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Stichting Netwerk Beter Samen

Start stichting

In 2020 is een groep ouders gestart met het idee om ervarings-

deskundigheid beschikbaar te maken voor andere jongeren en 

ouders, praktijk en beleid. Dit was op initiatief van UW ouderplatform 

en regio-ambassadeur clientperspectief van het OZJ. Op 22 februari 

2021 is de stichting officieel opgericht met een bestuur van drie 

personen en een kernteam van ervaringsdeskundigen.

Doel

Het bevorderen van het gebruik van ervaringen, ervaringskennis en -

deskundigheid als gelijkwaardige kennis en –deskundigheid naast 

andere kennis, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen, meedoen 

en/of passende ondersteuning krijgen.

Missie

Netwerk Beter Samen wil de ondersteuning en zorg aan kinderen en 

gezinnen verbeteren door ervaringskennis optimaal te benutten in 

gelijkwaardige samenwerking met alle partijen.

Strategie

Ons uitgangspunt is de vraag en het (on)gewone leven van kinderen, 

jongeren, ouders en gezinnen. We zijn een lerend en verbindend 

netwerk. We zijn gelijkwaardig partner in het samen leren, 

ontwikkelen, doen en werken.

Organisatie

De eind verantwoordelijkheid van de stichting ligt bij het bestuur. 

Samen met een kernteam van zeven ervaringsdeskundige ouders met 

diverse deskundigheid is in 2021 de eerste start gemaakt met het 

opbouwen van de netwerkorganisatie met een eerste focus op 

Utrecht en Flevoland.

• Januari 2021: Website in de lucht www.netwerkbetersamen.nl

• Februari 2021: Oprichting Stichting Netwerk Beter Samen, groep 

ouders van het 1ste uur vormen samen het kernteam en er is een 

bestuur, (bestaande uit 3 leden). 

• Mei 2021: Programmateam Ervaringsacademie wordt gevormd.

• Organisatie ingericht: overeenkomsten, privacy beleid, 

klachtenregeling, algemene voorwaarden, huishoudelijk 

reglement.

• Boekhouding geprofessionaliseerd en administratie opgezet.

• Vanaf september 2021: start activiteiten Ervaringsacademie.

• November 2021: Marketing en communicatiestrategie ontwikkelt 

voor een duidelijke positionering en focus. 

• December 2021: Jaarplan 2022 en meerjarenplan 2022 – 2025

• Januari 2022: Start directeur Nely Sieffers
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http://www.netwerkbetersamen.nl/


Inspiratie vanuit ervaringsdeskundigheid

Gelijkwaardig samenwerken

‘Gelijkwaardige samenwerking heb je wanneer je voelt dat de ander 

met respect omgaat met jou en jouw perspectief.’

• We zijn betrouwbaar en investeren in een vertrouwensrelatie.

• We zoeken verbinding met de ander. We zijn geïnteresseerd in 

ieders verhaal en luisteren zonder oordeel.

• We hebben altijd eerst oog voor kansen, mogelijkheden en wat 

goed is.

De waarde van ervaringskennis, een praktijkverhaal

Muriël van de Graaf werkt als gedragswetenschapper voor 

jeugdzorgorganisatie iHub in Noord-Nederland. Haar zoon heeft 

autisme en kwam terecht bij Pluryn op De Hoenderloo Groep. Daar 

zat hij net een paar maanden toen ze hoorden dat de locatie gesloten 

werd. Een gesprek over de toegevoegde waarde van ervaringskennis, 

het belang van contact met lotgenoten en niets doen.

‘Ze luisteren niet goed naar me’

Als ouders en jongeren één terugkerende klacht hebben over de zorg 

voor jeugd dan is het wel ‘Ze luisteren niet goed naar me.’ Het is een 

klacht die de laatste twintig jaar helaas niet minder is geworden, 

ondanks verschillende stelselwijzigingen en ontwikkeltrajecten in de 

zorg voor jeugd. Ik hoor het niet alleen van ouders en jongeren, maar 

herken het ook zelf als hulpvrager.

