
Cliëntennetwerken: hoe doe je dat? 
door Rinskje Dijkstra

20     Samenspraak

Mensen met een beperking hebben 

vaak een klein sociaal netwerk. Een 

sociaal netwerk zijn alle mensen om 

je heen die iets voor je betekenen. 

Bijvoorbeeld je familie, vrienden, 

buren, collega’s, begeleiders en 

mensen die je kent van de sport of 

hobbyclub. Bij het project 

cliëntennetwerken worden mensen 

met een beperking getraind om 

andere mensen met een beperking te 

helpen. Het project cliëntennetwerken 

doet het LSR samen met zorginstelling 

‘Dichterbij’ en zorginstelling ‘Syndion’. 

Bij Dichterbij werken Marc van 

Griensven en Armand Klerks. Marc 

en Armand zijn netwerkers en helpen 

andere mensen om hun netwerk te 

vergroten. Marc en Armand hebben 

zelf ook een beperking en weten dus 

goed hoe ze andere mensen kunnen 

helpen. 

Ze vertellen graag over hun werk.

Waarom zijn jullie netwerker 

geworden? 

Armand: ‘Ik leg zelf makkelijk contact 

met andere mensen en die kwaliteit 

Voor mensen met een beperking is het soms moeilijk om contact te maken 

met andere mensen. Ze kennen ook niet zoveel mensen die hen kunnen 

helpen. Of waar ze samen leuke dingen mee kunnen doen. Het LSR is 

vorig jaar het project cliëntennetwerken gestart.

PROJECT

Dichterbij projectgroep 

cliëntennetwerken Oss en Venlo.

Van links naar rechts: Anet 

(coach), Tamara (netwerker), 

Marc (netwerker), Nicole (boven)

(netwerker) , Jacqueline (onder) 

(coach), Armand (netwerker), Rob 

(coach) en Loes (projectleider).
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wil ik graag gebruiken om anderen te 

helpen. Op het moment dat ik andere 

mensen kan helpen, geeft dat een 

goed gevoel. Ook vind ik het wel een 

mooi idee. Ik heb zelf veel hulp heb 

gehad van anderen en nu ben ik 

degene die anderen gaat helpen.’

Marc: ‘Ik wil graag iets voor anderen 

doen en betekenen. Als ik anderen 

kan helpen geeft me dat een goed 

gevoel. Daar krijg ik energie van. Als 

ik anderen mensen kan helpen en 

merk dat zij dit fijn vinden dan tovert 

dat een lach op mijn gezicht.’

Hebben jullie zelf ervaring met 

het opbouwen en onderhouden 

van een netwerk? 

Armand: ‘Ik heb inmiddels best 

een groot netwerk opgebouwd 

bij het voetbal en met 

uitgaan. Het is fijn om 

familie en vrienden om je 

heen te hebben waar je 

op terug kan vallen als ik 

dat nodig heb.’

Marc: ‘Mijn netwerk bestaat 

vooral uit familie en sport. 

Voorheen heb ik gekorfbald, 

daar heb ik veel contacten 

opgebouwd. Ook ben ik fanatiek 

voetbalsupporter van meerdere clubs 

waar ik veel mensen heb leren ken-

nen. Daarnaast ga ik regelmatig naar 

de inloop waar een groep mannen bij 

elkaar komt om elkaar te ontmoeten 

en leuke dingen te doen.’

Heb jullie nog tips?

Armand: ‘Als je iets niet weet of kunt is 

dat helemaal niet erg. Maar vraag dan 

om hulp. Er is dan altijd wel iemand 

die je wil helpen. Je legt dan 

automatisch contact met iemand.’

Marc: ‘Als je mensen wilt leren 

kennen, zal je eropuit moeten gaan!’ 
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