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Hvorfor starte en lokal netværksgruppe?
På mange arbejdspladser udfylder peer-medarbejderen en hel ny funktion,
repræsenterer en ny type faglighed og er tilmed ofte den eneste eller én ud af få andre
peers, der er ansat i teamet, på arbejdspladsen eller i hele organisationen.

For mange er muligheden for sparring blandt andre peers en nødvendighed, for der kan
opstå mange dilemmaer og usikkerheder, når man skal udfylde sådan en funktion og
tilmed selv er nybegynder eller kun har få erfaringer at læne sig op ad. For mere erfarne
peers oplever vi, at behovet for sparring ikke forsvinder. Behovet for at reflektere over
den peer-faglige praksis er vedvarende og er tilmed en vital del af peer-medarbejderens
arbejdsglæde og kvaliteten af det arbejde, der bliver udført.

Mange organisationer, der ansætter peer-medarbejdere, véd godt at sparring og
netværk er vigtigt for peer-medarbejdernes mulighed for at finde en faglig identitet og
at holde fast i den peer-faglige tilgang. Derfor ser vi også, at de organisationer som
ansætter større grupper af peer-medarbejdere også sætter tid af til erfa-møder,
supervision og generel sparring blandt andre peers. Det styrker organisationernes peerindsatser at facilitere netværk, sparringsmuligheder og supervision.
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Når man vælger at starte en lokal netværksgruppe i Peer-Netværket, er det fordi man
har et behov for et andet slags netværk eller slet ikke har en lokal netværksgruppe i
forvejen. Peer-Netværkets medlemmer er både peers, der er ansat i regioner og
kommuner, peers der er frivillige i foreninger eller projekter, peers under uddannelse
eller med en færdiggjort uddannelse, peers der er jobsøgende eller nysgerrige, eller
som er i gang med at udvikle helt nye former for peer-tilbud. Med andre ord, så kan en
lokal netværksgruppe i Peer-Netværket være grundlaget for et bredt og åbent
fællesskab, hvor peers med mange forskellige typer af erfaringer har mulighed for at
mødes.

I et lokalt Peer-Netværk har I kendskab til lokalområdet og kan arbejde for at udbrede
viden om peer-to-peer og at skabe øget efterspørgsel og anerkendelse. I kan holde
lokale arrangementer, give hinanden gode råd om, hvordan man kommer i gang som
peer i området og være fælles om at sparke døren ind til nye arbejdspladser og
muligheder for at være frivillig. Og så kan I få en fornemmelse af at den peer-faglige
tilgang til arbejdet går på tværs af den specifikke kontekst i befinder jer i til daglig i
region, kommune eller forening.

At være en del af en lokal netværksgruppe kan styrke din opfattelse af, hvad det vil sige
at være peer. Det kan være en mulighed for at finde ny inspiration, at lære af andres
erfaringer eller at se nye muligheder for peers i dit lokalområde. Dét arbejde er en del
af Peer-Netværkets samlede indsats for en bredere formidling af, hvad peermedarbejdere kan, en styrkelse af vores faglighed og for at opnå endnu mere
anerkendelse som faggruppe, end vi har i dag.
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Bag om Peer-Netværkets netværksgrupper
Da Peer-Netværket første gang startede netværksgrupper op i 2015 var det i samarbejde
med et større peer-projekt finansieret af Socialstyrelsen. De første netværksgrupper var
skrevet ind i regionernes projektbeskrivelse, og på den måde var peer-projektet med til
at sætte en ramme for erfaringsudveksling, ligesom de tre regioner var forudbestemt
som samarbejdspartnere (Region H, Region Midt og Region Sjælland).
De vigtigste fokuspunkter var:
•
•

at Peer-Netværket faciliterede og sikrede en ramme for erfaringsudveksling
at erfaringsudvekslingen fandt sted uden for arbejdspladsen

I starten faciliterede Peer-Netværket erfaringsudvekslingen ud fra en model for sparring,
som viste sig at være et godt værktøj, men som ikke fungerede godt som ramme for
netværksgrupperne. I starten var det erfaringsudvekslingen man mødtes om, men det
viste sig i de fleste netværksgrupper, at være et utilstrækkeligt samlingspunkt.
Erfaringsudveksling er et rigtig godt værktøj, men der er brug for noget mere – et fælles
tredje som f.eks. et oplæg eller en case.
Peer-Netværkets lokale netværksgrupper er ikke længere bundet af samarbejdet med
regionerne, derimod kan de opstå frit, hvor der er behov for det og ressourcer til det.
De tidlige erfaringer bruges i dag til at rådgive nye netværksgrupper.
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5 gode råd til opstart
Råd nr. 1: Få det praktiske på plads
Noget af det vigtigste at få på plads, når man vil starte en netværksgruppe op lokalt er
det praktiske. Hvem er tovholder(e)? Hvor skal vi være? Hvordan bærer vi os ad med at
betale eventuelle udgifter? Og hvordan får vi andre peer-medarbejdere til at deltage?