Eerste Hulp Bij Jeugdzorg (EHBJ)

“In de jeugdzorg moet meer aandacht komen voor dingen die 

jongeren zélf kunnen doen om zich beter te voelen. Dit zorgt dat ze 

minder stress ervaren en beter kunnen omgaan met lastige situaties”, 

vertelt Eline van Dam. Eline heeft zelf in de jeugdzorg gezeten. Zij 

weet wat ze daar heeft gemist en heeft inmiddels geleerd wat ze 

nodig heeft om zich goed te voelen. Die ervaring wil ze graag 

doorgeven aan jongeren die nu de jeugdzorg verblijven of in 

behandeling zijn. Daarom bedacht Eline de Eerste Hulp bij Jeugdzorg-

box.
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https://netwerkbetersamen.nl/de-waarde-van-ervaringskennis/
https://netwerkbetersamen.nl/ze-luisteren-niet-goed-naar-me/
https://netwerkbetersamen.nl/eerste-hulp-bij-jeugdzorg-ehbj/


Projecten 2021

De Ervaringsacademie

In mei 2021 is het project Ervaringsacademie gestart waarmee 

ervaringsdeskundigheid een plek krijgt binnen de bovenregionale 

expertise netwerken jeugd in Utrecht en Flevoland. Samen leren, 

samen doen en samen ontwikkelen met jongeren, ouders, 

professionals en ervaringsdeskundigen krijgt hiermee inhoud. 

Er is zijn in deze periode drie nieuwe workshopseries ontwikkeld en 

gestart. O.a. levensverhaal centraal en stressvolle dynamiek bij 

autisme. De trainingen over autisme zaten vol en deelnemers gingen 

met veel praktische tips en inzichten naar huis. De 

netwerkbijeenkomsten voor ervaringsdeskundige ouders en jongeren 

zijn gestart zodat ze inspiratie krijgen om ook iets voor anderen te 

betekenen met hun ervaringen. 

Het projectteam bestaat uit ervaringsdeskundige ouders en –jongeren 

en zij ontwikkelen o.l.v. Greet Meesters het project en de activiteiten. 

2021 stond ook in het teken van kennismaken met allerlei partners in 

de regio. Steeds meer organisaties en ervaringsdeskundigen weten 

ons te vinden en nemen deel aan de activiteiten.

Partner regionale kenniswerkplaats

Netwerk Beter Samen is partner van de regionale kenniswerkplaats 

jeugd en gezin centraal. Vanuit en ouder- en jeugdperspectief is een 

bijdrage geleverd aan het onderzoek Mentaal Kapitaal over 

schoolstress en –uitval. Dit is met onze bijdrage gepresenteerd op 

Voor de jeugddag in Amsterdam. 

Project (hoog)begaafd 

Kinderen die (hoog)begaafd zijn heb een groot risico op stagnatie in 

het onderwijs. Netwerk Beter Samen is partner in het project van het 

samenwerkingsverband Passenderwijs om samen met school de 

deskundigheid in school te vergroten en aparte programma’s aan te 

bieden voor kinderen die dit nodig hebben in het basisonderwijs.

Hervormingsagenda jeugdzorg

In het laatste deel van het jaar is er door ons meegedacht in de 

werkgroep regionalisering over de Hervormingsagenda jeugdzorg. 

Samen met gemeenten, het rijk, zorgaanbieders, professionals en 

andere ervaringsdeskundigen zijn diverse scenario’s uitgewerkt om de 

regio-indeling te verbeteren, de lerende beweging met alle 

perspectieven te stimuleren in de regio en vereenvoudiging van het 

regionale stelsel.  

