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JAARVERSLAG 2012 INCLUSIEF
RAPPORTAGE VAN HET KENNIS- EN
ADVIESCENTRUM
Visie en missie
Missie
KansPlus streeft naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke
handicap. De kwaliteit van leven staat centraal en de eigen mogelijkheden van de cliënt
dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden.
Visie
Bij beleid en uitvoering worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
Recht op het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, kwaliteit van zorg en
ondersteuning, keuzevrijheid, veiligheid en stabiliteit zijn kernwaarden. De zorg moet
uitgaan van een "duizend en een sporen-beleid": zorg afgestemd op de wensen,
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De erkenning dat geloof - en
levensovertuiging van grote betekenis kunnen zijn voor de zorg aan verstandelijk
gehandicapten en dat zij een bron van inspiratie kunnen zijn voor
verenigingsactiviteiten. De Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen
voor gehandicapten van de Verenigde Naties dienen richtinggevend te zijn. De
overheid draagt zorg voor het creëren en waarborgen van deze bestaansvoorwaarden.
De vereniging zal bij de belangenbehartiging zo veel mogelijk samen optrekken met
Platform VG, andere belangengroeperingen, en waar mogelijk samenwerken met
andere betrokkenen.
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1.

Voorwoord
Als vicevoorzitter van het bestuur dank ik al degenen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van alle
activiteiten die in en vanuit de vereniging KansPlus zijn ondernomen. De vele vrijwilligers in de vereniging dank ik
in het bijzonder naast de betaalde werkers, die in bepaald niet eenvoudige omstandigheden onverdroten hun
werk hebben voortgezet. Mijn zittende medebestuurders en de nieuw aangetreden bestuurders ben ik evenzeer
erkentelijk voor hun belangenloze en tijdrovende inspanningen. Het verslag laat duidelijk zien welke
inspanningen men zich heeft getroost. De eerstgenoemde bestuurders dank ik voor hun loyaliteit en volharding
richting KansPlus, de nieuw aangetreden, onder wie de nieuwe voorzitter, voor hun moed om de klus met
enthousiasme en met nieuwe inzichten op te pakken. Ik weet dat er veel meer gebeurt in de vereniging dan dit
jaarverslag laat zien/kan laten zien. Ik denk dan zeker aan al die vrijwilligers, al die bestuurders in de
ledengroepen van KansPlus, mensen in cliëntenraden. Op de website van KansPlus onder ledengroepen vindt u
een indrukwekkend aantal activiteiten. Dat completeert enigszins het beeld van onze vereniging, onze KansPlus.
Indien u kennis neemt van de website van VraagRaak ziet u ook dat de vereniging zich gelukkig mag prijzen met
zoveel inzet voor de zeggenschap en medezeggenschap van mensen met een verstandelijke handicap en hun
familie. Het ware een wens van mij dat dat besef, die inzet van zovelen –vooral buiten onze vereniging, bij
potentiële leden, beleidsmakers, het publiek zo u wilt, nadrukkelijker zou doordringen. Ik onderstreep hiermee
mijn oprechte dank aan de vele mensen die zich belangeloos voor onze vereniging en met name voor mensen
met een verstandelijke handicap en hun familie inzetten. Van harte hoop ik dat u met mij ervaart dat ook in
moeilijke tijden ouders, broers en zussen en vrienden van mensen met een verstandelijke handicap het er niet
bij laten zitten en met vereende krachten vooruit gaan. Ik spreek de wens uit dat de vereniging dit binnenkort
weer in volle glorie mag ervaren. Ik wens allen daarbij succes en volharding. Dit verslag laat met name de
activiteiten van het Landelijk Bureau van KansPlus zien. Ons streven is in het volgende jaarverslag ook de
activiteiten van de ledengroepen te beschrijven.
Vicevoorzitter,
Gerrit Ruitenberg

KansPlus | een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.

5

2. Inleiding
KansPlus wil graag verantwoording afleggen over de voortgang van haar activiteiten gedurende het jaar 2012.
Het algehele politiek strategische klimaat is van dien aard dat vrij algemeen de mening heeft postgevat dat de
betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de volle breedte onderwerp van indringende
discussie moet zijn en dat ingrijpende besluiten genomen moeten worden. De kosten moeten beperkt worden.
Niet alleen de cure (de ziekenhuizen en dergelijke) is onderwerp van discussie, ook de betaalbaarheid en
toegankelijkheid van de care staan volop in de publieke schijnwerpers. Niet alleen de ouderenzorg ontkomt als
gevolg van het beslag op AWBZ middelen niet aan een kritische beschouwing en mogelijke herwaardering en
herpositionering (van AWBZ naar ZVW en WMO), dit lot treft ook de zorg aan mensen met een verstandelijke
handicap, hun ouders en andere familieleden en goede vrienden. Allerlei (hoge) ambtelijke stuurgroepen,
adviesorganen, wetenschappers, media en dergelijke storten zich vol vuur en overgave op dit onderwerp en
ventileren daar vrijelijk gedachten over. Veelal gemeenschappelijk in die benadering is de financiële,
beheersmatige insteek die men daarbij hanteert. In het algemeen heeft KansPlus niet de indruk dat daarbij het
perspectief van mensen met een verstandelijke handicap en hun vertegenwoordigers en de ervaringen die al
sinds jaar en dag van die zijde zijn opgedaan, voldoende bekend zijn en/of doorklinken. De rapportage van de
Denktank complexe zorg / Brandon, genaamd “Wegen naar vrijheid” onderstreept dit helder. Wat ervaren
mensen met een verstandelijke handicap, welke vraagstukken, knelpunten en oplossingsrichtingen spelen een rol
daarbij en wat zou dit betekenen voor de aangehaalde discussie over de positie van de zorg aan mensen met een
verstandelijke handicap en hun naasten?
Ook organisaties als KansPlus blijven niet buiten schot gegeven de algemene bezuinigingsdrift die in subsidieland
woedt. Ook dat is een factor die maakt dat KansPlus als belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten graag
laat zien wat zij betekent voor mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders en andere familieleden en
goede vrienden.
Uiteraard is het in het huidige tijdgewricht ook van belang dat KansPlus naar haar leden, ledengroepen en
aangeslotenen als cliëntenraden duidelijk maakt waar zij staat en welke kansen en bedreigingen zich daarbij
aftekenen. Dit laatste heeft KansPlus de laatste jaren bij voortduring gedaan en heeft er onder andere in
geresulteerd dat een commissie Toekomst KansPlus in het leven is geroepen. Deze commissie heeft in juni 2012
haar eindrapport voorgelegd aan de Algemene Vergadering (van leden), welk rapport (* beschikbaar via het
landelijk bureau van KansPlus) met bijbehorend advies unaniem is onderschreven. Tenslotte vindt KansPlus het
ook van belang naar haar collega organisaties (PG -organisaties en Platform VG), primair binnen de zorg aan
mensen met een verstandelijke handicap, helder te maken welke activiteiten zij verricht/kan verrichten en welke
mogelijkheden voor versterking van samenhang in het verlengde daarvan zich kunnen voordoen. Dit laatste vindt
KansPlus zeker van toepassing in het licht van de al lang (te lang) voortslepende discussie over verdergaande
samenwerking tussen koepels, platforms en aangesloten organisaties. De door het ministerie van VWS in het
vooruitzicht gestelde premie van omstreeks € 1.4 miljoen teneinde samenwerking, onder meer op het vlak van
monitoring en signalering, te bevorderen, ziet KansPlus daar niet los van. Uiteraard hoopt KansPlus daarnaast ook
dat de stakeholders in de zorg, onder wie zeker politiek verantwoordelijken, de zorgaanbieders, zorgverzekeraars,
inspectie, CCE, maar ook de gemeenten kennis zullen nemen van deze rapportage. Hun bevindingen zal KansPlus
graag vernemen.
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3. Bestuur
3.1. Samenstelling
Wie
Rein Baneke
Gerrit Ruitenberg
Carla Kalf
Yolanda Goppel
Herman Dijkland
Pouwel van de
Siepkamp
Jan Jullens

