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Voorwoord

Iedereen leeft in verbanden, breed of smal, en komt op die manier in contact met 
anderen. Met familie, met mensen op het werk, op school, onderweg, of op 
sociale media. Op afstand of heel rechtstreeks en dichtbij. Soms wordt de 
draaglast te groot en wordt het ook voor de omgeving teveel om te kunnen 
steunen, verder te helpen of moed in te spreken. Als de gewone verbanden 
tekortschieten, wordt er naar mensen omgekeken door de zorgverlening. 
Dan werkt de hulpverlener voor de cliënt. En de mensen om de cliënt heen 
blijven, voor zover dat lukt, ook met hen optrekken.

 Dit boek beschrijft de resourcegroepen-methode. De cliënt voert in dit 
model zelf de regie over zijn herstel, samen met de mensen die hij daarbij 
nodig heeft. De aanpak is helder: zorg voor een resourcegroep die voor en 
met de cliënt werkt. In dit boek lees je wat een resourcegroep is, hoe zo’n 
resourcegroep wordt samengesteld en hoe cliënt en zorgverlener daar dan 
samen voordeel uit kunnen halen. En hoe zo’n resourcegroep duurzame 
steun kan bieden.

 Dit boek is een handreiking voor de cliënt, voor de professional, en voor de 
mensen om hen heen die bij willen dragen aan herstel, of nieuwsgierig zijn 
geraakt naar dit model. Het laat zien hoe je samen de crisis van de cliënt 
te lijf gaat, hoe je elkaar daarin kunt bijstaan en hoe je daarbij kunt bieden 
wat de cliënt nodig heeft. Om verder te komen, samen met de mensen die 
belangrijk zijn voor de cliënt. 

 In Nederland hebben zich de afgelopen jaren veel prachtige projecten ont-
popt tot serieuze modellen die bijdragen aan betere zorg voor mensen met 
psychiatrische klachten, werken in de triade en met een duidelijke focus op 
herstel. Modellen zoals hic, f-act, iht en art zijn inmiddels een algemeen 
gedachtegoed in ons zorgstelsel.

 Medio 2014 wekt het Zweedse model ract de interesse van enkele ggz-
innovatiedenkers uit Nederland. Een veelbelovend model als het gaat over 
‘de cliënt echt het roer in handen geven’ en met de zogenoemde ‘genomi-
neerden’ (naasten) daadwerkelijk stappen zetten in het eigen herstelproces. 
Met de krachtige zorgmodellen die de Nederlandse ggz reeds kent, zou het 
echter niet logisch zijn om nu alles rigoureus om te gooien en het Zweedse 
ract in te voeren. De auteurs van dit boek zijn vooral op zoek gegaan 
naar een creatie van het beste van twee werelden. Ze hebben het element 
Resource Groups uit het ract-model gehaald, met als doelstelling een toe-
voeging te creëren door de hele ggz-keten heen.
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Juist in het huidige tijdskader is het actief betrekken van familie/naasten/
belangrijke anderen en meer focus leggen op mogelijkheden in plaats van 
onmogelijkheden van cliënten onomkeerbaar. 
Een begrip als ‘de cliënt in regie’ is een fundament van waaruit we werken in 
de ggz. Maar in hoeverre laat ons systeem eigen regie voldoende toe? Daar-
naast is het betrekken van familie/naasten en belangrijke anderen ook in 
de hoofden van de meeste professionals algemeen geaccepteerd. Maar hoe 
actief pakt men dit werkelijk op in het dagelijkse werk? Familie/naasten-
betrokkenheid is een algemeen gedachtegoed geworden in de meeste psy-
chose- en epa-richtlijnen. Toch laten ervaringen die de afgelopen jaren zijn 
opgedaan met onder andere f-act zien dat familie-interventie het laagst 
scorende item is op de monitor (ccaf).
Samen weet je meer dan één en dat is ook bij dit boek het geval. Het is tot 
stand gekomen door een prachtig samenspel tussen ervaringsdeskundigen, 
familie-ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers uit de psychi-
atrie. 
In tijden van transitie is dit boek een indicatie van de paradigmaverande-
ring die zich op dit moment in de psychiatrie voltrekt. Niet meer de blik 
van alleen de professional is leidend, maar de cliënt als regisseur met zijn 
resources is dat ook. Daarnaast geeft dit boek een aanzet om het werken 
met resourcegroepen te zien als de continue factor in de zorg en ondersteu-
ningsketen. Een ontwikkeling die niet alleen gekoppeld is aan een model op 
zich, maar toegepast kan worden in het proces van de sociale wijkteams, 
f-act, iht, hic, art en alle andere niet genoemde zorg en ondersteunings-
vormen. Dit boek bemoedigt zowel de professional, de cliënt, de directe 
naasten alsook anderen die iets willen betekenen. Het is een boek van hoop, 
perspectief en kansen. Velen droegen bij aan de totstandkoming. Het is 
een prachtig boek geworden dat van enorme meerwaarde gaat zijn bij de 
samenwerking in de triade. 
Van deze ontwikkeling zullen we met recht snel meer horen!