Plan ontwikkelen voor ExpEx Utrecht

Er is al langer een wens om in de provincie Utrecht te starten met een 

ExpEx voor jongeren met ervaring in de jeugdzorg. Netwerk Beter 

Samen werkt samen met stichting ExpEx, zorgaanbieders en de 

Hogeschool Utrecht aan een plan om dit nu echt te laten starten. We 

hebben een aantal ontwikkelsessies gehad met de partners en 

schrijven het plan. We verwachten dat in het najaar van 2022 gestart 

kan worden met een eerste groep. 
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https://netwerkbetersamen.nl/project-ervaringsacademie-jaar-1/
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Vooruitblik 2022

Jaar van groei

Eind 2021 is er een marketing- en communicatiestrategie ontwikkeld 
voor Netwerk Beter Samen. In 2022 starten we met vier lijnen in de 
diensten die we aanbieden:

1. Ervaringsacademie: met een aanbod van workshops, cursussen en 
trainingen.

2. Advies en match: organisaties adviseren over de inzet van 
ervaringsdeskundigen en zorgen voor een goede match van 
ervaringsdeskundigen bij de vraag. 

3. Communities en netwerken: communities voor ouders en 
ervaringsdeskundigen zodat ze elkaar kunnen ontmoeten en 
inspireren.

4. Projecten: partnerschap in projecten invullen samen met andere 
organisaties en projecten in eigen beheer uitvoeren.

De verschillende producten en diensten worden aangeboden tegen 
een kostendekkende prijs en daarmee worden onze beperkte 
financiële bronnen uitgebreid. De waardering van de inzet van 
ervaringsdeskundigheid is belangrijk om gelijkwaardigheid te creëren 
en grotere inzet mogelijk te maken. Hiermee kunnen we ook 
verduurzamen en is het aanbod niet alleen afhankelijk van 
projectfinanciering. 
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Jaarplan 2022

Het jaarplan voor 2022 bestaat uit zes bouwstenen die ook onderdeel 
zijn van het meerjarenplan voor 2022 – 2025. 

1. Ontwikkelen van een professionele netwerkorganisatie

Netwerk Beter Samen is een netwerkorganisatie met netwerk- en 
samenwerkingspartners en staan voor gelijkwaardige samenwerking en 
verbinding. Samen ontwikkelen we de groei en impact van het netwerk. 
De eerste focus ligt op Utrecht-Flevoland en de ontwikkeling van een 
regionaal team, professionele en financieel gezonde organisatie. 

2. Empowerment voor jongeren en ouders 

Jongeren en ouders met allerlei hulp- en zorgvragen hebben een grote 
behoefte aan informatie, inspiratie en ontmoeting. Bestaande 
initiatieven brengen we in kaart en waar nodig worden nieuwe groepen 
gestart. Hiermee ontsluiten we mogelijkheden om de eigen regie en het 
zelf oplossend vermogen te versterken. 

3. Netwerk opbouwen van ervaringsdeskundige jongeren en –
ouders

Ervaringsdeskundigen hebben een warm bad nodig voor hun eigen 
ontwikkeling en om hun positionering te versterken op de plekken waar 
ze actief zijn. De ontwikkeling van ervaringsdeskundigen wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd met communities, trainingen, advies en 
ondersteuning. 

4. Ervaringskennis ontsluiten voor een diverse doelgroep

Ervaringskennis is een kennisbron waarbij het leven met een hulp of 

zorgvraag centraal staat. Door deze kennis te ontsluiten leren we van 

(collectieve) en diverse ervaringen en dat geeft input voor inspiratie, 

omdenken en nieuwe oplossingen. Ervaringskennis wordt ontsloten d.m.v. 

training en en workshops voor diverse doelgroepen. 

5. Samen ontwikkelen met het jeugd/gezinsperspectief als 

uitgangspunt

Jeugdigen, ouders en gezin als uitgangspunt bij praktijk en beleid geven 

we een impuls door ervaringsdeskundigheid toe te voegen aan lokale en 

(boven) regionale projecten. Rondom het thema participatie en 

ervaringsdeskundigheid ontwikkelen we een netwerk van 

organisaties/projecten om inzet te stimuleren. 

