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Doel 
Hierbij een beknopte handreiking met praktische handvatten om een online supportgroep te 
begeleiden. Daar bestaan geen vaste regels voor maar door dit documentje samen vooraf te 
bespreken krijg je een beter idee over wat het inhoudt, wat je tegen kunt komen en wat je voor 
jezelf van tevoren al voor keuzes kunt maken.  
 
Doel van de Corona supportgroep 
Samen ervaringen uitwisselen rondom corona zodat we beter leren positief om te gaan met de 
gevolgen ervan.  
  
Jouw rol als begeleider 
Je neemt deel aan de groep als lotgenoot maar je bent ook contactpersoon voor de groep en zorgt er 
vooral voor dat het groepsproces goed verloopt. 
 
Dat betekent praktisch: 
 Je hebt een ondersteunende rol. Je hoeft geen formele ‘leider’ of ‘voorzitter’ te zijn maar zorgt er 

vooral voor dat het gesprek goed verloopt. 
 Het gaat daarbij vooral om een prettige en veilige sfeer te creëren zodat mensen voelen dat zij 

openhartig hun ervaringen kunnen delen.  
Daarmee kun je zelf beginnen door meteen bij de eerste bijeenkomst het voorbeeld te geven en 
je als eerste voor te stellen op een heel menselijke, laagdrempelige en openhartige manier.  

 Je zorgt ervoor dat het groepsproces goed verloopt, dat iedereen zich uitgenodigd voelt en de 
gelegenheid krijgt om volledig deel te nemen. Behalve iedereen de ruimte geven ook mogelijk 
ongewenste situaties benoemen en bespreekbaar maken. Daar ben jij nooit alleen 
verantwoordelijk voor, dat is iets waar je met de hele groep voor zorgt. 

 Doel van de groep is samen positief werken aan grip krijgen op de gevolgen van corona. 
Dus even klagen is soms ook belangrijk, en moet kunnen, maar daarna positief zoeken naar 
mogelijkheden die bij jou passen. 

 Zoek binnen de groep een maatje en spreek verwachtingen uit. Hoe je elkaar samen helpt en 
taken verdeeld. Als je een maatje hebt gevonden, geef dit door met contactgegevens aan de 
ondersteuner. 

 Een veilige omgeving is een voorwaarde om je openhartig uit te durven spreken. Dit is bijna het 
eerste om te benoemen tijdens de startbijeenkomst*.  

 Altijd spreken vanuit jezelf, we delen allemaal onze eigen ervaring en niemand heeft de waarheid 
in pacht. Ook van jou als begeleider wordt niet verwacht dat jij alles weet. 

 Iedereen is anders, niet iedereen heeft dezelfde normen en waarden als jijzelf; houd daarom 
altijd een open houding en respect voor iedereen, zoveel mogelijk zonder oordeel of aanname. 

https://zelfregietool.nl/coronahulp-van-lotgenoten/wat-is-een-corona-supportgroep/


 Spreek het belang uit van commitment aan de groep. Zeker wat betreft aanwezigheid in een 
online groep.  
Je bent er voor jezelf maar met jouw ervaringen ook voor de anderen. Probeer altijd aanwezig te 
zijn, voor je medegroepsleden maar ook om de continuïteit van de verhalen te kunnen volgen. 
Dus probeer er ook te zijn als het juist wat minder gaat, je zult zien dat je altijd met meer energie 
uit de groep komt. 

 Spreek samen af hoe lang je de groepssessies houdt, bijvoorbeeld 1 uur. Met een mogelijke 
uitloop naar1,5 uur max, dat je na dat uur samen kijkt of je nog door wilt gaan, of wie afhaakt. 

 Spreek ook af of iedereen wel/niet microfoon uitzet (ivm onnodige prikkels) en werkt met 
‘handje opsteken’. Dit kan een nadeel zijn ivm. spontaan reageren en de meeste groepen 
functioneren goed zonder deze afspraak. Zoek samen naar een prettige manier. 

 De gemiddelde groepsgrootte is 6-8 mensen. Meestal zijn er wel 2-3 mensen afwezig met reden, 
daarom een mailgroep van max. 10 personen. 

 Als er vaker nieuwe deelnemers instromen en je telkens kennismakingsrondjes moet doen kan 
dit belastend worden. Spreek dan bijvoorbeeld af dat jij je als begeleider en de nieuwe persoon 
zichzelf voorstellen. En dat je daarna geleidelijk aan elkaar wel beter leert kennen. 
 