Rol
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Specialisaties
(vanaf 10 november 2012)
Tot 10 november waarnemend voorzitter
Onderwijs, personeel en organisatie
Financieel beleid
Zorginhoudelijke zaken

Bestuurder Bedrijfsvoering
Bestuursadviseur(met name
zorginhoud)

(vanaf 10 november 2012)
Benoeming ledenraad voorjaar 2013

Het bestuur van KansPlus in gereduceerde samenstelling heeft in 2012 een selectie- en
wervingscommissie ingesteld teneinde tot verdere versterking van haar bestuur te komen. De
commissie Toekomst KansPlus heeft advies uitgebracht over de inrichting van het bestuur en aandacht
geschonken aan versterking van de inbreng vanuit het zogenaamde middenveld (ledengroepen).Op
basis hiervan heeft met ingang van november 2012 de benoeming van de heer mr. Rein Baneke tot
voorzitter van het bestuur kunnen plaatsvinden evenals de benoeming tot landelijk bestuurder van de
heer Pouwel van de Siepkamp. KansPlus hecht er aan te onderstrepen dat het geenszins een sinecure
is een bestuursfunctie op landelijk of regionaal niveau voor een belangennetwerk als KansPlus te
vervullen en dat de condities (niet meer dan reiskostenvergoeding, een fors tijdsbeslag) waaronder dit
moet gebeuren zich slecht verhouden met de condities waaronder bijvoorbeeld Raden van Toezicht
van bijvoorbeeld zorgaanbieders en andere actoren in de zorg zich kunnen manifesteren.
3.2. Doelstelling 2012
Het zittende bestuur heeft voor 2012 als speerpunten van beleid de volgende onderwerpen:
3.2.1.Lopende zaken van bestuurlijke aard conform de statuten behandelen.
3.2.2.Uitvoering geven aan advies en actieplan van de commissie Toekomst KansPlus, waaronder begrepen
het zoeken van nieuwe bestuurders, het zorgen voor continuïteit van de organisatie en versterken van
de positie van het zogenaamde middenveld van de vereniging.
3.2.3.In het verenigingsjaar zijn de volgende vergaderingen geweest:
3.3. Algemene vergadering
De algemene vergadering, het hoogste orgaan van de vereniging, heeft zich in 2012 in twee
bijeenkomsten uitgesproken over de financiële positie van de vereniging, het jaarverslag over 2011, de
voortgang van de activiteiten lopende het jaar 2012, de begroting en het jaarplan over 2013 en met
name over de toekomst van KansPlus inclusief het besturen van de vereniging.
Met name het rapport van de commissie Toekomst is uitvoerig onderwerp van discussie geweest en
heeft veel waardering en unanieme besluitvorming opgeleverd. Het bijbehorende actieplan wordt
sindsdien met voorrang uitgevoerd. Met name de herwaardering van de rol van ledengroepen staat
centraal.
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De algemene vergadering heeft tot voorzitter van de vereniging benoemd de heer Mr. Rein Baneke en
tot bestuurder de heer Pouwel van de Siepkamp.
Naast deze onderwerpen heeft de algemene vergadering zich gebogen over de ontwikkelingen t.a.v. de
AWBZ en met name de decentralisatie naar de WMO. Duidelijk is dat de vereniging op dit punt voor
een uitdagende situatie staat die zeker ook van de besturen van de ledengroepen het nodige vergt. De
vereniging is er zich, mede dankzij een presentatie van de heer Kees Marges over ervaringen uit het
Rotterdamse, zeer van bewust dat het bundelen van kennis en kracht door de totale vereniging heen
van groot belang is om op te komen voor gerechtvaardigde verlangens van mensen met een
verstandelijke handicap en hun ouders, broers en zussen.
3.4. Verenigingsraad
De verenigingsraad is het statutaire orgaan van de vereniging dat gevormd wordt door afgevaardigden
van de ledengroepen en cliëntenraden. De verenigingsraad brengt advies uit naar het algemeen bestuur
van de vereniging en vormt aldus een belangrijke bron van informatie voor het gevoerde/te voeren
beleid op alle terreinen van de vereniging, zij is een schakel naar de praktijk van alledag in de vereniging,
wat leeft er bijv. binnen de besturen van de ledengroepen en bij de leden en tot welk beleid moet dit
leiden van het landelijk bestuur.?
In 2012 is de verenigingsraad tweemaal bijeen geweest, zij heeft (positief) advies uitgebracht over het
rapport en de aanbevelingen van de commissie Toekomst van KansPlus, heeft haar zorgen overgebracht
over de onttakeling van de AWBZ en het bestuur opgeroepen helder stelling te nemen en te blijven
pleiten voor handhaving van de AWBZ voor ALLE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN.
De verenigingsraad is voorstander van verdergaande samenwerking op landelijk niveau maar vindt dat
het proces, het inhoudelijk beleid en de vormgeving van de beoogde fusie tussen CG-raad en Platform
VG, voor zover dat al inzichtelijk is, zeer veel vraagtekens oproepen.
De verenigingsraad formuleert een aantal ijkpunten die zij t.g.t. wil toepassen bij de beoordeling of zij
zich positief kan uitlaten over een eventuele aansluiting van KansPlus in een dergelijk verband. De heer
Ben Schot is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de verenigingsraad en heeft zich met volle
instemming van de verenigingsraad er voor uitgesproken nadrukkelijker een signalerende en initiërende
rol als verenigingsraad te zullen vervullen, dit aansluitend op het advies van de commissie Toekomst om
het middenveld van de vereniging te versterken.
3.5. Algemeen Bestuur
Het algemeen bestuur is in het verslagjaar veertien maal in vergadering bijeen geweest. Een veelheid
aan onderwerpen passeerde de revue, waarbij uiteraard het rapport van de commissie Toekomst
KansPlus en de aanbevelingen, en de financiële positie van KansPlus prominent prijkten op meerdere
agenda’s. Het spreekt voor zich dat het landelijk bestuur, indachtig haar taakopdracht voor het
verslagjaar, zich ook van haar gebruikelijke taken op het vlak van het beheer en ontwikkeling van de
vereniging heeft gekweten.
PlusPunt en ZEG’s werden geïntegreerd, het project dementietafel -zie verderop in dit jaarverslag-moest
noodgedwongen elders worden ondergebracht, samenwerking met Sien werd verkend, vele thema’s
van landelijke collectieve belangenbehartiging (o.a. kwaliteitsbeleid, advies over de toekomst van de
zorg/SER, meerjarenbeleidsplan Platform VG, samenwerking met koepels, Tweede Kamerverkiezingen,
Regeerakkoord en maatregelen t.a.v. vervoer, dagbesteding, juridische ondersteuning vanwege het
8
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Platform/Regelrecht, beleidskader voor subsidiering van patiënten/en
gehandicaptenorganisaties)werden van duidelijke standpunten van KansPlus voorzien, personele zaken
besproken, jaarrekening/exploitatie, werkplan en voortgang, aanvraag instellingssubsidies,
ledenwerving, huishoudelijk reglement, directiestatuut KansPlus, klachtenregeling, aangelegenheden
betreffende bijeenkomsten en dergelijke van ledengroepen, en toekenning onderscheidingen,
handreiking WMO.
Verheugend was dat de Staatssecretaris schriftelijk haar waardering heeft uitgebracht over de
participatie van KansPlus in de Denktank complexe zorg en de rapportage van het Kennis -en
adviescentrum. Het pleidooi van KansPlus om de positie van de cliënt en de cliëntenraad te verstevigen
is positief ontvangen door de Staatssecretaris van VWS. Ingediende wetgeving op dit punt, is helaas
door de kabinetsval in de la verdwenen.
KansPlus heeft een project specifiek cliëntperspectief uitgevoerd, zie paragraaf 13. Helaas moet
geconstateerd worden dat door bijzonder trage besluitvorming op VWS, kennelijk mede verband
houdend met de kabinetswisseling, helderheid over het vervolg op dit voor onze achterban zo
belangrijke project onacceptabel lang uitblijft. Mensen in uitzichtloze omstandigheden zijn hiervan de
dupe.
Het algemeen bestuur heeft het bestuur van het Platform VG en het bestuur van de CG-Raad schriftelijk
op de hoogte gebracht van haar opvattingen die van belang zijn bij de beoordeling van de vraag of de
fusie voldoende aantrekkelijk is voor KansPlus.
Tot op heden, ruim een half jaar na dato, heeft KansPlus, tot haar ongenoegen en niettegenstaande
herhaald aandringen, geen reactie mogen ontvangen op haar stellingnames, opvattingen, vragen en
dergelijke. KansPlus pleit onder meer voor overeenstemming over inhoudelijk beleid, een herkenbare
Vg sector, voldoende invloed, (h)erkenning van de waarde en inbreng van ervaringsdeskundigheid en
een democratische organisatie.
4. Bureauorganisatie
Het bureau van KansPlus bestaat nu uit minder dan 6 fte en is gedwongen forse bezuinigingen door te
voeren vanwege de door de overheid opgelegde bezuinigingen (instellingssubsidie voor KansPlus
maximaal € 35.000,00 in 2014). Aansluitend op het advies van de commissie Toekomst ziet het bureau
van KansPlus zich genoodzaakt zich te beperken tot de volgende taken:
4.1.

