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Basistraining Familiecoaches GGz 

 

Op 16 december hebben de eerste 4 cursisten de basistraining Familiecoaches GGz 

met succes afgesloten.  

Deze basistraining is ontwikkeld door stichting Kompassie. Doel van de training is het 

opleiden van naastbetrokken vrijwilligers tot familiecoaches GGz. Na afloop van de 

training weten zij hun eigen ervaringen op professionele en deskundige wijze in te 

zetten, zodat zij mantelzorgers GGz die aankloppen bij Kompassie kunnen 

ondersteunen, begeleiden en weer in hun kracht zetten.  

 

De training beslaat 6 modules. In module 1 t/m 3 komt theorie aan bod. Hoe zet je je 

eigen ervaringen als naastbetrokkene in de GGz om in kennis, en hoe ontwikkel je je 

vanuit deze samensmelting tot ervaringsdeskundige? Dat vraagt om analyse en 

reflectie. Voor dit ontwikkelproces gebruiken de deelnemers hun eigen ervaringen, die 

zij aan de hand van richtlijnen verwerken in hun eigen verhaal. Die weer gegeven 

ervaringen vormen de rode draad bij de thema’s die aan bod komen. In module 1 

wordt daarbij gebruik gemaakt van de Cirkel van Invloed-Cirkel van Betrokkenheid 

van Steven Covey. Een eerste stap op weg naar het onbevooroordeeld leren luisteren 

naar de mantelzorger GGz die bij jou aanklopt om zijn of haar verhaal te vertellen. 

Daarbij is het essentieel dat je als familiecoach je ervan bewust bent dat het niet 

relevant is je eigen ervaringen en herinneringen, die onvermijdelijk naar boven komen 

bij het luisteren naar het verhaal van de ander, te vertellen. In die setting heeft dat 

geen enkele functie.  

 

In de volgende module is een ervaren familie-ervaringsdeskundige aanwezig als 

gastdocent. Deze vertelt over het eigen proces en op welke manier hij of zij de 

ervaringen en verworven kennis inzet als ervaringsdeskundige. Een leerzame 

bijeenkomst, waarbij de familiecoaches in opleiding uitgenodigd worden de 

ervaringsdeskundige het hemd van het lijf te vragen. Bij wijze van spreken. 

 

Empowerment, Herstel, Stigma en Zelfstigmatisering zijn de onderwerpen in module 

3. Empowerment is jezelf weer in je eigen kracht zetten, maar hoe doe je dat, hoe 

slaag je daarin? In dat kader komt het begrip ‘Herstel’ om de hoek kijken. ‘Herstel’ in 

de context van familie-ervaringsdeskundige wil zeggen dat zij zelf de weg terug 

vinden naar een bestaan dat weer een voldoening gevende kwaliteit heeft, het is de 

weg terug naar een eigen leven dat niet meer wordt overheerst door de extra zorg 

voor en de zorgen om het zieke familielid. Ze pakken de regie over hun eigen leven 

weer terug. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Het herstelproces van 

naastbetrokkenen heeft zijn eigen kenmerkende fases. Die fases en hun kenmerken 

komen in deze module aan bod.  

Als afsluiting van deze 3 modules theorie, wordt het model van onbewust onbekwaam 

naar onbewust bekwaam behandeld. Het model beschrijft de verschillende fases die je 

in een leerproces doorloopt, dus ook in het leerproces van eigen ervaringen via kennis 

naar deskundigheid.  
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Na al deze theorie gaan de familiecoaches GGz in opleiding in de volgende 2 modules 

aan de slag met Coachingsvaardigheden. Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig, 

hoe gebruik je die? Welke rol spelen je eigen ervaringen hierbij? En hoe is het met 

jouw persoonlijke ontwikkeling als familiecoach GGz, welk inzicht heb je in je 

kwaliteiten, je valkuilen, uitdagingen? Ken je je allergieën? We verdiepen dit inzicht 

met behulp van de Kernkwaliteiten van Daniel Ofman en het Kernkwadrant.  