Startbijeenkomst  
 Start met de belangrijkste afspraak dat ‘alles wat er gezegd wordt binnen deze muren, of binnen 

dit scherm blijft’ (of nooit namen noemen). 
 In een groep wil je graag samen en openhartig je ervaringen delen. Dan is het van belang om 

elkaar goed te leren kennen en vertrouwen.  
Neem daarom de eerste keer uitgebreid de tijd om kennis te maken want dat helpt enorm. 
Spreek bijvoorbeeld af dat iedereen ongeveer vijf minuten neemt en geef dan zelf als eerste het 
goede voorbeeld. Vertel menselijk over jezelf, wees openhartig en zeg ook wat jij van de groep 
verwacht. 

 Benoem het belang van enkele afspraken te maken. Dat kan direct of tijdens een volgende 
bijeenkomst aan de hand van ‘voorbeeldafspraken’ (zie naslagwerk). 

 Stel voor of iedereen ook in een whatsapp groep wil deelnemen, om tussentijds dingen te delen?  
Dit betekent wel dat iedereen in de groep bereid is zijn telefoonnummer in de groep te delen. 
De meeste groepen hebben zo een groep en dit heeft beslist een meerwaarde, ook in het delen 
van praktische informatie. 

 

Praktisch  

 De aanmelding, uitnodiging, herinnering en het verzorgen van de Zoomlink gebeurt in principe 
door twee ondersteuners. Loopt de groep eenmaal en vind je het prettig zelf de 

 Zorg dat je de meeting altijd ruim vijf minuten van tevoren openzet 
 Bespreek samen in de groep hoe je de sessies wilt indelen; een rondje maken hoe iedereen 

afgelopen 2 weken heeft beleefd (in relatie tot corona), andere helft bv. een thema, of anders. 
 Een voorbeeld van <Afspraken> vind je op https://zelfregietool.nl/wp-

content/uploads/2021/03/Voorbereiding-groepsafspraken-maken.docx  
 Een mooi instrument om in de groep te gebruiken als bespreekmodel, maar ook om vooruitgang 

in beeld te brengen, is het samen invullen van het ‘spinnenweb’ van Positieve gezondheid: 
https://mijnpositievegezondheid.nl  

 

Ondersteuning 

 Er is een aparte whatsappgroep voor begeleiders om vragen en ervaringen te delen in het 
begeleiden of interessante informatie te delen met de andere groepen. 

 Verder worden er ‘Terugkomsessies’ georganiseerd voor de groepsbegeleiders [eens in de x] 

https://zelfregietool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Voorbereiding-groepsafspraken-maken.docx
https://zelfregietool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Voorbereiding-groepsafspraken-maken.docx
https://mijnpositievegezondheid.nl/


 Contact met de ondersteuners via het mailadres: coronagroepen@gmail.com  
Heb je praktische vragen, iets wat niet lekker loopt; neem even contact op dan bekijken we 
samen wat er mogelijk is. 

 En er is altijd inhoudelijk ondersteuning van C-support mogelijk, indien nodig. 
[mogelijk 1 ‘nood-telefoonnummer’ instellen] 
 
 

Naslagwerk; tips en voorbeelden  

Dit naslagwerk is geschreven voor begeleiders van groepen en heeft als doel: 
 de drempel voor het opstarten van een nieuwe groep te verlagen 
 vooraf de goede keuzes te maken voor wat voor soort groepje wilt beginnen  
 geschreven voor groepen die fysiek bij elkaar komen maar de principes zijn grotendeels 

hetzelfde en ook te gebruiken in online groepen. 
 de mogelijkheid te geven om het begeleiden van een groep verder te ontwikkelen, 

en dat allemaal door van elkaar te leren, en van elkaar te blijven leren.  
 
Kennismaking 
 
Net als in een uiteindelijke groep vormt de voorstelronde de basis voor goed samenwerken tijdens 
de training. Nadat je kort iemands levensverhaal of motieven hebt gehoord krijg je vaak een heel 
ander gevoel bij iemand dan uit de eerste indruk die je van iemand had. 
Je wilt elkaar leren kennen om ook werkelijk iets aan elkaar te hebben, dus hoe openhartiger, hoe 
beter. Dat vraagt om een prettige, gelijkwaardige sfeer waar iedereen zich veilig voelt om te delen 
wat hem of haar werkelijk bezig houdt.  
Niet dat je mag verwachten dat iedereen onmiddellijk zijn ziel blootlegt, dat kost de een meer tijd 
dan de ander, maar het gaat wel vaak om die lastige vragen die je niet makkelijk stelt, alleen niet 
opgelost krijgt of liever niet aan anderen wilt laten weten.  
Daarvoor zit je bij elkaar, om juist dat soort lastige vraagstukken samen op te lossen, met elkaars 
kennis en ervaring. 
 