Kerntaken bureau, afgeleid van het advies en actieplan commissie Toekomst KansPlus
4.1.1.Dienstverlening naar leden, ledengroepen en cliëntenraden, voornamelijk faciliteren op basis van het
Kennis- en Adviescentrum (zie hoofdstuk Kennis- en Adviescentrum, paragraaf 9) Het Kennis -en
adviescentrum staat individuele leden bij op in principe alle levensterreinen gedurende het hele leven,
uiteraard voor zover een beroep op het Kennis- en Adviescentrum wordt gedaan. De ondersteuning
loopt uiteen van beantwoording van eenvoudige vraagstukken, tot doorverwijzing, bijstand in (uiterst)
complexe aangelegenheden. Het Kennis- en Adviescentrum ondersteunt ook besturen van
ledengroepen en aangesloten cliëntenraden.
De werkwijze van het Kennis- en Adviescentrum is inmiddels zodanig ontwikkeld dat uiterst efficiënt
en effectief met (in omvang bescheiden) bestaande menskracht en beschikbare middelen wordt
omgegaan. Voorop staat de functionele benadering waar het uitgangspunt is dat de cliënt (individu,
ledengroep, cliëntenraad) direct bediend wordt en dat een cliëntvolgend systeem, toegesneden op de
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zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, zorgt dat op ieder moment een
actueel inzicht beschikbaar is op individueel en geaggregeerd niveau.
4.1.2.Landelijke collectieve belangenbehartiging via Platform VG, waarbij het Platform VG kritisch gevolgd en
becommentarieerd wordt.
KansPlus brengt nu voor het vierde jaar in successie signaalrapportages uit op basis van haar Kennis- en
Adviescentrum (rapportages beschikbaar via het landelijk bureau). Deze signaalrapportages worden
onder andere voorgelegd aan het Platform VG met het verzoek daar in de landelijke collectieve
belangenbehartiging gepaste aandacht aan te besteden en met name die vraagstukken die KansPlus in
haar aanbiedingsbrief extra belicht.
KansPlus heeft een oproep gedaan aan het Platform VG dergelijke rapportages nog nadrukkelijker een
plek te geven in haar (lobby) activiteiten, opdat de door leden van KansPlus ervaren knelpunten
vroegtijdig worden gesignaleerd en waar mogelijk worden geredresseerd.
Vooralsnog heeft KansPlus er voor gekozen ook zelf voor brede verspreiding van haar rapportages te
zorgen en zoveel mogelijk aandacht te vragen bij relevante partijen om tot verbeteringen te komen. De
voorkeur van KansPlus gaat er evenwel naar uit dat het Platform VG voortvarend met de
signaalrapportages aan de slag gaat en dat het gemeengoed wordt binnen de zorg voor verstandelijk
gehandicapten nadrukkelijker op basis van monitoring en aangehaalde rapportages vorm te geven aan
professionele belangenbehartiging die gestoeld is op ervaringen van direct betrokkenen.
KansPlus heeft in dit verband aangeboden haar kennis en expertise breder beschikbaar te stellen en in
samenspraak met andere organisaties, waaronder collega PG organisaties en het Platform VG, tot
doorontwikkeling van signaalrapportages te komen.
Via de Raad van Aangeslotenen van het Platform VG zorgt KansPlus niet aflatend voor een actieve
inbreng in de gedachtevorming en beleidsontwikkeling voor verstandelijk gehandicapten. KansPlus
doet dat op basis van een directe verbondenheid met haar leden, ledengroepen, cliëntenraden en de
ervaringen en inzichten die daarbij worden opgedaan. KansPlus staat daarbij heldere beleid- en
standpuntbepaling voor en vindt het van belang dat de sector verstandelijk gehandicapten duidelijk
voor haar belangen opkomt.
In 2012 hebben inspanningen vanuit KansPlus op het vlak van landelijke collectieve
belangenbehartiging zich op inhoudelijke hoofdthema’s afgespeeld als de AWBZ (participatie bij SER,
interim advies over de toekomst van de zorg, de WMO, de bekostiging van de zorg (o.a. PGB naast zorg
in natura), kwaliteitsbeleid, sociale zekerheid (inkomen en eigen bijdrages) en werk naast zaken als
invloed en zeggenschap (zie ook passages onder algemeen bestuur).
Mede op advies van haar achterban heeft KansPlus zich sterk gemaakt voor een duidelijke en
invloedrijke rol van de VG sector in relatie tot een mogelijke fusie tussen CG Raad en Platform VG.
http://www.kansplus.nl/?s=fusie+CG+raad
4.1.3.De pers en overige media gevraagd, en indien gewenst, ongevraagd te woord staan.
KansPlus wordt in de loop der tijd herhaaldelijk benaderd door media vanwege haar brede achterban
en naar ons blijkt vanwege haar uitgesproken opvattingen over zowel het beleid als de uitvoering
daarvan in de praktijk van de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap.
Zo kan het voorkomen dat vraagstukken die uiteenlopen van mishandeling, communicatie, bejegening,
werk, inkomen, onderwijs, tot vraagstukken die te maken hebben met de decentralisatie van beleid,
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eigen bijdragen, gedragsproblematiek, beleid voor ouder wordende verstandelijk gehandicapten,
ethische vraagstukken om een reactie vragen. In algemene zin is KansPlus daartoe zeker present
hoewel moet worden geconstateerd dat de mogelijkheden waarover de PG organisaties beschikken om
zich nadrukkelijk te manifesteren via media zeer bescheiden zijn. Versterking van de zogenaamde
vraagzijde is naar de opvatting van KansPlus op dit punt geen overbodige luxe en kan wat meer
evenwicht brengen in de veelal eenzijdige berichtgeving vanuit en over de sector.
4.2.