Råd nr. 2: Find en makker
Vores erfaring er, at det er vigtigt at man ikke står alene med at skulle planlægge og
afholde netværksgrupperne. Det er ikke fordi det nødvendigvis kræver meget arbejde,
men for at sikre stabilitet og motivation er det vigtigt at være flere.

Råd nr. 3: Find lokale samarbejdspartnere
Et samarbejde med f.eks. det lokale frivillighedscentrer eller peer-medarbejdernes egne
ansættelsessteder kan være en mulighed for at skabe rammer for gruppen, f.eks. gratis
lokaler. Et samarbejde kræver at idéen med netværksgruppen også har værdi for andre –
gruppen er med til at opkvalificere den peer-faglige arbejdskraft eller at understøtte
frivillige aktiviteter i lokalsamfundet.

Råd nr. 4: Søg penge til det basale
Som netværksgruppe har i mulighed for at søge nogle midler lokalt, f.eks. til
mødeforplejning, lokalt afholdt foredrag eller frivillige aktiviteter. Et rigtig godt sted at
starte, er at undersøge, hvordan reglerne er for udmøntning af §18 i jeres kommune. En
anden mulighed er at henvende sig til lokale fonde eller til større arrangementer, som
for eksempel en festival, der er kendt for at give overskuddet til det lokale
frivillighedsmiljø.

Råd nr. 5: Find de rette deltagere
Der er mange måder at organisere sig på i netværksgrupper, og således varierer det
også, hvem netværksgruppen er for. Definér hvem netværksgruppen er for, om den skal
være helt åben eller om det kræver noget at være med.
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Støtte fra Peer-Netværkets sekretariat
Peer-Netværket har medlemmer over hele landet, og vi vil meget gerne være
behjælpelige med at du kommer i kontakt med peer-medarbejdere i dit lokalområde. I
enkelte tilfælde har vi allerede navne på interesserede, men i alle tilfælde vil vi gerne
være behjælpelig med at dele opslag, så I både får tovholdere og deltagere på plads.

Vi hjælper desuden med at få den tidligere struktur på plads, f.eks. hvis I har behov for
at danne en forening. Det kan være en god idé at formalisere sig som en forening, bl.a.
fordi det giver mulighed for at have skriftlig kontakt med det offentlige, at have en
bankkonto, søge midler og selv administrere netværksgruppens økonomi. Man behøver
ikke nødvendigvis at holde bestyrelsesmøder og oprette en hierarkisk struktur fordi, man
er en forening, man skal blot afholde en generalforsamling og formulere gruppens
formål.

Peer-Netværket har ikke mulighed for at stille medarbejdere til rådighed for at
facilitere gruppen på længere sigt, så det er op til de lokale tovholdere at være
netværksgruppens motor. Men der vil altid være en medarbejder til rådighed til sparring
på nye idéer til udvikling af gruppen, ønsker om oplæg eller et samarbejde om at
afholde nogle kursusdage eller lign.
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Om at søge penge til netværksgruppen
Det er en god idé at søge nogle penge til opart af gruppen og til at have lidt at gøre godt
med på længere sigt. Det giver en god stemning, at man som det mindste kan byde sine
netværksdeltagere på en kop kaffe, men man kan også søge penge til at kunne afholde
nogle arrangementer, foredrag eller kurser i lokalområdet.
Et rigtig godt sted at starte, er at undersøge, hvordan reglerne er for udmøntning af §18
i jeres kommune. §18 midler gives ofte til frivillige initiativer, der på den ene eller den
anden måde understøtter kommunens indsatsområder for grupper af borgere. Som
eksempel kan nævnes, at man kan få midler til lokale og forplejning i forbindelse med
opkvalificerende aktiviteter for udsatte borgere. Der er dog et væld af formuleringer og
der er forskel fra kommune til kommune, så det er vigtigt at sætte jer ind i, hvordan det
ser ud i netop jeres kommune.
Søg på nettet efter §18 i din kommune og undersøg, hvornår man kan søge, og hvilke
specifikke formål, de ønsker at støtte. Hvis I for at kunne ansøge skal oprette jer som en
forening, så tag kontakt til Peer-Netværkets sekretariat og lad os sammen se på,
hvordan vi får jer i gang.
En anden mulighed er at henvende sig til lokale fonde eller til større arrangementer,
som for eksempel en festival, der er kendt for at give overskuddet til det lokale
frivillighedsmiljø. Fonde har ofte formuleret et meget specifikt område de støtter, men I
kan kontakte Peer-Netværkets sekretariat, hvis I har brug for rådgivning til, hvordan I
kan søge en bestemt fond eller hvor I vil kunne søge midler til en bestemt idé.
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