Tips bij het kennismaken: 

 Alles wat binnen de groep besproken wordt, blijft binnen de groep. 
 Begin zelf met jouw verhaal en zet daarmee het voorbeeld neer. 
 Spreek met elkaar van tevoren af hoeveel tijd iedereen heeft voor zijn verhaal, of je iemand 

eerst helemaal uit laat spreken en of/hoe je op elkaar wilt reageren. 
 Tijdbewaking is een lastig en apart punt. Sommige mensen willen het heel strak geregeld 

hebben, anderen laten het meer organisch gebeuren. Belangrijk is in elk geval om dit samen 
van tevoren goed af te spreken.  
Voorbeelden vind je in de bijlage ‘Tips voor tijdbewaking’  
 

Bewust inzetten van je ervaring 
 
Het inzetten van je ervaring kan heel waardevol zijn voor anderen. Belangrijk is dat je er bewust van 
wat voor soort ervaring je hebt en hoe je die ervaring gebruikt. 
Realiseer je dat je alleen jouw ervaring in kunt brengen, dat dit nooit ‘de enige waarheid’ is en dat je 
jouw ervaring kunt aanbieden, wat jij er aan hebt gehad en dat in het beste geval dat iets kan zijn wat 
voor die ander ook nuttig is. 
 
 
  

mailto:coronagroepen@gmail.com


Ervaringsdeskundigheid 
De term ‘ervaringsdeskundige’ is nog betrekkelijk nieuw en wordt vaak verschillend geïnterpreteerd. 
Het woord ‘deskundigheid’ kan snel een hoge verwachting scheppen terwijl er nogal wat manieren 
zijn hoe je ervaring in kunt zetten. Binnen de informele inzet van ervaring zoals binnen de 
zelfregiegroepen spreken wij liever van ervaringsdelers, ervaringskundig of ervaringswerker. 
 

 
 
Het begint in elk geval met iets dat je meemaakt en waardoor je een ervaring op hebt gedaan. 
Stap twee is dat je bewust omgaat met die ervaring en die positief toepast in je leven. 
De derde stap is het leren van soortgelijke ervaringen van anderen, hoe zij daar in een dergelijke 
situatie mee om zijn gegaan. 
Daarna is belangrijk om boven jouw eigen ervaring uit te kunnen stijgen en dat je een ander op de 
voorgrond kunt stellen. Sommige mensen hebben van nature bepaalde kwaliteiten, het kan nooit 
kwaad om je verder te ontwikkelen en vaardigheden te leren. Met vraag- en interviewtechnieken, 
inzicht in gedragstypen of bijvoorbeeld geweldloos communiceren, kun je veel meer uit een 
persoonlijk gesprek halen of beter jouw boodschap op een groep overbrengen. 
 
Tips bij het inzetten van je ervaring: 

 Jouw ervaring is een individuele ervaring. Je kunt altijd vertellen wat jou zelf heeft geholpen 
en misschien heeft de ander daar ook iets aan. Maar dat is voor iedereen anders en iedereen 
maakt zijn eigen keuzes. 

 Wil je jouw ervaring beter leren gebruiken dan zijn er verschillende manieren om deze te 
ontwikkelen Je kunt bepaalde vaardigheden ontwikkelen om jouw ervaring beter in te zetten.  
Binnen het Zelfregienetwerk vind je verschillende trainingen waarmee je jouw praktische 
vaardigheden kunt vergroten. Daarnaast bestaan landelijk verschillende opleidingen om je 
ervaringsdeskundigheid verder te ontwikkelen. 
Een overzicht hiervan vind je op www.ervaringswijzer.nl/hulp/leernetwerk . 
Op deze website en de website www.vvve.nl van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (nVve) 
vindt je meer over ervaringswerkers en ervaringsdeskundigheid. 
 

Wat is het doel van je groep 

 
Je kunt verschillende redenen hebben om een groep op te willen zetten. 
- Begin je omdat je iets te delen hebt?  

http://www.ervaringswijzer.nl/hulp/leernetwerk
http://www.vvve.nl/


  Ervaring waar je anderen misschien denkt verder te kunnen helpen? 
- Heb jij behoefte om zelf iets te willen veranderen aan je situatie, of een bepaald onderwerp? 
- Wil je samen, met een groep, van elkaar leren hoe je iets kunt aanpakken, of ‘leren omgaan met’. 
- Of wil je juist iets doen? Een activiteit? Bijvoorbeeld schilderen, bewegen of bewust koken? 
- Leg je lat niet te hoog. 
   Bijvoorbeeld de AA (Anonieme Alcoholisten) heeft misschien als belangrijkste doel: 
   ‘iedere dag opnieuw wéér een dag geen alcohol te drinken’. 
   Met kleine stapjes is het vaak makkelijker om iets groots te overwinnen. 
 