Functies en taakverdeling
Rol
Directeur
Adjunct Directeur
(Directie) secretaresse

Beleidsmedewerker

Kennis- en Adviescentrum

Financiële -administratie

PR en Communicatie

CRM (Client Relation
Management)(vrijwilligster)

Taken
Algemeen, inhoudelijk, financieel, personeelszaken,
organisatorisch beleid en woordvoerder naar de media
Specialisatie op cliëntenraden, PR/C en projecten
Algemene bureau organisatie met extra aandacht voor het
efficiënt benutten van het CRM en coördinatie en uitvoering van
het secretariaat.
Beleid mede ontwikkelen en (doen) uitvoeren. Daarnaast
ondersteuning ledengroepen en het werven van nieuwe leden in
samenhang met ledengroepen.
Dienstverlening leden en ledengroepen en de dienstverlening
voor de aangesloten Cliëntenraden. VraagRaak behoort tot de
taak. Per 1 maart 2012 is afscheid genomen van de medewerkster
die VraagRaak in haar pakket had.
Administratie Landelijk Bureau en jaarlijkse consolidatie met
ledengroepen inclusief ondersteuning ledengroepen op
financieel- administratief gebied.
Hier is geen aparte functionaris meer voor. Er is discussie gaande
om hier een stageplaats van te maken, omdat er meer aandacht
nodig is voor deze taak.
Mutaties, facturering. Zo nodig en op incidentele basis externe
technische ondersteuning.

4.3. Hoe staan we er nu financieel bij per 31-12-2012?
De financiële positie inclusief de personeelsformatie van KansPlus treft u aan in de (bijgaande)
jaarrekening over 2012.
Door bezuinigingen die ook in 2012 weer zijn doorgevoerd , kan KansPlus eind 2012 constateren dat –
hoewel ook in 2013 helaas niet te ontkomen valt aan nieuwe bezuinigingen, er een reële kans is op een
weliswaar stevig afgeslankte organisatie maar ook op een organisatie die dankzij adviezen van de
commissie Toekomst KansPlus en de daarover bereikte eenstemmigheid binnen de vereniging,
toekomstperspectief heeft.
5. PR en Communicatie
5.1. PlusPunt
PlusPunt is vier keer verschenen met 24 pagina’s (inclusief ZEG’s katern) in een oplage van 11.000
exemplaren. De exemplaren worden toegestuurd aan leden en abonnees en dienen mede als het
welkomstpakket voor nieuwe leden en voor marketing doeleinden. PlusPunt is bedoeld als
informatiemiddel naar de leden en andere gegadigden en bevat naast ervaringsverhalen van mensen met
een verstandelijke handicap en hun familie, passages die bedoeld zijn voor besturen van ledengroepen en
zaken die spelen op het vlak van beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. In 2013 zullen er
KansPlus | een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.
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wijzigingen plaatsvinden wat de verschijningsvorm betreft in verband met bezuinigingen op het budget
voor PlusPunt.
Onderwerpen 2012:
Steun van het verenigingsbureau, Kijk op de zorg, één cliëntenbeweging, project Kwaliteit van leven kent
geen leeftijd en beperking, ledenwerfactie, Menzis, Zorg inkopen met de cliënt, tekst en uitleg,
medezeggenschap: betrek mensen er op basis van vertrouwen bij, zaken doen met de gemeente, speciaal
hospice, individueel lid worden van KansPlus, achter de schermen, een gevarieerde samenleving, signalen
uit het veld, nieuwe kamer, nieuwe kansen.
5.2. ZEG’s
ZEG’s is 4 maal als katern bij de PlusPunt verschenen. ZEG’s is specifiek gericht op vraagstukken van
zeggenschap en medezeggenschap rond, met name, zorginstellingen. Zeg ’s besteedt aandacht aan de rol
en mogelijkheden van cliëntenraden en beleidsmatige vragen in dat verband. Ook besteedt ZEG’s
aandacht aan zeggenschapsvraagstukken van mensen met een verstandelijke handicap. ZEG’s wil met
haar opzet toegankelijk zijn voor een zo breed mogelijke achterban (mensen met een verstandelijke
handicap zelf, hun ouders en familie en cliëntenraden) op het vlak van zeggenschap en
medezeggenschap.
Onderwerpen: we doen regelmatig iets samen (de band tussen zussen),de samenstelling van de
cliëntenraad, eigen vermogen meetellen bij de eigen bijdrage AWBZ en de WMO, zorginstelling failliet,
wat kan de zorginstelling doen, onderwerpen die je kunt bespreken met een bewonersraad, méér
meedoen als cliëntenraad, politiek en mensen met een verstandelijk beperking, opleiding
ervaringsdeskundigheid, bezuinigingen op vervoer, klantvriendelijkheid, praten in de cliëntenraad over
ouder worden, als cliëntenraden en zorgaanbieders er samen niet uitkomen (Landelijke Commissie Van
Vertrouwenslieden), In gesprek met de gemeente.
5.3. Website
De bouw van de vernieuwde website van KansPlus is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van
het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en van Menzis. De verbouwing van de ledengroepen websites
heeft langer geduurd dan gepland. Inmiddels hebben de ledengroepen een account en een instructiefilm
ontvangen. Naast de standaard informatie wordt de landelijke KansPlus site actief en actueel gehouden.
De belangrijkste bronnen waaruit informatie wordt gehaald.
1. Signalen van leden en bestuurders (uit het land).
2. Het Kennis- en Adviescentrum/eigen acties
3. Algemene (beleidsmatige) ontwikkelingen ten aanzien van de sector en
signalen die te maken hebben met landelijke en regionale
belangenbehartiging en dienstverlening.
4. Landelijke en regionale media
In 2012 zijn er 189 website items geplaatst. In 2011 waren dat er 175.
Bij wijze van voorbeeld wijst KansPlus op het project ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en
beperking’(de ouder wordende mens met een verstandelijke beperking) en het afsluitende Open
Podium ‘Fijn Ouder worden’. Dit onderwerp is ontstaan op basis van binnenkomende signalen bij het
Kennis- en Adviescentrum rond problematiek die samenhangt met bijvoorbeeld dementerende
verstandelijk gehandicapten en tekortschietende zorg- en dienstverlening. PlusPunt heeft in diverse
12
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uitgaven, zie http://www.kansplus.nl/over-kansplus/publicaties/ aandacht besteed aan dit onderwerp.
KansPlus heeft een projectaanvraag via het Fonds verstandelijk gehandicapten, het Sluyterman van
Loofonds, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, het Fonds Nuts Ohra en Platform VG gehonoreerd
kunnen krijgen waardoor onderzoek is gedaan onder familieleden, een rapport is verschenen en
filmpjes, wegwijzers en een handreiking zijn ontwikkeld. Jammer genoeg is een andere projectaanvraag
‘Dementietafels: delen en verbeteren’ niet gehonoreerd door het ministerie van VWS. Deze aanvraag
die de steun had van alle betrokken partijen in de zorg, is niet gehonoreerd door het ministerie van VWS
op voor KansPlus nog steeds arbitraire gronden. Na het indienen van een bezwaar (bij hoorcommissie
VWS) en een afwijzende beschikking door de minister van VWS moet KansPlus uit financiële
overwegingen afzien van het instellen van beroep. Uiteindelijk heeft KansPlus de financiën voor dit
project rond gekregen (Fonds verstandelijk gehandicapten, Stichting SPZ, Rabobank Foundation, de
VGN), maar het project vanwege de destijds onzekere toekomst overgedragen aan Platform VG.
KansPlus blijft het project als lid van de stuurgroep volgen.
5.4. Nieuwsbrief
In 2012 hebben wij zes keer een interessante en informatieve nieuwsbrief verstuurd. Men kan zich via de
website abonneren op de Nieuwsbrief. De inhoud is vooral van belang voor onze leden, ledengroepen en
cliëntenraden.
http://www.kansplus.nl/leden/nieuwsbrief/
5.5. Sociale media
KansPlus beweegt zich onder andere via Twitter en Facebook op het terrein van de sociale media. Een
medewerker heeft de cursus sociale media gevolgd bij PGO-support.
Het advies van de commissie Toekomst KansPlus is onder andere via die media onder de aandacht
gebracht. Bovendien reageert KansPlus via deze media met opvattingen, vragen en opmerkingen op
ontwikkelingen die zich voordoen. KansPlus ziet het belang van een multimediale aanpak zeer zeker in en
wil zich graag actiever doen gelden indien haar daartoe de gelegenheid wordt gegund. Bekend is op basis
van onderzoek dat met name jongere ouders van kinderen met een verstandelijke handicap zich via de
sociale media en dergelijke een weg proberen te banen in de doolhof van de zorg- en dienstverlening aan
mensen met een verstandelijke handicap. Bekend is ook dat het gevaar van kokervisie daarbij
uitdrukkelijk op de loer ligt en dat het van groot belang is als speurder naar informatie, kennis,
achtergronden, vroegtijdig in breed perspectief van gedachten te kunnen wisselen met goed ingevoerde
(ervarings-)deskundigen zoals die bij het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus beschikbaar zijn.
Het inzetten van de sociale media moet onderdeel zijn van een strategisch stappenplan en aansluiten bij
de doelgroep waarvoor KansPlus werkt en tevens toekomstgericht zijn.
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6. Leden algemeen
6.1. Leden in getallen
Gratis Lid
Gezinslidmaatschap
Lidmaatschap KansPlus
Totaal

