Kenniscentrum
In en door de samenleving
De methodiek Community Support is anders dan andere vormen van hulpverlening. Kern van de
methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut worden om zo zelfstandig
mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de
professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden. Community Support stelt zich ten doel om
mensen zo te ondersteunen dat ze weer meer eigen kracht ervaren, de regie over hun leven weer terug
krijgen en opgewassen zijn tegen de problemen van alledag.

Community Support is
een kenniscentrum dat in
januari 2001 is opgericht.
Het hoofdkantoor van
Community Support is
gevestigd in Groningen.
Vanuit het hoofdkantoor

De methodiek Community Support bestaat uit de volgende geïntegreerde onderdelen:
• De regie ligt bij de klant.
• Positieve psychologie; denken in mogelijkheden.
• Integrale samenwerking tussen klant, zijn netwerk, vrijwilligers en professionals.
• Transparant werken, niets buiten de klant om doen.
• Bevorderen van participatie.
• Rond elke klant wordt een steungroep opgezet.
• Focus op de eigen kracht van de klant, daarna wordt gekeken wat de klant met ondersteuning van zijn
netwerk kan bereiken.
• Focus op het netwerk; het netwerk wordt in kaart gebracht en uitgebreid geanalyseerd en indien
gewenst verbeterd.
• Vermindering van de afhankelijkheid van de hulpverlening door de eigen kracht van de klant centraal te
stellen en te versterken.

kunnen we in heel
Nederland training en
opleiding bieden. Onze
organisatie heeft dezelfde
naam als de methodiek
Community Support die
we hebben ontwikkeld.
Deze methodiek wordt
sinds 2001 met veel
succes toegepast, veelal
door professionals

De methodiek is beschreven in een viertal boeken en in diverse artikelen in vakbladen.

werkzaam bij extramurale

Bewezen effectief

instellingen voor ggz,

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de methodiek Community Support.
Hieruit blijkt onder andere dat de methodiek positieve effecten heeft op het vergroten van participatie,
het verminderen van eenzaamheid, het vergroten en verbeteren van het netwerk, het vergroten van
zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht) en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

gehandicaptenzorg,
forensische zorg, jeugdzorg
en gemeenten verspreid
over heel Nederland.

Waarom kenniscentrum
Community Support?
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 ewezen effectieve
methodiek
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 ethodiek sluit
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uitgangspunten van de
WMO en Jeugdzorg
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P
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www.communitysupport.nl
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Postbus 8024
9702 KA Groningen
bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 108
9728 JR Groningen
T 050 3117272
E info@communitysupport.nl

Gewoon meedoen!
Onze ervaring in het verzorgen van opleidingen in het
sociale domein
Werken volgens de methodiek Community Support betekent een andere
manier van denken en het gebruikmaken van andere competenties.
Overdragen van expertise naar anderen buiten onze organisatie is
onlosmakelijk verbonden met de missie van de organisatie Community
Support. Het aanbieden van trainingen en scholing aan derden behoort
daarom tot onze kerndoelstellingen.
De afgelopen jaren hebben we diverse organisaties getraind in
het werken volgens de methodiek Community Support:
• Zorgaanbieders binnen de ggz en gehandicaptenzorg
• Vrijwilligers
• Sociale teams binnen gemeenten
• OGGZ-netwerken binnen gemeenten

De methodiek Community Support is
opgenomen in de databank effectieve sociale
interventies van Movisie. Community Support
is geregistreerd in het Centraal Register
Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Ook is
de organisatie ISO 9001 gecertificeerd.
De basistraining Community Support is
geaccrediteerd door het SKJ

Werkgebied:
heel Nederland