Wat als de groep niet zo goed loopt? 
Niet iedere groep zal (direct) goed lopen. Dat kan veel oorzaken hebben. Het is goed om daarnaar te 
kijken maar betrek het niet meteen op jezelf. Het kan aan zoveel dingen liggen; aan het onderwerp, 
de mensen, de dynamiek onderling, de omgeving of bijvoorbeeld het tijdstip. 
- Bespreek het in je ‘opstart-trainingsgroep’ en je kunt ook altijd vragen of wij een keer meekijken. 
- Reken er op dat het soms wel een aantal maanden of misschien wel een jaar kan duren voordat een  
  groep een goede basis en samenstelling heeft gevonden. Je hebt vaak met heel uiteenlopende   
  mensen te maken, met soms andere gewoontes en instelling dan jijzelf.  
  Wees niet te snel teleurgesteld, geef het een kans en houdt vol! 
 
Kun je straks ook weer net zo makkelijk ophouden als dat je bent begonnen? 
Dat is een wezenlijke vraag. Het is je dadelijk gelukt om een goedlopende groep op te zetten. 
Maar wat nu, als je na een paar jaar voor je gevoel klaar bent met het onderwerp, of je krijgt plots 
heel andere interesses of misschien ga je stomweg verhuizen? 
Hoe betrokken ben je dan met ‘jouw’ groep, hoe verantwoordelijk voel jij je er voor dat het wordt 
voortgezet, of verantwoordelijk voor de mensen? 
Ook dat is goed om je van tevoren te beseffen. Dat jij niet alléén verantwoordelijk bent voor een 
groep. Daarom, het belangrijkste advies wanneer je een groep wil starten: doe het altijd met z’n 
tweeën. 
 
Wat voor soort groep zet je op? 

 

Het is belangrijk dat je vooraf bedenkt wat je voor een soort groep wil zijn en welk doel je er precies 
mee hebt. Denk daar van tevoren goed over na want het is lastig om halverwege te veranderen en 
het bepaalt sterk de verwachtingen van iedereen. 
Een overzicht van de belangrijkste vormen vind je bij oefening 4 van de training. 
 

Andere keuzes zijn of je een gespreksgroep begint of misschien samen met lotgenoten een activiteit 
onderneemt. Praten gebeurt naderhand meestal toch wel. Zo zijn er wandelclubs rond depressie en 
rouw, kookclubs voor mensen met diabetes, samen zwemmen voor mensen met fibromyalgie. 
Een andere keuze is of je speciaal ook een groep begint voor partners en betrokkenen. Er is meestal 
een heel systeem om iemand heen van allerlei mensen die er ongewild bij worden betrokken en die 
ook vaak geen raad weten met de situatie. Voor hen kan het ook zeer waardevol zijn om met 
lotgenoten te spreken om een manier te vinden er mee om te gaan. 
Bedenk ook of je zo een aparte groep wilt, of dat het door elkaar kan functioneren. Of dat je eens in 
de zoveel tijd een gemixte groep organiseert. 

 
Typen gedrag herkennen 
 
Het overzicht van typen mensen in oefening 5 (vd trainingsmap) kan je helpen om een persoon en 
zijn gedrag te herkennen en te begrijpen èn dat kan je weer helpen om de groep beter te begeleiden.  
De voorbeelden zijn enorm uitvergroot om duidelijke verschillen te kunnen maken en je kunt nooit 
iemand in één hokje duwen. Sterker nog, dat is ook uitdrukkelijk niet de bedoeling. 



De indeling gaat over bepaald gedrag dat je kunt herkennen en dat staat helemaal los van de 
persoon.  
Blijf ieder persoon dan ook altijd als mens zien, los van zijn gedrag. Merk je dat je zelf bij iemand 
irritatie krijgt, wees daar dan snel bij voordat het je verstandhouding met die persoon beïnvloedt. 
Vaak ligt het aan een eigen mening of oordeel, en het werkt prettiger als je daar inzicht in hebt. 
Er zijn verschillende trainingen waarin je kunt leren hier meer inzicht in te krijgen.  
Vraag ons gerust.  

 
Begeleiding en Zelfregie in Zelfregiegroepen 

 
Er zijn veel rollen te vervullen als begeleider. Iedereen vult het op zijn of haar manier in, wat het 
meest bij diegene past. Je belangrijkste taak als begeleider is er voor te zorgen dat de groep zo loopt 
dat iedereen zich er prettig en veilig voelt. Het doel is samen en openhartig alles te delen dat 
iedereen werkelijk bezig houdt. Daarvoor is de sfeer bepalend en daarin ben jij degene die het 
voorbeeld geeft. 
Dus maak het gezellig, liefst niet te stijf of formeel. Wees zelf openhartig en stel jezelf kwetsbaar op. 
Eigenlijk zoals je dat zelf ook graag zou hebben. 
 