1-1-2012
10
283
8739
9032

bij 2012

af 2012

2
125
127

31
578
609

1-1-2012
246
111
357

bij 2012
6
4
10

af 2012
33

31-12-2012
10
254
8286
8550

6.2. Abonnees PlusPunt in getallen
Abonnement PlusPunt
Gratis abonnement PlusPunt

33

30-12-2012
219
115
334

6.3. Niet ontvangen contributie en abonnementen
Facturatieperiode
2012
2011
2010
Totaal

Aantal
Openstaand
Totaal
%
openstaand bedrag
gefactureerd
313
€ 12.422,00
€ 341.207,50
3,64%
378
€ 12.326,30
€ 364.898,25
3,38%
515
€ 15.297,50
€ 391.431,10
3,91%
1208
€ 40.083,30
€ 1.098.008,10
3,65%

6.4. Ledenwerving KansPlus
KansPlus heeft een aantal projecten uitgevoerd wat ledenwerving betreft, het is niet gelukt om door middel van
deze project meer leden te werven. In Friesland is een begin gemaakt met een pilot om tot ledenbinding -en
werving te komen. In 2013 zal blijken of hier voldoende resultaat mee kan worden geboekt.
7. Ledengroepen
7.1. Actieve ledengroepen en inactieve ledengroepen, wat te doen met de leden van de inactieve groepen.

Stand hoofdleden per 31 december 2012
aantal
65
21

Actieve ledengroepen
Niet actieve ledengroepen

leden

6951
1335

7.2. Pieken en dalen. Waar liggen de mogelijke kansen en bedreigingen?

Top 10 nieuwe aanmeldingen 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Leekerweide
Zutphen
Bergen op Zoom
De Liemers
KansPlus PhiladelphiaSupport regio Eindhoven-Helmond
de Bollenstreek ZH
Asten/Someren
Amsterdam
Drenthe
Noord-Groningen

253
22
16
14
10
9
7
6
6
6

Top 10 nieuwe aanmeldingen 2012
1 Asten/Someren
2 Regio Eindhoven Helmond
3 Oost Groningen
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11
8
7

4
5
6
7
8
9
10

Noord-Groningen
Noord Holland Noord
Zutphen
Utrecht
Walcheren
Peel en Maas
Rotterdam

7
7
6
6
6
5
5

Top 10 grootste ledengroepen 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Regio Eindhoven Helmond
Noord Holland Noord
Leekerweide
Drenthe
Utrecht
Heerenveen
De Liemers
Bergen op Zoom
Nijmegen
Veghel

Top 5 afmeldingen 2011
Noord Holland Noord
KansPlus PhiladelphiaSupport regio Eindhoven-Helmond
Drenthe
Rotterdam
West-Groningen
Top 5 reden van afmelding 2011
Niet betaald na 2 herinnering
Top2011
5 reden van afmelding 2011
Einde informatiebehoefte
Overlijden
Reden onbekend
Ouderdom
Top 5 afmeldingen 2012
Noord Holland Noord
KansPlus PhiladelphiaSupport regio Eindhoven-Helmond
Drenthe
Utrecht
Bossche Ommelanden
Top 5 reden van afmelding 2012
Reden onbekend
Overlijden
Ouderdom
Einde informatiebehoefte
Overlijden familielid

