
 

 

 

 

 

 

 

 

Doen en onderzoeken: netwerk ontwikkel je rond 

betekenisvolle samenkomsten 
 

 

’Landelijke stem ook lokaal’ was het thema van de netwerkbijeenkomst die Ieder(in) en 

Aandacht voor iedereen op 1 oktober organiseerden. Ruim 30 betrokkenen bij lokale 

cliëntenorganisaties en landelijke patiëntenverenigingen waren naar Utrecht gekomen 

om samen te kijken hoe je kunt zorgen dat de stem van al die verschillende mensen met 

een beperking of chronische ziekte in hun gemeenten wordt gehoord. 

 

 

In een zaal vol mensen van landelijke en lokale belangenorganisaties, patiëntenverenigingen en 

Wmo-raden ging het er vredig aan toe. Niet de tegenstellingen tussen landelijk en lokaal waren 

onderwerp van gesprek, maar de mogelijkheden om elkaars invalshoeken en perspectieven te 

delen. 

 

Dat is ook nodig, zo betoogde Illya Soffer, directeur van Ieder(in). ‘Nu alle veranderingen van de 

decentralisatie hun beslag krijgen, lijken er tussen Rijk en rechtszaal nog maar weinig plekken om 

de belangen voor mensen met een beperking te bepleiten. Des te belangrijk is het dat 

belangenbehartigers op de verschillende speelvelden met elkaar het gesprek voeren over waar de 

stem van mensen met een beperking klinkt.’ 

Dat de decentralisaties nog niet werken zoals ze bedoeld zijn, is duidelijk. Voorbeelden genoeg: 

Spraakverwarring over het keukentafelgesprek, onheldere en ontbrekende informatie over 

voorzieningen, ontbrekende kennis en onkunde bij gemeenten en andere partijen.  

 

Positief 

Maar het belangrijkste deel van het gesprek ging echter over wat er nu wel werkt. Dat gebeurde in 

een positieve sfeer: lokale belangenbehartiging wordt leuk, noodzakelijk en uitdagend gevonden. 

Twee landelijke organisaties vertelden hoe zij, elk op hun eigen wijze, de lokale 

belangenbehartiging stimuleerden. 

 

KansPlus 

Jeanet Bouw van KansPlus liet zien hoe hun landelijke organisatie het ontstaan en de ontwikkeling 

van ledengroepen ondersteunt door coaching. Daarop moet de ondersteuning ingesteld worden. De 

70 lokale ledengroepen van deze vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, 

moeten het hart van de vereniging gaan vormen. Het landelijk bureau ondersteunt daarom 

voornamelijk lokaal. Daarmee maakt KansPlus met alle betrokkenen de stap van een 

activiteitenorganisatie naar een gecombineerde organisatie: een organisatie die lokaal zowel werkt 

aan belangenbehartiging als activiteiten organiseert. Volgens Jeanet gaan betekenisgeving en 

netwerkontwikkeling daarbij hand in hand. ‘Je moet mensen alleen vanwege een bepaalde reden 

bij elkaar brengen. Bijeenkomen om het bijeenkomen heeft geen zin.’  
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Hersenletsel.nl 

Ad van Dongen van Hersenletsel.nl liet vooral zien dat het ontwikkelen van een netwerk niet in één 

keer gaat. Deze nieuwe, landelijke organisatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH), heeft in elke provincie een klankbordgroep opgericht. Per provincie is er één vrijwilliger die 

een tiental andere ervaringsdeskundigen om zich heen verzamelt. Belangrijk is dat de lokale 

klankbordgroepen autonoom zijn. Daarom kan worden ingespeeld op zaken die regionaal spelen. 

Soms vraagt dat om voorlichting, soms om belangenbehartiging, maar soms ook lotgenotencontact 

of organiseren van inloopmogelijkheden op wijk- en buurtniveau. Ad’s aanbeveling: ‘Geduld is een 

schone zaak. Het samen vieren van je successen is de motor voor voortgang.’ 

 

Tuinieren 

Illya stelde in haar afsluitende praatje dat het ontwikkelen van een netwerk veel weg heeft van 

tuinieren. Stapje voor stapje en vooral genieten van wat er groeit en bloeit. En vooral ook niet 

precies willen bedenken wat er waar gaat groeien, maar dat wat er uit de grond komt met vreugde 

tegemoet zien.  

 

 