Elkaar leren kennen 
De basis voor iedere groep is elkaar leren kennen, door en door leren kennen. Elkaar zo vertrouwen 
dat je elkaars meest persoonlijke zaken openhartig durft te delen. Dingen die je werkelijk bezig 
houden, waar je je zorgen over maakt. Soms dingen waarvan je jezelf nog nauwelijks bewust bent, 
maar die je gedachten wel beheersen. 
Daarom zijn kennismakingsrondes enorm belangrijk, dus neem daar ook ruim de tijd voor.  
Dit vormt de basis voor de hele groep. Het werkt vaak goed als je zelf de aftrap neemt in een 
voorstelrondje en dat je jezelf zo openhartig en kwetsbaar mogelijk opstelt. Dit geeft meteen de toon 
aan voor de rest van de ronde. Wie ben jij en waarom? 
Soms kan het zo zijn dat iemand er voor kiest om nog niets te zeggen, omdat het misschien nog niet 
veilig voelt. Ook dat is goed. 
Het kan geen kwaad een dergelijke ronde vaker te doen. Een jaar later kan iemand bijvoorbeeld zijn 
verhaal heel anders of veel beter vertellen. Ook dat is een ontwikkeling die kan voortkomen uit een 
groepsproces. 
 
Een ander belangrijke rol die je hebt is puur de ondersteunende, faciliterende en dienende rol als 
begeleider. Je bent namelijk uitdrukkelijk niet de leider van de groep. Jouw taak is het zorgvuldig 
begeleiden van de groep zodat er met dat proces gebeurt wat er mee bedoeld was. 
Je bent en blijft uiteraard ook deelnemer van de groep maar je stelt je zo op dat het delen van 
ervaringen mogelijk wordt. Dat betekent vaak dat je jezelf en je eigen vragen op de achtergrond stelt. 
Geef eerst iedereen van de groep de ruimte om te vertellen en te reageren en probeer je eigen 
reactie of mening te bewaren tot het laatst. 
Je zult zien dat wat jij aanvankelijk zo belangrijk vond om te zeggen, een andere deelnemer dat wel 
een keer noemt. Dat het helemaal niet nodig bleek dat jíj dat zelf zei. 
 
Tips voor jou als begeleider 
 

 Neem nooit belangrijke beslissingen alleen. Je bent een groep, dus zorg ervoor dat je 
eigenlijk alle beslissingen ook samen neemt. Bespreek belangrijke keuzes van tevoren. 

 Tel soms tot tien om je te bedwingen als eerste te reageren. Geef de andere deelnemers 
eerst de ruimte. Maar zorg er ook voor dat je uiteindelijk zelf ook jouw verhaal kunt doen en 
vragen kunt voorleggen. Je bent niet voor niets aan deze groep begonnen, dus zorg dat jij zelf 
ook genoeg uit de groep krijgt. Zorg daarin voor een goede balans!  



 Als het je lukt om als laatste jouw mening te geven dan waak er wel voor dat je ook daarin 
niet al je kennis hoeft te gebruiken. Als dat telkens voorkomt kan dit de indruk geven dat jij 
het allemaal beter weet. En dat beeld wil je ook niet graag, toch? 

 Zorg ervoor dat het gesprek altijd centraal in de groep wordt gevoerd, ook de gehele groep 
aangaat (thema gecentreerd). Zijdelingse gesprekken kunnen heel storend zijn en uiteindelijk 
wil iedereen het graag horen als er iets interessant is. 

 Zorg ervoor dat je van tevoren duidelijk afspreekt wanneer je bv. pauze houdt, en hoe lang. 
 Blijf niet hangen in jouw gevoel bij de verhalen of het gedrag van een van je groepsleden.  

 Waak ervoor dat niet de mening van één iemand de overhand krijgt.  
Niemand heeft de waarheid in pacht. Er bestaat niet één enkele waarheid, maar iedereen 
heeft wel zijn eigen ervaring. 

 Lopen de emoties te hoog op; leg het gesprek stil en neem een ‘time-out’, een pauze of 
kort naar buiten. 

 Kies zoveel mogelijk voor een positieve en constructieve benadering. Iedereen komt in de 
groep met een eigen doel, om iets te veranderen of verbeteren. Iedereen wil vooruit! 

 Complimenten krijgen als je iets goed doet, vind iedereen fijn. Er zijn groepen die 
afgesproken hebben dat iedereen aan het eind van de bijeenkomst altijd iets positiefs zegt 
over iemand, of zelfs over iedere deelnemer.  
Je zult er versteld van staan hoeveel energie dat oplevert. 