408
350
239
233
217
205
184
183
177
172

37
33
27
21
21
288
106
99
92
36
24
23
21
16
15
295
77
57
48
47

Het zou goed zijn in beeld te krijgen waarom leden zich bij de meer succesvolle ledengroepen
aanmelden. Mogelijk valt hier lering uit te trekken. Bekend is dat de ledengroep KansPlus Drenthe een
onderzoek wil gaan uitvoeren omtrent de mate van betrokkenheid van ouders/familie bij de zorg- en
dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap en welke lessen hieraan te verbinden
zijn. Een onderzoek dat voor de gehele vereniging van belang kan zijn naar het zich laat aanzien.
7.2.1.De ledengroep, en haar activiteiten vóór de leden maken de vereniging.
De commissie Toekomst KansPlus heeft bepleit dat ledengroepen, cliëntenraden een veel prominenter
rol gaan vervullen binnen de vereniging. Een van de overwegingen daarbij is het toenemende
KansPlus | een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.
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decentralisatiebeleid van de overheid en de afnemende mogelijkheden van professionele
ondersteuning vanuit het landelijk bureau.
Voor een belangwekkend aantal ledengroepen kan dit inhouden een aanmerkelijke taakverzwaring,
zeker in geval de decentralisatie wordt doorgezet en de AWBZ (verder) wordt onttakeld en de WMO
een steeds grotere rol gaat spelen in het leven van verstandelijk gehandicapten en hun ouders.
Vraagstukken in dat verband zijn zeker de volgende:
7.2.2.Wat is het geografisch werkgebied van de desbetreffende ledengroep(Ledengroepen zijn o.a. tot
stand gekomen op basis van historische overwegingen)
Naast het hanteren van een (logische) geografische indeling zoals dat tot op heden gebeurt door
ledengroepen, is het een recht van ieder lid om haar/zijn keuze voor aansluiting bij een ledengroep zelf
te maken. De leden van niet- actieve ledengroepen kunnen op basis van dit gegeven benaderd worden
en zich desgewenst aansluiten bij een andere ledengroep.
De vraag die zich voordoet, is of de huidige indeling op geografische grondslag van ledengroepen
bijstelling behoeft en zo ja, op grond waarvan dat dan zou moeten. Aanbevolen wordt om in
samenspraak met bestuurders uit het veld onderzoek te doen. Wel is al bekend dat het praktisch en
strategisch zou kunnen zijn om op meerdere criteria te kunnen selecteren, zoals gemeentelijke indeling
vanwege de WMO en op zorggebied van de zorginstellingen.
De commissie Toekomst KansPlus heeft geadviseerd in ieder geval zowel binnen (geledingen van) de
vereniging meer samenwerking en samenhang te realiseren als ook daarbuiten met gelieerde
organisaties (andere verenigingen, partijen etc.). Kortom kennisdeling, samenhang en samenwerking
moeten hoog op de prioriteitenlijst van ledengroepen prijken, aldus is het idee.
7.2.3.Wensen van leden en aansluitende activiteiten van de ledengroep.
In de plannen zoals de commissie Toekomst KansPlus die heeft geformuleerd neemt de ledengroep
een vooraanstaande plaats in. In principe beweegt de ledengroep zich op een drietal kernthema’s, te
weten:
1.
Ontmoeting, lotgenotencontact.
2.
Informatievoorziening.
3.
Belangenbehartiging.
Of en in hoeverre de ledengroep zich op ieder van de kernthema’s manifesteert is afhankelijk van
diverse factoren. Naast overwegingen van historische aard en beschikbare en vrijwillige menskracht,
onder wie ook te verstaan bestuurders, kennis, deskundigheid, voorkeuren, organisatorische opzet,
betreft wellicht het meest wezenlijke de vraag op welke wijze kan worden aangesloten bij vragen,
wensen, knelpunten en oplossingen zoals die door leden zijn of worden geuit/ervaren en op welke
wijze daar voldoende voeling mee kan worden gehouden.
Op diverse manieren geven besturen van ledengroepen invulling aan de beantwoording van deze
vraag, hetgeen kan uiteenlopen van direct persoonlijk contact, het beleggen van bijeenkomsten van
informatieve aard, het toesturen van vragenlijsten, het gebruiken van de website met de mogelijkheid
om elektronisch te reageren, het houden van “Moederdagen”, koffieochtenden, het benoemen van
(bestuurlijke) contactpersonen, het zoeken van rechtstreeks contact bij gebeurtenissen die zich
daarvoor lenen en dergelijke. Er gebeurt dus heel veel.
De uitdaging is daarin gelegen om tot een meer structurele uitwisseling van kennis en ervaringen te
komen tussen ledengroepen onderling en met het landelijk bureau en een checklist van
mogelijkheden beschikbaar te hebben voor ledengroepen die men kan benutten om zicht te hebben
op wensen van leden.
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Het bureau van KansPlus kan hierbij vanuit het Kennis- en Adviescentrum een handreiking bieden en
zal er zorg voor dragen dat bedoelde (elektronische) kennisdeling makkelijker kan plaatsvinden.
In feite is daarmee de basis gelegd voor het opstellen van een activiteitenplan van een ledengroep, dat
gevoegd bij het opstellen van een begroting en rapportagemogelijkheid ten aanzien van de realisatie,
kan een goede impuls geven aan de versterking van de vereniging in totaliteit.
Ook op het punt van financiën kennen de ledengroepen naast inkomsten uit contributie, bijdragen
voor specifieke activiteiten ten behoeve van leden, een rijke traditie die uiteen kan lopen van
sponsoring, subsidies, fondsenwerving, legaten, specifieke acties, veelal op basis van
“warme”contacten met de plaatselijke gemeenschap.
De ervaring van een aantal actieve ledengroepen op dit onderdeel leert dat met een uitgesproken en
vastgesteld financieel beleid, het zeer wel mogelijk is middelen ten gunste van de doelgroep te
verwerven. Een verenigingsbreed ingezette campagne vanwege de ledengroepen in samenspraak met
het Kennis- en Adviescentrum moet tot nog betere resultaten kunnen leiden. Niet alleen is deze wijze
van werken van nut voor de ledengroepen, het biedt ook de mogelijkheid om te laten zien dat de
vereniging een geheel van samenhangende en tegelijkertijd unieke lokale, regionale en landelijke
activiteiten biedt vanwege ledengroepen en landelijk bureau. Dit geheel, mits op een juiste wijze
gepresenteerd, zorgt voor een goede beeldvorming van de vereniging KansPlus in totaliteit en levert
dus de nodige PR mogelijkheden op.
7.2.4.Ondersteuning van leden en ledengroepen.
KansPlus heeft in 2012 op diverse manieren haar ledengroepen proberen te ondersteunen, gevraagd
en ongevraagd. Om te beginnen zijn er in 2012 zes specifieke nieuwsbrieven uitgebracht met allerlei
informatie voor onze ledengroepen. Een poging om een soort landelijke adviescommissie in het leven
te roepen waarin vertegenwoordigers van goed functionerende ledengroepen advies geven aan
ledengroepen die het moeilijker hebben (om wat voor reden dan ook), is helaas nog niet van de grond
gekomen omdat de actieve ledengroepen al hun handen meer dan vol blijken te hebben aan het vorm
geven van de eigen regionale werkzaamheden. Op specifiek verzoek van alle ledengroepen in
Friesland, heeft KansPlus september 2012 in Sneek het startschot gegeven voor een Friese
ledenwerfactie. Dit, met het doel om met elkaar en gezamenlijk een aantal concreet uitvoerbare
ledenacties op touw te zetten. Op basis van de ervaringen in het Friese zal het KansPlus bestuur medio
2013 bezien of - en zo ja op welke wijze- een dergelijke ledenwerfactie ook in andere provincies zal
kunnen gaan plaatsvinden.
Met de ledengroep Almelo heeft het bureau van KansPlus in september 2012 een gesprek gehad over
o.a. de kwestie wat te doen met de individuele leden van deze slapende ledengroep. Dit omdat de
bestuursleden van deze ledengroep, na een zeer lang en trouw dienstverband t.b.v. KansPlus, nu
eindelijk eens wilden stoppen met dit vrijwilligerswerk en er zich helaas geen opvolgers voor hen lijken
aan te dienen. Ook is met deze ledengroep een goede bestemming gevonden, deels in het Almelose
zelf, voor de financiële reserves van deze ledengroep. KansPlus is deze ledengroep voorts bijzonder