 

Voor bijeenkomst 5, Coachingsvaardigheden 2, wordt een familievertrouwenspersoon 

uitgenodigd om te vertellen over het vertrouwenswerk in de GGz-instelling. Ervaringen 

uit de vertrouwenspraktijk van alledag. De familievertrouwenspersoon behartigt de 

individuele belangen van naastbetrokkenen van patiënten die klinisch of ambulant in 

behandeling zijn. Hoe doe je dat, wat kunnen voetangels en klemmen zijn? 

Naastbetrokkenen kunnen zelf soms ook lastig zijn, het de hulpverlener moeilijk 

maken. Hoe ga je daar als familievertrouwenspersoon mee om? Deze uitwisseling 

levert boeiende en leerzame gesprekken op. 

 

Het is net al even genoemd, naastbetrokkenen kunnen het de omgeving, de 

hulpverleners, soms lastig maken. Een van de oorzaken daarvan kan de eerste 

kennismaking met de GGz zijn. Vaak is het zo dat na een moeilijke periode, waarin de 

omgeving maar niet begrijpt wat er met het familielid aan de hand is, omdat ze de 

signalen van een naderende psychische stoornis (nog) niet herkennen, de 

kennismaking met de GGz niet altijd even soepel verloopt. Een eerste indruk is een 

indruk die niet zomaar verdwijnt. Familie is vaak moe, uitgeput, schrikt van het feit 

dat hun familielid een psychisch probleem heeft. Als er dan weinig aandacht is voor 

hun verhaal, als gevolg waarvan ze zich niet goed bejegend voelen, dan kan zo’n 

eerste ervaring lang invloed hebben op hun houding en gedrag tegenover de 

hulpverleners. Daarbij komt dan ook de eigen manier van zorg oppakken voor het 

zieke familielid. 

 

De verschillende typen mantelzorgers komen in de laatste module aan bod. Ben je 

mantelzorger uit vrije keuze of heb je die vrije keuze niet? De mantelzorger uit vrije 

keuze vindt het leuk en leerzaam om mantelzorger te zijn, bewaakt zijn grenzen goed 

en kan stoppen met het mantelzorgen zonder zich daar al te druk om te maken. En 

pakt dan de draad van het eigen leven weer gemakkelijk op. De mantelzorger zonder 

de vrije keuze, daarentegen, ervaart het zorgen op een andere manier, kan er 

helemaal in verstrikt raken, en zo de regie over de kwaliteit van het eigen leven kwijt 

raken. Voor de familiecoaches GGz is het belangrijk inzicht te hebben in de kenmerken 

van de verschillende typen mantelzorgers. De ondersteuning en begeleiding kunnen 

daar dan op afgestemd worden.   

 

Na de succesvolle afronding van de training, staan de familiecoaches GGz aan het 

begin van een nieuwe carrière. Als startend familiecoach GGz wordt je niet zomaar in 

het diepe gegooid. Persoonlijke begeleiding en intervisie maken deel uit van het 

vervolgtraject.  
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Modules 

Module 1. Ervaringsdeskundigheid 

Module 2. Van eigen ervaringen via kennis naar deskundigheid I 

Module 3. Van eigen ervaringen via kennis naar deskundigheid II 

Module 4. Coachingsvaardigheden I 

Module 5. Coachingsvaardigheden II 

Module 6. De mantelzorger GGz als familiecoach 

 

Data en tijd training 2017 

Donderdag 6 april  14:00 – 17:00 uur 

Donderdag 20 april  14:00 – 17:00 uur 

Woensdag 10 mei  14:00 – 17:00 uur 

Woensdag 24 mei  14:00 – 17:00 uur 

Woensdag 7 juni  14:00 – 17:00 uur 

Donderdag 22 juni  14:00 – 17:00 uur 

 

Locatie 

De training wordt gegeven in het gebouw van Kompassie: 

Laan 20 

2512 GN  Den Haag 

Tel. (070) 427 32 40 

 

Meer informatie of aanmelden? 

Bel of mail met Rita van Maurik 

r.vanmaurik@kompassie.nl 

tel. 06 – 250 35 269  

mailto:r.vanmaurik@kompassie.nl