Bram Berkvens
Ervaringsdeskundige
Manager Inhoud centrum art & fameus/ggz Breburg
Bestuurslid Stichting ract Nederland



Inleiding

In het Praktijkboek resourcegroepen wordt het resourcegroepenmodel beschre-
ven. De methodiek wordt uitgelegd, zodat deze in de dagelijkse praktijk van 
het behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met een ernstige 
psychische aandoening toegepast kan worden. Het betreft hier een metho-
diek die nieuw is in Nederland en die nog volop in ontwikkeling is. Dit boek 
is dan ook een eerste aanzet tot het vastleggen van de methodiek. Aan de 
hand van ervaringen die nu en in de komende jaren worden opgedaan in de 
praktijk, zal de methodiek steeds verder worden ontwikkeld, aangescherpt 
en verbeterd. Ook een reeds gestart groot landelijk onderzoek in verschil-
lende ggz-instellingen zal bijdragen aan de doorontwikkeling van de metho-
diek en het verzamelen van verdere evidentie voor het resourcegroepenmo-
del. 
Aan dit boek hebben ervaringsdeskundigen, familie-ervaringsdeskundigen, 
professionals uit de ggz en vele anderen hun bijdrage geleverd. De laatste 
twee jaar is er in vele ggz-instellingen een start gemaakt met het werken vol-
gens de resourcegroepenmethodiek in de dagelijkse praktijk van het behan-
delen van cliënten met een ernstige psychische aandoening. De ervaringen 
die hierbij zijn opgedaan, zijn onmisbaar geweest om te komen tot dit boek. 
Op de flappen van het omslag van dit boek is een overzicht te vinden van de 
personen die een belangrijke rol in de ontwikkeling van het resourcegroe-
penmodel en de totstandkoming van dit boek hebben gespeeld. Dit over-
zicht behelst slechts een fractie van alle mensen die een bijdrage hebben 
geleverd en is dan ook op geen enkele manier volledig.

	 Leeswijzer

Het Praktijkboek resourcegroepen is een combinatie van een handboek en een 
werkboek, waarbij enerzijds de historie, achtergronden en wetenschappe-
lijke evidentie wordt beschreven en anderzijds een praktische beschrijving 
van de methodiek. Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel 
wordt de aanleiding tot het werken met resourcegroepen beschreven en een 
korte inleiding op het model gegeven. In het tweede deel volgt een beschrij-
ving van de methodiek van de resourcegroepen. In het laatste deel staat 
informatie over training in het resourcegroepenmodel en implementatie 
van de methodiek en wordt casuïstiek beschreven. 
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Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om in de tekst te verwijzen naar 
de cliënt en de behandelaar in de mannelijke vorm. Waar hij en zijn staat, 
mag ook zij en haar gelezen worden. Voor cliënt mag ook patiënt gelezen 
worden. 
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de definitieve versie van de regelin-
gen voor 2017 voor de gespecialiseerde ggz, de generalistische basis-ggz 
en de forensische zorg gepubliceerd. Een van de grotere wijzigingen in de 
regels voor registratie en declaratie van ggz-zorg in 2017 is de introduc-
tie van de regiebehandelaar. Deze volgt de huidige hoofdbehandelaar op. 
Diens verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van de hoofdbehandelaar 
weinig veranderd, maar bij de regiebehandelaar is wel veel meer aandacht 
voor de regierol bij een multidisciplinaire aanpak. In dit boek wordt de term 
hoofdbehandelaar gebruikt, maar hier kan dus ook regiebehandelaar wor-
den gelezen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de 
Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl.
Achterin dit boek is een verklarende woordenlijst opgenomen. Hierin wor-
den enkele termen die in dit boek worden gebruikt kort toegelicht. In de 
tekst zijn sommige termen geel onderstreept; dit zijn de termen die zijn 
opgenomen in de verklarende woordenlijst, op alfabetische volgorde.