dankbaar dat zij een deel van de financiële reserves van de ledengroep Almelo mag
aanwenden voor het (functioneren van) Kennis- en Adviescentrum van KansPlus. Met de
ledengroepen van de Westelijke Mijnstreek, Oostelijke Mijnstreek en Maastricht is KansPlus
in het verslagjaar in gesprek gegaan over de zo gewenste grotere bestuurlijke en inhoudelijke
samenwerking tussen deze drie ledengroepen. Dit ook omdat het bijna ondoenlijk wordt om
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in deze regio voldoende bestuurlijke capaciteit overeind te (blijven) houden. Het gaat hier
uiteraard om een groeiproces dat ook de komende jaren verder vorm en inhoud zal moeten
krijgen.
Op verzoek van de familievereniging Ipse De Bruggen heeft de directeur van KansPlus deelgenomen
aan een informatieavond en forumdiscussie over bezuinigingen in de zorg en op welke wijze het beleid
binnen zorginstellingen daarmee om kan gaan.
Verder is tijdens een grote bijeenkomst in het Noorden van het land een presentatie verzorgd over het
regeringsbeleid en de gevolgen voor de praktijk. In het bijzonder stond daarbij centraal de noodzaak
voor ouders en andere familieleden om zich goed op de hoogte te houden en zich actief in te zetten
om de as bezuinigingen zo goed mogelijk aan de orde te stellen en waar mogelijk terug te dringen
door gezamenlijk over de ontwikkelingen na te denken en gemeenschappelijk keuzes te maken en zich
daarvoor sterk te maken. De ontwikkeling richting WMO was voor velen een nog grotendeels
onbekend gegeven.
7.2.5.Uitreiking gouden of zilveren spelden
In 2012 zijn de volgende spelden van verdienste uitgereikte aan de bestuurders van ledengroepen.
Gouden Speld
De heer P. Hoekstra – Ledengroep Herenveen
De heer A. Meijer – Ledengroep Heerenveen
De heer Hoekstra heeft meer dan 40 jaar zich ingezet voor KansPlus en haar rechtsvoorganger, is actief
(geweest) in vele bestuurlijke functies (o.a. cliëntenraad) in en namens KansPlus en heeft aan de wieg
gestaan van de Markt van Mogelijkheden in Friesland.
Ook de heer Meijer heeft zich meer dan 25 jaar ingespannen voor KansPlus, heeft ook de collectieve
belangenbehartiging gedurende 12 ½ jaar gediend via VG belang en de toenmalige RFVO en is mede
oprichter van de Markt van mogelijkheden.

Beide heren hebben derhalve ontzettend veel voor de VG -sector in Friesland betekend,
waarvoor het algemeen bestuur hen bijzonder dankbaar is.
Zilveren Speld
De heer C. van den Berg is voorzitter van de Ledengroep Midden- Overijssel en heeft zich al 25 jaar
ingezet als bestuurder. Ledengroep Midden- Overijssel is een actieve en enthousiaste ledengroep,
hetgeen mede vanuit het bestuur van de ledengroep onder voorzitterschap van de heer Van den Berg
tot ontwikkeling is kunnen komen.
Het algemeen bestuur spreekt ook graag haar bijzondere waardering uit voor de vele inspanningen
van de heer Van den Berg en feliciteert de ledengroep met een zo bekwaam voorzitter.

18

rapportage 2012: KansPlus

8. VraagRaak
8.1. Algemeen
VraagRaak maakt onderdeel uit van KansPlus en ook van het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus.
Cliëntenraden kunnen het adviescentrum bellen of mailen met vragen over zeggenschap en medezeggenschap.
Vanuit KansPlus is veel aandacht geschonken aan de voorstellen van de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ)
waarin o.a. de vernieuwing / herziening van de WMCZ wordt opgenomen. Al in 2002 leverde VraagRaak
een bijdrage aan de evaluatie van de WMCZ en vanaf 2003 houdt VraagRaak er rekening mee dat de
WMCZ wordt herzien. Helaas is er aan het einde van 2012 nog geen zicht op het van kracht worden van
de WCZ.
8.2. Adviezen/Ondersteuningstrajecten
VraagRaak heeft in 2012 veel cliëntenraden telefonisch, per mail of in een gesprek ondersteund.
Een greep uit de onderwerpen:
Zoals ook in voorgaande jaren waren er veel vragen over de vrijwillige eigen bijdragen. Cliëntenraden
brengen namens alle cliënten zwaarwegend advies uit over het in rekening brengen van allerlei
aanvullende diensten die niet tot de AWBZ -verstrekkingen behoren. Dit is een belangrijk onderwerp
waar ook het Ministerie van VWS zich over heeft gebogen en waar via de website aandacht op is
gevestigd.
8.3. Aangesloten cliëntenraden in getallen.
Lidmaatschapsoort
Aansluiting VraagRaak <50 cliënten
Aansluiting VraagRaak > 400 cliënten
Aansluiting VraagRaak 50 < 400 cliënten

1-1-2012
32
17
59
108

Contributie-abonnement 2011
Aansluiting VraagRaak <50 cliënten - 2011
Aansluiting VraagRaak 50 < 400 cliënten - 2011
Aansluiting VraagRaak > 400 cliënten - 2011
Abonnement Zeg’s 2011
Contributie-abonnement 2012
Aansluiting VraagRaak <50 cliënten - 2012
Aansluiting VraagRaak 50 < 400 cliënten - 2012
Aansluiting VraagRaak > 400 cliënten - 2012
Abonnement Zeg’s 2012

bij 2012
2

af 2012
5

2
4

11
17

1

31-12-2012
29
16
50
95

176,00
291,50
577,50
25,50
180,00
300,00
590,00
27,50
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8.4.

8.5.