6. Ontwikkelen van een samenwerkingsplatform en ondersteuning 

voor nieuwe regio’s

De lessen en ontwikkeling in Utrecht en Flevoland is ook waardevol voor 

andere regio’s. Daarom hebben we de ambitie om uit te breiden en geven 

nieuwe regio’s met een team van jongeren en/of ouders een platform. In 

dit jaar vooral verkennen wat de behoeften zijn en mogelijkheden om 

verder te groeien. 
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Jaarrekening 2021

Stichting Netwerk Beter Samen heeft het stichtingsvermogen en de 

ANBI status overgenomen van stichting UW ouderplatform. Met een 

bedrag van 4.736 euro is de stichting voortgezet in februari 2021. In 

2021 heeft de stichting een omzet gerealiseerd van 170.000 euro voor 

het project Ervaringsacademie. Dit project loopt tot 30 april 2022. Een 

deel van dit project is derhalve gerealiseerd in 2021. Voor het jaar 

daarna is 69.500 euro als reservering ingeboekt voor de dan te maken 

kosten. Het nettoresultaat van 2021 is 130 euro. Dit bedrag is 

toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

De opdrachten in het eerste jaar en opbouw van de stichting zijn 

gerealiseerd met bestuursleden, zzp-ers voor verschillende 

opdrachten in het project ervaringsacademie en vrijwilligers. De zzp-

ers ontvangen een marktconform tarief voor de gemaakte inzet. De 

vrijwilligers ontvangen soms een vrijwilligersvergoeding conform de 

regels van de belastingdienst. De bestuursleden van de stichting 

ontvangen geen bezoldiging voor inzet.

Samenstelling bestuur 2021

Voorzitter: Nely Sieffers

Penningmeester: Nico van der Does

Secretaris: Afke Jong

Algemeen bestuurslid: Marcel de Boer (tot oktober 2021)

Bestuursadviseur: Tim Robbe

Bijlagen met financiele jaarstukken 2021

Bijlage 1: Resultatenrekening 2021 stichting Netwerk Beter Samen

Bijlage 2: Balans 2021 stichting Netwerk Beter Samen
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Resultaten-
rekening
2021

Bijlage 1
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2021

Omzet

-- Omzet 172.295,87

---- Advies en match 1.800,00

---- Projecten 170.495,87

Totaal omzet 172.295,87

Directe kosten

-- Algemene activiteiten [5002] 4.768,13

-- Onkosten team en vrijwilligersvergoeding [5004] 97,50

-- Organisatie [5005] 9.349,62

-- Project en opdrachtteam [5001] 85.756,23

-- Samen ontwikkelen [5008] 1.560,00

-- Verwachte kosten en reserveringen 69.500,00

Totaal directe kosten 171.031,48

Brutoresultaat 1.264,39

Kosten

-- Algemene kosten 1.133,97

---- Algemene Stichtingskosten [4300] 1.084,27

---- Bankkosten [4600] 49,70

Totaal kosten 1.133,97

Nettoresultaat 130,42



Balans 
2021

Bijlage 2
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31-12-2020 31-12-2021

Vlottende activa

-- Financiële rekeningen 0,00 98.550,38

---- Rabobank NL05RABO3182185942 0,00 30.000,00

---- Rabobank NL61RABO0321583833 0,00 68.550,38

-- Overige vorderingen 0,00 2.295,87

---- Nog te factureren omzet 0,00 2.295,87

-- Btw 0,00 181,49

---- Te vorderen btw 0,00 181,49

0,00 101.027,74

31-12-2020 31-12-2021

Eigen vermogen

-- Stichtingsvermogen 0,00 4.736,06

-- Resultaat openstaande boekjaren 0,00 130,42

Kort vreemd vermogen

-- Crediteuren 0,00 21.545,95

-- Overige schulden 0,00 5.115,31

---- Nog te betalen kosten 0,00 5.115,31

-- Reservering kosten omzet 0,00 69.500,00

0,00 101.027,74


