de help-knop: 
• In een gezinssituatie is sprake geweest van huiselijk geweld. Dochters Gaby en Sena drukken op de 112 help-

knop voor politie als een ruzie tussen vader en moeder wederom uit de hand loopt.  
• In een gezinssituatie is sprake geweest van huiselijk geweld. Als de spanning in huis oploopt wil Dana (15 jaar) 

het liefst weglopen, de spanning is teveel. Ze de stad ingegaan en heeft veel alcohol gedronken. Ze weet niet 
waar ze heen kan en drukt op haar tante help-knop  

• De zwangere tiener Desi kan niet bij haar ouders terecht. Na een logeerpartij bij een vriendin is ze daar met 
ruzie weg gegaan. Waar moet ze nu heen? Ze drukt op haar hulpverlener help-knop. 
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Volg het onderstaand stappenplan om Mijn Netwerk App met de cliënt in gebruik te nemen.  
 
Stappenplan voor gebruik van Mijn Netwerk App 
1. Mijn Netwerk App wordt geïnstalleerd op de smartphone van de cliënt. Om de app te instaleren op de 

smartphone van de gebruiker heeft u een toegangscode nodig. Deze worden door JSO verstrekt. 
2. Download de app via de instructies die u van JSO heeft ontvangen. 
3. Laat de gebruiker een profiel aanmaken. Log hiervoor in, vul naam en contact gegevens in en maak een foto 

met de telefoon/tablet. Help daar waar nodig, maar laat bij voorkeur de gebruiker zelf de gegevens invullen.  
4. Nu kan de gebruiker de contactpersonen uit zijn/haar netwerk waarmee afspraken zijn gemaakt toevoegen. 

Voeg naam en contactgegevens toe en maak een foto. Geef aan of deze persoon in de ‘Help’ lijst wordt 
opgenomen (zie De Help-knop). Voeg minimaal 1 contactpersoon toe.  

5. Laat elke contactpersoon het antwoord invoeren op de vraag: “Vertel in één zin waarom jij ‘naam gebruiker’ 
graag wil helpen?”. 

6. Voor iedere contactpersoon wordt nu de eerste afspraak ingevoerd. Met datum, tijd en een korte 
omschrijving van de afspraak. Geef aan hoe de contactpersoon herinnerd wordt. Dit kan per what’s app, e-
mail en sms. Standaard staan alle opties aangevinkt. Voor de gebruiker kunnen er kosten verbonden zijn aan 
het doen van een help-oproep, bespreek de opties en mogelijke onkosten daarom met de gebruiker.  
De afspraken worden SMART geformuleerd 

• Specifiek: wie gaat wat doen? Met welk doel? Een doel is gekoppeld aan een zorg. Bij het invoeren 
van de afspraak of activiteit wordt er een naam en een omschrijving ingevoerd.  

• Meetbaar: na de afspraak krijgen beide gebruikers de vraag of het gelukt is en of de afspraak ook 
voor volgende week is.  

• Acceptabel: welk resultaat levert de activiteit op? Dit kunnen praktische zaken zijn (boodschappen, 
kinderen van school halen), emotioneel (gezelligheid of verhaal kunnen vertellen), 
veiligheidsaspecten (in stressverhogende situaties gaan de kinderen naar de buurvrouw). 

• Realistisch: is de afspraak haalbaar voor beiden? Als een contactpersoon vaak een afspraak heeft 
met de gebruiker, groeit zijn of haar bolletje. Iemand waarmee de afspraken vervallen zal een 
kleiner bolletje worden. Evalueer als hulpverlener regelmatig hoe het hulpverlenersproces verloopt.  

• Tijdgebonden: in de app wordt de eerst volgende afspraak gemaakt, waarbij de datum en tijd wordt 
ingevoerd.  

7. Oefen de help-knop tijdens de bijeenkomst. Werkt de knop? (uitgezonderd 112 en Veilig Thuis). 
8. Nu is de app klaar voor gebruik. De ingevoerde contactpersonen ontvangen voorafgaand aan hun afspraak 

een herinnering. Na afloop van de afspraak kunnen deelnemers een vervolgafspraak inplannen.  
 



