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CoDA Intergroep Nederland is de plek waar de vertegenwoordigers van de individuele groepen van 
CoDA in Nederland bij elkaar komen en samenwerken (zie het organigram van CoDA Nederland op 
http://www.codependents-anonymous.nl/intergroep.htm). Het is een samenwerkingsverband door 
en voor alle CoDA-groepen in Nederland. 
 
Het algemene doel van CoDA Intergroep Nederland is om alle groepen in Nederland te 
ondersteunen. Dit document geeft een overzicht van wat die ondersteuning inhoudt maar wel met 
de aantekening dat er altijd ook weer aanpassingen gemaakt kunnen worden. Immers CoDA 
Nederland groeit, de omstandigheden en behoeften veranderen en ook CoDA als geheel verandert. 
De groepen samen – als Intergroep – nemen door middel van het groepsgeweten hierover de 
besluiten. Dit betekent dat dit stuk op dergelijke momenten ook geüpdatet dient te worden.
 
Deze tekst is gebaseerd op al het materiaal dat CoDA over dit onderwerp al heeft gepubliceerd, met 
name The Fellowship Service Manual of Co-Dependents Anonymous  (hierna CoDA Service Manual 
genoemd). Dit bevat de samengebrachte ervaring van ruim dertig jaar CoDA. We maken onderdeel 
uit van de wereldwijde CoDA-gemeenschap en het is belangrijk dat CoDA Intergroep trouw blijft aan 
de onderliggende principes hiervan. 
 
In het organigram van CoDA dat op bladzijde 14 van het eerste deel van de CoDA Service Manual 
staat dat een Intergroep diensten levert aan de lokale groepen. Op bladzijde 16 staat verder te 
lezen:

Een sterke CoDA Intergroep, ook wel een Community Service Group (CSG) genaamd, draagt 
bij aan het succes van CoDA in het algemeen. Een gemeenschapszin op lokaal niveau leidt 
tot succes bij het aantrekken en onderhouden van de betrokkenheid van leden van de 
Fellowship in het doen van service en het ondernemen van gemeenschap-ondersteunende 
activiteiten.
 

Op pagina 4 van het derde deel van de CoDA Service Manual staat een opsomming van activiteiten 
die een Intergroep zou kunnen ondernemen. Veel hiervan doet Intergroep al:

- Het beheer van de financiën, inclusief de inzameling van de afdrachten/donaties die in de 
geest van de Zevende Traditie door de lokale groepen worden gedaan.

- Het verkrijgen van door de CoDA Conferentie goedgekeurde teksten en boeken voor 
aanschaf door lokale groepen en individuen.

- Het ontwikkelen en onderhouden van een website.
- Het helpen oplossen van problemen in en tussen groepen.
- Het plannen en hosten van evenementen en activiteiten.
- Het helpen van beginnende groepen door het aanbieden van zulke zaken als: een literatuur 

starterspakket, suggesties voor bewegwijzering voor en aankondigingen van de nieuwe 
bijeenkomsten; en andere verzoeken gedaan door een beginnende groep.

 
Daarnaast dient Intergroep ook zorg te dragen voor de realisatie en het beschikbaar maken van  
Nederlandse vertalingen van de CoDA-teksten en de boodschap van CoDA in Nederland verder uit te 
dragen (outreach activiteiten) omdat CoDA nog maar nauwelijks bekend is in het land. Het doel van 
de outreach activiteiten is om de CoDA-boodschap uit te dragen, zo is te lezen in  deel 2 van de CoDA 
Service Manual, blz. 20.
 
In het eerder genoemde organigram van CoDA staat verder ook nog dat de diensten die een 
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Intergroep aan de lokale groepen levert onder andere kunnen zijn, het beschikbaar maken van: 
meeting lijsten, nieuwsbrieven, speakerlijsten, sponsoring workshops en herstelactiviteiten (zoals 
retraites). Hier is dus nog zeker werk te doen door Intergroep.
 
CoDA Intergroep Nederland is tevens een zgn. Voting Entity, wat betekent dat we twee 
gedelegeerden kunnen aanwijzen die CoDA Nederland vertegenwoordigen op de jaarlijkse CoDA 
Service Conferentie in de VS. Deze afvaardiging bevordert de communicatie van CoDA Nederland 
met andere geledingen binnen de Fellowship en ondersteunt de eenheid binnen CoDA.
 
Wat betreft de structuur die een serviceorganisatie zoals Intergroep kan vastleggen, staat er op 
pagina 8 van het derde deel van de CoDA Service Manual het volgende: 

Het is zeer aan te bevelen dat elke Intergroep en/of Voting Entity een set van schriftelijke 
richtlijnen (of statuten) creëert en onderhoudt. Deze richtlijnen (of statuten) variëren sterk 
van groep tot groep, maar het zijn over het algemeen operationele procedures betreffende 
onderwerpen zoals: hoe servicefunctionarissen worden gekozen; hoe vergaderingen worden 
gehouden; hoe vaak vergaderingen worden gehouden; welke serviceposities de 
Intergroep/VE heeft; en een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de 
servicefunctionarissen*.
….
Richtlijnen zijn verklaringen of aanduidingen van beleid of procedures die bepalen welke 
aanpak/handelswijze gevolgd dienen te worden. Dit zijn geen wetten en het beleid en de 
procedures zijn nooit verplicht.

 
De richtlijnen hebben dus als doel Intergroep een richting te geven die ons allemaal kan helpen onze 
activiteiten op elkaar af te stemmen; zo efficiënter en effectiever samen te werken; onze activiteiten 
makkelijker overdraagbaar te maken; en dus zo ook de continuïteit van Intergroep te waarborgen. 
Dergelijke richtlijnen voor het functioneren van CoDA Intergroep Nederland moeten nog worden 
geformuleerd.
 
* Zie ook de .pdf “Omschrijving serviceposities CoDA Intergroep” op http://www.codependents-
anonymous.nl/intergroep.htm. 
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