 Je hoeft niet alles alleen te doen.  
Delegeer standaard een aantal taken zodat je het zelf rustiger bent en je beter kunt 
concentreren op wat werkelijk belangrijk is, bijvoorbeeld vraag iemand anders om de thee en 
koffie in te schenken, de deur open te doen, iemand na te bellen die er niet is geweest, etc. 
Of om je te helpen  de tijd te bewaken, iets te onthouden (met een reminder, wekker),  etc. 

 Vraag de groep om samen mee ervoor te zorgen dat iedereen ongeveer evenveel tijd en 
aandacht krijgt. Jij voelt zo nodig wel aan of er uitzonderingen gemaakt dienen te worden. 
Dit stel je voor en beargumenteer je (geef uitleg), zodat je als  groep samen dit soort 
beslissingen meeneemt. 
 
Tips voor tijdbewaking 
 
Er is niet 1 goede manier. Probeer het liefst eerst op een losse manier, volg de dynamiek van 
de groep, maar bespreek dat altijd van tevoren met elkaar zodat iedereen zich 
verantwoordelijk voelt om iedereen genoeg tijd te geven, of mee op te letten dat iedereen 
zijn ruimte krijgt. 
Vind de groep het nodig dat het strakker wordt geleid wat betreft tijd, probeer dan één van 
de tips hieronder. 
In veel groepen wordt eerst een rondje maakt om te vragen hoe iedereen er bij zit, of wat 
hij/zij heeft meegemaakt in de tussenliggende periode, sinds de vorige bijeenkomst, dat te 
maken heeft met het onderwerp. 
Uiteraard zijn er groepen die hun bijeenkomst helemaal anders inrichten. Die werken met 
een thema, volgens een vaste opbouw of procedure of is alles gericht op een gezamenlijke 
activiteit. Als je bv. samen schildert dan komen de gezamenlijke gesprekken vanzelf. 
 

- Maak je een rondje, vraag bij aanvang eerst of er iemand graag iets wil vertellen, iets dat 
dringend is of zo belangrijk voor diegene, dat hij/zij het er erg graag over wil hebben die 
avond. Dan weet je dat je diegene in elk geval de tijd moet geven, of misschien wel met hem 
wilt beginnen. 

- Als je een rondje maakt, doe dat afwisselend, dan eens rechtsom, dan weer linksom zodat je 
zeker weet dat iedereen geregeld aan de beurt komt en niet steeds dezelfde mensen de 
aandacht naar zich toe trekken 



- Iedereen krijgt bv 5 minuten tijd voor zijn inbreng 
- Of bijvoorbeeld 10 minuten in totaal: eerst 5 minuten zelf vertellen (zonder interrumperen), 

daarna 5 minuten ruimte voor de anderen om er op te reageren 
- Strenger: met een klokje, zandloper of timer op telefoon, bv. 1 minuut van tevoren een 

(bescheiden) waarschuwingstoontje. 
- Wat ook heel goed werkt: spreek samen af dat iedereen van tevoren, of op weg naar de 

groep, bedenkt wat hij echt graag wil vertellen. Wat belangrijk is voor zijn onderwerp en wat 
hij/zij in die 5-10 minuten ècht wil zeggen. 
 

Voorbereiding groepsafspraken maken 
 
Groepsafspraken maak je samen, met elkaar als groep en liefst helemaal in het begin. 
Iedere groep zal dit anders inrichten, op de volgende pagina vind je een voorbeeld van de afspraken 
van een bestaande groep. Dit kan misschien een leidraad zijn voor de onderwerpen die je er in wilt 
opnemen.  
 

Tips voor groepsafspraken. 
 

 Spreek af of je elkaars mailadres en misschien ook elkaars telefoonnummer uit wilt wisselen. 
Als begeleider kun je bijvoorbeeld een contactlijst rondsturen. Als iedereen het er mee eens 
is dan kan een Whatsapp-groepje niet alleen erg handig zijn maar ook van veel meerwaarde 
als er tussendoor iets belangrijks of emotioneels te delen is. 
 

 Als iemand iets vertellen wilt, bedenk je dan even hoe het over kan komen voor anderen. 
 

 Je bepaalt zelf hoeveel dat je wilt vertellen. 
 

 Iedereen moet op zijn/haar moment aan de beurt kunnen komen, we houden rekening met 
elkaar. En we helpen elkaar af te stemmen. 
 

 We praten nooit tegelijk. 
Zodra je ziet dat er twee mensen een zij-gesprek gaan houden, stop dan het centrale gesprek 
en vraag aan de mensen in het zij-gesprek wat er gaande is. Zodat je als groep weet wat er 
speelt en waar het thuishoort. 
 

