
Herkenning en erkenning

Bertine: ‘De begeleider is 
onderdeel van de groep en 
wordt geacht ook persoon-
lijke ervaringen te delen. 
Je merkt dat dit helpt om 
een gelijkwaardige relatie 
op te bouwen met elkaar.’

Quote

Meer informatie

Jessy Berkvens
E  j.berkvens@ribw-nr.nl
T 024 382 05 00 of 06 14 96 38 96
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Wie betaalt? 

Deelname aan Samensterk bege-
leiding is mogelijk wanneer je een 
beschikking hebt voor individuele 
begeleiding van de RIBW. Heb je 
dat nog niet? Dan kan deze aan-
gevraagd worden bij het Sociaal 
Wijkteam. 

Waar en wanneer? 

Samensterk begeleiding wordt in 
jouw wijk of buurt georganiseerd. 
De begeleiding vindt in principe 
voor een langere periode plaats, 
op dezelfde dag, tijd en locatie. 
In- en doorstroom van deelnemers 
is, in goed overleg met elkaar, 
mogelijk.

Vind je het ook prettig om met gelijkgestemden ervaringen uit 
te wisselen en op een veilige en positieve manier van elkaar te 
leren? Dan is Samensterk begeleiding - een vorm van collectieve 
ondersteuning - misschien iets voor jou!

Samensterk begeleiding is een nieuwe vorm van begeleiding binnen de 
RIBW Nijmegen & Rivierenland waarbij cliënten gebruik maken van de 
kracht en ervaringen van lotgenoten.

Hoe werkt het?
Tijdens de bijeenkomsten ga je in kleine groepen van zes tot acht deel-
nemers met elkaar in gesprek, wissel je ervaringen uit en ga je op zoek 
naar herkenning bij elkaar. Je individuele doelstellingen op de verschil-
lende levensdomeinen zijn leidend voor de gespreksthema´s. De groep 
heeft de regie of ze hiervoor een gespreks- of spelvorm inzet. Door je 
eigen ervaringen op een positieve manier in te zetten kun je niet alleen 
jezelf, maar ook een ander helpen. Zodoende leer je van elkaar in een 
veilige en betrokken sfeer. Dit proces ondersteunt verdere stappen in 
het eigen herstelproces. 

Voor wie? 
Collectieve ondersteuning is bedoeld voor alle mensen die begeleid 
worden door de RIBW. Samen met je begeleider en het Sociaal Wijkteam 
maak je afspraken over de vorm van ondersteuning die je nodig hebt. 
Als deze vorm van collectieve ondersteuning passend is, maar alléén niet 
voldoende ondersteunt, dan kan individuele begeleiding naast Samensterk 
begeleiding plaatsvinden.

Door wie? 
De groepsbijeenkomsten worden ondersteund door een begeleider van de 
RIBW. Belangrijk om te weten is dat deze begeleider een onderdeel is van 
het proces. Hij of zij doet met alle activiteiten mee. De begeleider draagt 
zorg voor een veilige en betrokken sfeer waarin iedereen zichzelf mag zijn, 
zonder dat de diagnose centraal staat. De begeleider staat ten dienste van 
de groep en ondersteunt de deelnemers waar dit nodig is. Hiermee wordt 
een sterke mate van ‘samenhulp’ aangesproken. De ‘samenhulp’ zou op 
den duur zo sterk ontwikkeld kunnen worden dat de begeleider steeds 
minder of zelfs niet meer nodig is.

Lees verder op de achterzijde

Collectieve ondersteuning
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Deelnemers aan het woord

Jessica: Veel mensen die begeleiding krijgen van de RIBW zijn eenzaam. Daarom 
is de Samensterk begeleiding die de RIBW aanbiedt zo belangrijk, ook voor mij. 
Je ontmoet andere mensen en bespreekt onderwerpen die je bezig houden.’

Bertine: ‘Ik had aanvankelijk twijfels bij Samensterk begeleiding. Ik ben prikkel-
gevoelig, wist niet hoe het in een groep zou zijn voor mij. Daarnaast heb ik een groot verantwoor-
delijkheidsgevoel en minder goede ervaringen met groepstherapie. Bovendien was ik bang dat voort-
durend dezelfde persoon aan het woord zou zijn. Ik merk nu dat het niet op groepstherapie lijkt en 
ontdek steeds meer de voordelen van de bijeenkomsten. Je vindt steun bij elkaar en ontmoet gelijk-
gestemden. De bijeenkomsten geven mij energie en kracht om mijn situatie onder ogen te zien en 
de juiste stappen te zetten. Het lotgenotencontact helpt mij daarin.’

Jessica: ‘De rol van de begeleiding vind ik belangrijk. Ik vind het fijn dat de begeleider de rust 
bewaakt en ingrijpt als mensen te heftige persoonlijke verhalen vertellen, want 
dat kan heel zwaar zijn. Ook is het prettig als de begeleider op de hoogte is 
van wat er speelt bij de deelnemers, zodat opmerkingen in de groep beter 
geplaatst kunnen worden. Het is goed dat we zelf proberen zo open moge-
lijk te zijn en elkaar positief stimuleren. Het is in mijn ogen heel goed dat 
er ook naar de mening van de groepsleden wordt gevraagd.’

Willy: ‘De relatie met je begeleider is anders, als mens gelijkwaardig, maar toch is het een zakelijke 
relatie. De begeleider komt bij mij over de vloer en ik niet bij hem of haar. Bovendien vertel ik veel 
persoonlijke dingen en de begeleider niet. Dat is prima, maar toch anders dan met lotgenoten.
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