Bijlage: waar vind ik meer informatie? 
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JSO  
www.jso.nl 
 
Tools voor wijkteams, onder andere over de inzet van eigen kracht en het sociaal netwerk, over veiligheid en over 
ronde tafel overleg:  
https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl 
 
Apps in hulpverlening: 
http://www.jeugdcloudappstore.nl  
https://www.digitalezorggids.nl/gids/apps  
https://www.onlinehulpstempel.nl  
 
Meer informatie over Signs of Safety 
http://www.nji.nl/Signs-of-Safety 
 
Als het misgaat bel ik jou:  
http://www.jso.nl/incompany-trainingen/als-het-misgaat-bel-ik-jou-training/ 
 
Zelfredzaamheidsmatrix en -radar 
http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/zrm.aspx  
http://www.zelfredzaamheidsradar.nl  
 
Meer informatie over een Eigen kracht conferentie: 
http://www.eigen-kracht.nl 
http://www.nji.nl/Eigen-Kracht-conferentie  
 
Een sterk sociaal netwerk: Handleidingen en werkbladen 
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Een%20sterk%20sociaal%20netwerk%20%5bMOV-
226328-0.3%5d.pdf 
 
Natuurlijk een netwerkcoach! 
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/De%20zorgkracht%20van%20sociale%20netwerken%20%
5BMOV-177803-0.3%5D.pdf 
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Bijlage: een sociaal netwerk, wie zit daar in? 
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Voorafgaand aan het gebruik van de app wordt met de methodiek die in de organisatie wordt gebruikt, het eigen 
netwerk van de cliënt in kaart gebracht. Wie ken je en wat betekenen deze mensen voor je. Een sociaal netwerk 
bestaat uit meerdere personen, waarmee iemand een sociale relatie heeft. Deze personen kunnen ingedeeld 
worden in cirkels rondom de hem/haar (Van Gennep, 2012): 
  
·     De cirkel van intimiteit (binnenste cirkel): Huwelijkspartner, kinderen, ouders, heel goede vrienden. Deze 
mensen steunen je door dik en dun. Normaliter zijn dit ongeveer zes tot tien personen. 
  
·     De cirkel van vrienden: Een kleine groep vrienden die dicht je staan en om wie je geeft. Zij weten waar je mee 
bezig bent, ze kennen een aantal van je zorgen en zwakke plekken en ze wensen dat het goed met je gaat. Ook hier 
gaat het om zes tot tien personen. 
  
·     De cirkel van kennissen: Deze personen zijn vaak gekoppeld aan bepaalde situaties. Het zijn mensen in de buurt 
waar je woont, personen op school of op het werk, mensen die tot je familie behoren, mensen van de kerk, kroeg 
of sportclub. Het gaat meestal om vele tientallen mensen, soms wel om 150 tot 200 mensen. Het zijn mensen die 
je goed kent, maar die niet echt dichtbij je staan. 
  
·     De cirkel van dienstverleners: Dit zijn personen die in ruil voor geld bepaalde diensten verlenen, zoals de bakker, 
de kapper, de leraar, de baas of de dokter. Maar ook de professionals die je helpen als je problemen hebt.    
  
Mensen verschillen in het sociaal netwerk dat ze hebben, in omvang (aantal personen), structuur (variatie in 
contacten, soort contacten, mate van intimiteit), en dichtheid (hoe goed kennen de deelnemers elkaar, stabiliteit, 
functie en duur/ frequentie van contacten). Ook de kwaliteit van een netwerk verschilt in initiatief van het 
netwerk,  
bereikbaarheid, soort activiteiten en wensen van alle leden. 
 