 We laten elkaar uitpraten, mits binnen de perken. 
 

 Je hoeft niet altijd direct te reageren. 
(Tip voor wie er moeite mee heeft: Wat voel je van binnen? Schrijf het op voor later.) 
 

 Spreek altijd uit je eigen ervaring. Wat doet het met jou. 
 

 Heb je iets onhandigs gezegd, dat kan altijd gebeuren. Weet dat je altijd ergens op terug kunt 
komen en sorry zeggen kan nooit kwaad. 
 

 NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander.  
Invullen zoals: “Wat erg zeg, dat die arme partner van jou daar zoveel last van heeft dat jij 
snurkt, ik kan me dat helemaal voorstellen” / of “Wat fijn voor jullie, ik zou hem ook nooit 
meer loslaten”.  “Ik heb dat ook precies zo… dan ga je dit doen en dat … dat is echt 
vreeeselijk.” – Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij je invult voor de ander, dat is vaak lief 
bedoeld, maar ongewenst. 



 
 

 De groep leiden we samen, de inhoud brengen we samen. De begeleiders zijn er 
voornamelijk om het mogelijk te maken ieders ervaringen te delen.  
 

  



Voorbeelden groepsafspraken 
 
 
Dit is een voorbeeld van wat je af zou kunnen spreken. Iedere groep zal zijn eigen invulling hieraan 
geven. Het belangrijkst bij het maken van afspraken is dat het uit de groepsleden zelf komt.  
Je kunt het gebruiken als leidraad, checklist of als tips/herinnering. 

 
Huishoudelijke afspraken 
 
 Frequentie: x-dag iedere x weken, uitgezonderd schoolvakanties 
 Tijdstip: van 19.30  tot hooguit 21.30 uur (hoe laat moet bv. de afwas worden ingeleverd?) 
 Tip: neem 15 minuten vooraf inlooptijd met koffie en thee, dan kan iedereen er op tijd zijn. 
 Adres: xx 
 We beginnen op tijd en proberen altijd aanwezig te zijn, juist ook als het wat ‘minder’ gaat (hoeft 

niet in alle groepen zo gewenst te zijn – denk ook aan de type groepen). 
 Bij verhindering afmelden bij je groepsbegeleider; telefoon/mailadres 
 Roken mag alleen buiten (of in aangewezen rookruimte) 
 Koffie en thee bijdrage: b.v. 20,- per jaar (10,- per half jaar of 1,- per keer, volgens afspraak) 
 

Gedragscode 
 
 Deelnemen aan de groep betekent altijd aanwezig te zijn. Dat is een verplichting aan je 

medeleden, de groep als geheel en je zelf, voorál als je het misschien juist moeilijk vindt. 
 Met respect met elkaar omgaan, ieder wordt in zijn waarde gelaten. 
 Iedereen rustig laten uitpraten en er worden geen oordelen over anderen uitgesproken. 
 Ieder probleem is even serieus dus voor iedereen evenveel aandacht. 
 Over het gebruik en aanstaan van telefoons worden duidelijke afspraken gemaakt. 
 privacy bewaren, dingen die in de groep worden verteld, worden in principe niet buiten verteld, 

hier dient zorgvuldig mee worden omgegaan en in elk geval nooit noemen van namen  
 

Groepsproces 
 
 De groepsbegeleider zorgt dat iedereen aan het woord komt en bewaakt de tijd,  

maar van alle groepsleden wordt verwacht dat ook zij hiervoor mede verantwoordelijk zijn, 
samen met de groepsbegeleider dus. 

 Iedereen heeft recht op gelijke of voldoende aandacht. Sommigen moeten extra worden 
uitgenodigd of doorgevraagd, kwestie van leren kennen 

 Als er iemand bijvoorbeeld te veel praat of klaagt moet iedereen daar rustig iets over kunnen 
zeggen, zonder dat dit als persoonlijke kritiek wordt opgepakt 

 Iedere deelnemer draagt evenveel verantwoordelijkheid voor de groep en aan de zorg voor 
elkaar 

 Elke bijeenkomst begint met de vraag of iemand een ècht dringend punt heeft zodat hij/zij zeker 
aan de beurt komt. 

 
Mochten er zich ooit vragen, problemen of zelfs onverhoopte conflicten voordoen, neem dan gerust 
contact op met: contactadres (evt. onafhankelijk vertrouwenspersoon) 
 
 
Een voorbeeld van <Groepsafspraken> vind je als open Wordbestand op de website, zodat je het zelf 
nog aan kunt passen:  https://zelfregietool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Voorbereiding-
groepsafspraken-maken.docx  

 

https://zelfregietool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Voorbereiding-groepsafspraken-maken.docx
https://zelfregietool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Voorbereiding-groepsafspraken-maken.docx


De praktijk van het opzetten van een groep 
 
Waar moet je aan denken als je een groep gaat opzetten? 
- Doe het liefst niet alleen. 
- Hoe vind je deelnemers? 
- Waar vind je een geschikte ruimte? 
- Heb je er financiën voor nodig? 
 
