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Netwerk: wie helpt je?

Doelen
Cursisten krijgen inzicht in hun netwerk: wat is het nut en de noodzaak van verschillende rela-
ties, wat helpt jou verder en wat niet. 

Beschrijving
De trainer geeft eerst met hulp van bord of flap-over uitleg over de cirkels op het werkblad. 
Welke mensen ken je? Samen vormen zij je netwerk. Na de uitleg vullen de cursisten in tweetal-
len of kleine groepjes de netwerkkaart in. Het is de bedoeling dat cursisten in beeld brengen wie 
ze kennen:
c  De mensen bij wie ze altijd terechtkunnen, die hen helpen en belangrijk voor hen zijn, 

plaatsen ze het dichtst bij de kern. 
c  In de buitenste cirkel komen instanties die kunnen helpen (het vrouwencentrum, cwi, 

vrijwilligerscentrale, maatschappelijk werk, gemeente etc.) en de mensen die cursisten ken-
nen, maar niet tot de eerste cirkel behoren. Ze kunnen onderling discussiëren wat voor hulp ze 
eigenlijk nodig hebben en wie ze daar vervolgens voor zouden kunnen inzetten? 

Plenair terugkoppelen.
Met behulp van markeerstiften geven de cursisten vervolgens aan bij wie ze voor emotionele 
of praktische zaken terechtkunnen. Cursisten krijgen zo inzicht wie hen op welke manier kan 
helpen. En dat soms de beste hulp in de buitenste cirkel kan staan. Daarna kunnen ze met een 
andere kleur aangeven of er een instelling of persoon mist in hun netwerkcirkels.

Aanwijzingen
c  Van tevoren: werkblad kopiëren.
c  Van tevoren: de trainer stelt zich op de hoogte welke lokale organisaties van belang zijn.
c  Materialen: een aantal markeerstiften in 2 kleuren
c  Het is afhankelijk van het doel van de cursisten welke mensen en instanties in het netwerk van 

de cursisten belangrijk zijn om in te schakelen. Door plenair terug te koppelen kan de trainer 
checken of de belangrijkste organisaties bij de cursisten bekend zijn.

c  Tijdsduur: 20 minuten.

Aandachtspunten
c  Er kunnen interessante, of pijnlijke zaken naar voren komen: cursisten die hun familie niet in

de cirkels willen plaatsen omdat ze van hen alleen tegenwerking ondervinden. Een professio-
nal kan zo vertrouwd zijn dat die in de binnenste cirkel staat. 

c  Een cursist kan ook maar heel weinig mensen in de binnenste cirkel hebben, zodat erg zicht-
baar is hoe alleen iemand ervoor staat. Het confronteert hen met hun isolement. Leg de relatie 
met de volgende stap: hoe krijg ik meer mensen in de binnenste cirkel?
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Werkblad Netwerk: wie helpt 
je?

Wie ken ik?   -   Wie kan mij helpen?   -   Welk soort hulp?

Netwerk dichtbij
Familie, schoonfamilie, vriendinnen, kennissen

Netwerk veraf
Medecursisten, collega’s, leraren, instanties