Wie is belangrijk voor jou? 
Een belangrijke vraag voor volwassenen is de vraag ‘Wie is belangrijk voor jou?’. Ga samen na of de volwassene kan 
terugvallen op familie, kennissen of buren voor praktische hulp of bijvoorbeeld voor ondersteuning bij de 
opvoeding en verzorging van hun kind. Wie zijn belangrijke bronnen van steun voor de persoon zelf (bijvoorbeeld 
bij persoonlijke problemen en vragen)? Heeft hij/zij een ondersteunende werkkring?  
Ook kinderen kan gevraagd worden wie belangrijk voor hen is. Heeft het kind vriendjes of vriendinnetjes, 
stimuleren ouders dit? Heeft het kind goed contact met de leerkracht? Zijn er voor het kind andere belangrijke 
volwassene die een ondersteunende of beschermende rol (kunnen) hebben? 
  
 
  
 
 
 
 

Persoon 

Intimi 

Vrienden 

Kennissen 

Dienstverleners 



Bijlage: op wat voor een manieren kan iemand steun geven? 
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De afspraken die gemaakt worden tijdens de bijeenkomst kunnen heel divers zijn, omdat contacten uit het netwerk 
op heel verschillende manieren steun kunnen bieden. Zorg bij het maken van afspraken voor een goede 
afstemming van steun op de behoefte van de cliënt en dat wat het netwerk kan bieden. Hieronder zijn de vele 
vormen van steun in acht categorieën beschreven. De verschillende vormen van praktische en emotionele steun 
kunnen worden ingezet om de veiligheid te vergroten.  
 
• Emotionele/affectieve steun: Een luisterend oor, begrip, aandacht, liefde, betrokkenheid, solidariteit, 
bemoediging. Mensen ervaren door emotionele steun dat hun verdriet of pijn door anderen geaccepteerd wordt 
en ze het mogen uitten. 
  
• Cognitieve of informatie steun: Dit verwijst naar het krijgen van informatie, advies en feedback over allerlei zaken, 
zodat de persoon zelf makkelijker een probleem op kunnen lossen. Over praktische zaken, zoals waar vind ik een 
goede huisarts tot feedback over het eigen gedrag. Bij kinderen kan het bijvoorbeeld ook gaan over informatie 
geven over een psychisch ziektebeeld van vader of moeder.  
 
• Waardering: Door middel van waardering, bevestiging en het gevoel dat mensen uit je netwerk vertrouwen in je 
hebben kun je problematische situaties het hoofd bieden. Het ontvangen van waardering draagt bovendien bij tot 
positieve zelfwaardering door een individu. Bij kinderen kan dit ook door een compliment of een aai over de bol.  
 
• Praktische steun: Hiervan is sprake als het netwerk zorgt voor oppas voor de kinderen, het overnemen van de 
zorg voor een zieke moeder, het schoonmaken van het huis of het helpen met de boekhouding. 
 
• Normatieve steun: Helpt mensen om zich ‘passend’ te gedragen en gedrag van anderen op ‘waarde’ te schatten. 
Dit gebeurt door middel van normen, waarden, voorbeelden, gedragsadviezen en sancties. Dit alles helpt mensen 
de juiste keuzes in moeilijke situaties te nemen, zonder zich daar onzeker over te voelen. 
 
• Gezelschapssteun: Zorgt voor plezier en gezelligheid van het samen zijn en voor een gevoel ergens bij te horen. 
Het geeft hen identiteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld door praten, van gedachten wisselen, samen iets ondernemen, of 
mee te vragen naar een activiteit/bijeenkomst. Soms is alleen aanwezigheid van vertrouwde anderen al genoeg om 
spanning te verminderen.  
 

• Materiële steun: Materiële steun kan door het mensen uit het netwerk geboden worden door bijvoorbeeld geld, 
onderdak, kleding, huisraad, gereedschap, eten. 
 

•Belangenbehartiging/ maatschappelijke ondersteuning: Netwerkleden kunnen helpen om bij anderen gedaan te 
krijgen wat iemand niet alleen lukt. Voorbeelden daarvan zijn, bemiddelen bij het krijgen van een woning, zorgen 
dat het huishouden de hulp of verzorging krijgt zij wenst en nodig heeft, bemiddelen bij het krijgen van een baan 
en bepleiten van subsidie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