Een belangrijke voorwaarde om een groep te laten slagen is dat je het samen met iemand anders 
doet.  Een geschikte partner om samen de begeleiding van de groep mee te doen. Twee kunnen en 
weten meer dan één! Je hoeft niet alleen lastige beslissingen te nemen, keuzes maak je samen.  Je 
hoeft de verantwoordelijkheid niet alleen te dragen en dat voelt meteen veel gemakkelijker. Je kunt 
bijvoorbeeld ook een keertje ziek zijn, als je weet dat je medebegeleider het op kan vangen. Je hebt 
minder risico op uitval en de mogelijkheid om elke week even te reflecteren. 
Groepen met maar één begeleider blijken uit ervaring een minder grote kans van slagen te hebben. 
Start wel met iemand waar je goed mee matcht, dat je goed op één lijn ligt of/en elkaar juist goed 
aanvult.  
Meer tips voor begeleider of maatje: https://zelfregietool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Mee-
begeleiden-van-zelfregiegroepen-Maatje.pdf  
 
Groepsleden 
Om een groep te vormen heb je in elk geval meer dan twee mensen nodig. De groepsgrootte hangt 
natuurlijk af van de vorm en van het onderwerp. Voor bijvoorbeeld een (half) gesloten gespreksgroep 
is een aantal van 6 tot maximaal 10 mensen ideaal om persoonlijke dingen uit te kunnen wisselen, 
voldoende tijd per persoon en ook voldoende input en verscheidenheid in de groep te hebben. Meer 
dan 10 personen kan incidenteel wel maar legt druk op alle deelnemers en vooral op de tijd dat 
iedereen iets in kan brengen. In de aanloopfase zul je het soms met minder mensen moeten doen 
maar ook dat levert soms meer tijd en diepgang op van de gesprekken. 
 
Misschien heb je al een paar mensen die geïnteresseerd zijn in jouw groep, vaak zul je nog wel meer 
mensen nodig hebben om een goede groep te vormen. 
 
Tips: Hoe vind je nieuwe deelnemers? 
 

 Kijk waar jouw doelgroep veel komt. Stel je hebt een groep rond mensen met diabetes, dan 
is het goed om bijvoorbeeld te overleggen met de diabetesverpleegkundige van je regionale 
ziekenhuis, daar komt iedereen, of dat je folders in de wachtkamer mag leggen of dat zij 
misschien een brief kan rondsturen binnen het cliëntenbestand. 

 Je kunt een patiënten- of belangenvereniging benaderen of zij je kunnen helpen, via hun 
website, patiëntenblad of ruimte tijdens regionale bijeenkomsten. 
Regionale contactpersonen van patiëntenverenigingen vind je o.a. bij stichting Burgerkracht 
Limburg of kun je ons vragen. 

 Wat vaak goed werkt is een oproep in de krant of in huis-aan-huis-bladen. 
Een goed artikel schrijven dat kort en duidelijk is en dat een blad ook werkelijk plaatst, is een 
kunst op zich. Hierbij kunnen we je ook op weg helpen met o.a. een korte cursus ‘persbericht 
schrijven’. 

 Kondig de eerste keer bv. een vrijblijvende informatiebijeenkomst aan waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten om ervaringen te delen met als doel om te kijken of er misschien 
behoefte is aan een vorm van een gespreksgroep. 

 Denk ook aan lokale radio en TV. 
 Presentatieschermen en folders bij huisartsenposten of afdelingen van een ziekenhuis. 

https://zelfregietool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Mee-begeleiden-van-zelfregiegroepen-Maatje.pdf
https://zelfregietool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Mee-begeleiden-van-zelfregiegroepen-Maatje.pdf


 Spreek met de zorgverleners waarmee deze mensen te maken hebben, zodat zij er naar 
kunnen verwijzen en de informatie kunnen verspreiden 

 Netwerkdagen waar mensen komen 
 Start een Facebook pagina 

 
Maak rustig een afspraak met ons, we denken graag met je mee. We kunnen groepen vermelden op 
de website, bijeenkomsten aankondigen, zorgen voor PR, ruimte, ondersteuning en binnen het 
netwerk kun je veel van elkaar leren. 
We denken in elk geval graag met je mee: hallo@zelfregietool.nl, 06 3096 2521 
 
Veel succes! 
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