Vanuit VraagRaak zijn er meerdere (extern gefinancierde) trajecten begeleid
Verwantendag Groesbeekse tehuizen in samenspraak met de CCR
Voorlichting ZZP -spel op Hendrik van Boeijen (‘uitrolexperts’ van project goed leven,
mooi werk)
Voorlichting ZZP spel op Op de Bies (management en cliëntenraden)
Jaarvergadering Verwantenraad Esdegee -Reigersdaal over de ontwikkelingen in de WMO
2 daagse cursus aan een Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad, ambtelijke secretaris over ‘de
plek van medezeggenschap in de organisatie’
Cursus van twee dagdelen aan de Raad van Bestuur en de cliëntenraden van ORO
Cursus samenwerking aan de Regionale Cliëntenraad Apeldoorn van ’s Heerenloo met als thema
samenwerking
2 dagdelen cursus aan cliëntenraden van Cavent over medezeggenschap en de mogelijkheden
Gesprek met de Raad van bestuur en cliëntenraad van Ziderus
Cursus aan de Twentse Zorgcentra
Cursus aan oudervereniging Heimerstein
KansPlus / VraagRaak participeert in de Stuurgroep Landelijke Commissie. Vertrouwenslieden
http://www.vertrouwenslieden.nl/index.do
8.6. De werkelijkheid en diversiteit achter de cijfers en getallen op het vlak van VraagRaak.

Informatie-avond cliënten en cliëntenraden Syndion
Syndion werkt als zorginstelling in de Drechtsteden, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, het Land
van Heusden en Altena, de Betuwe en Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal. Ruim 1500
mensen met een beperking worden door Syndion ondersteund. In 2011 heeft VraagRaak op verzoek
van Syndion een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor ouders en verwanten over de
veranderingen in de AWBZ en de overgang van AWBZ naar Wmo. In aanvulling op deze bijeenkomsten
is aan VraagRaak gevraagd een voorlichting te geven aan cliënten en cliëntenraden over hetzelfde
onderwerp. In deze op cliënten aangepaste voorlichting is uitleg gegeven over de veranderingen
rondom de AWBZ en Wmo. Aan de voorlichtingsbijeenkomst hebben circa 250 cliënten deelgenomen.
Advisering structuur (mede)zeggenschap Twentse Zorgcentra
De Twentse Zorgcentra biedt mensen met een verstandelijke beperking de begeleiding en
ondersteuning waar zijzelf om vragen. Een grote verscheidenheid aan zorg- en
dienstverleningsvormen zijn hiervoor ontwikkeld. De Raad van Bestuur van de Twentse Zorgcentra
heeft de wens de cliëntmedezeggenschap laagdrempelig en toegankelijk in te richten en heeft aan
VraagRaak verzocht hierover met hen van gedachten te wisselen. In een uitvoerig consultatiegesprek
is met de leden van de Raad van Bestuur gesproken over de wijze van inrichting van de
cliëntmedezeggenschap nieuwe structuur.
Cursus cliëntmedezeggenschap Regionale cliëntenraad ’s Heeren Loo Midden-Nederland
’s Heeren Loo heeft in 2012 een nieuwe structuur cliëntmedezeggenschap ingevoerd, waarbij de
Regionale cliëntenraden zijn onderverdeeld in de Regionale cliënt vertegenwoordigersraad en een
Regionale cliëntendeelraad. In 2011 heeft VraagRaak een basiscursus cliëntmedezeggenschap
verzorgd voor de cliëntendeelraad van de Regio Midden-Nederland. Op verzoek van de leden van de
cliëntvertegenwoordigersraad is in 2012 door VraagRaak een tweetal cursusavonden georganiseerd
over de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de samenwerking in de Regionale raad met
de cliëntendeelraad en de communicatie met de Regiomanager.
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Deze cursusavonden hebben geleid tot een verzoek aan VraagRaak om deel te nemen aan het landelijk
symposium van ‘s Heeren Loo voor leden van cliënten(deel)raden en een offerte voor een in 2013 uit
te voeren cursus voor de Centrale Cliëntvertegenwoordigers Raad.
Voorlichting Vereniging Ouders Heimerstein (Zideris)
Zideris is een kleinschalige zorginstelling met als motto eigenzinnige zorg. Het hoofdkantoor is
gevestigd op het voormalige landgoed Heimerstein (Rhenen). Voor de familievereniging heeft
VraagRaak een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de wijzigingen in de
cliëntmedezeggenschap en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Conflictbemiddeling CCR/Raad van Bestuur
Na het ontstaan van een diepgaand conflict tussen de leden van de CCR en de RvB van een
kleinschalige zorginstelling in het zuiden van het land is aan VraagRaak het verzoek gedaan te
bemiddelen tussen CCR en RvB. Na een intakegesprek met beide partijen is in een gezamenlijke sessie
het conflict geanalyseerd en is samen met beide partijen een plan gemaakt voor het maken van een
nieuwe, gezamenlijke, start. Deze start zal medio 2013 samen met VraagRaak geëvalueerd worden.

9. Kennis- Adviescentrum
Kennis- en Adviescentrum KansPlus - VraagRaak
telefoon: 030 - 2363750
email: advies@kansplus.nl
Eén punt voor vragen van individuele leden, bestuursleden, vrijwilligers en cliëntenraden. Met één centraal
telefoonnummer en een centraal mailadres.
Het Kennis- en Adviescentrum is er dus ook voor u.
KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten is dé vereniging voor mensen met een
verstandelijke beperking, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. KansPlus staat mensen met raad
en daad bij. KansPlus behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking, lokaal,
regionaal en landelijk.
KansPlus zet zich samen met de andere verenigingen/organisaties in voor de belangen van alle mensen
met een verstandelijke handicap in Nederland op landelijk niveau. Landelijke belangenbehartiging richt
zich op thema's als kwaliteit van zorg, keuzevrijheid, wet -en regelgeving en bekostiging. KansPlus wil de
positie van mensen met een verstandelijke handicap in de maatschappij verbeteren en bijdragen aan een
goed leven voor mensen met een verstandelijke handicap
Op regionaal niveau of op het niveau van instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap
behartigen regionale ledengroepen en ledengroepen rond instellingen de belangen van onze leden.
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9.1.

Servicepunt
9.1.1.Algemeen
Het Kennis- en Adviescentrum staat bestuurders en vrijwilligers van ledengroepen van KansPlus bij in hun
werkzaamheden. De advieslijn is er dus ook voor bijvoorbeeld vragen over samenwerken in de regio, het
organiseren van themabijeenkomsten en het opzetten van een nieuwe (thema)ledengroep of
ledenwerving.
Ondersteuning van de ledengroepen van KansPlus was voor het Kennis- en Adviescentrum in 2012
opnieuw een van de belangrijkste speerpunten. Er zijn met alle actieve ledengroepen contacten geweest
over de ledengroep website. Deze websites zijn 2012 verbouwd. Iedereen heeft een inlogaccount
ontvangen en een instructiefilm.
9.1.2.Registraties
Top 5 registraties ledengroepen (servicepunt)

Onderwerp

Registraties

Ledengroepen
Relatiebeheer
LD-Bestuurlijke vraagstukken
LD-Bijeenkomsten
Financieel

13
12
8
8
4

Het Kennis- en Adviescentrum heeft ook in 2012 ledengroepen ondersteund bij;
Het geven van informatie en advies.
Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten.
Het deelnemen aan VG -themacafe’s.
Bestuurlijke en inhoudelijke vraagstukken van de ledengroep zelf.
De overgang van familievereniging naar ledengroep.
Het geven van bekendheid aan activiteiten van ledengroepen.
Het ondersteunen van ledenadministrateurs bij het beheren van hun administratie via de Portal
9.1.3.Contacten Kennis- en Adviescentrum met ledengroepen
In het werkplan 2012 heeft het bestuur van KansPlus voor het Kennis- en Adviescentrum prioriteit
gegeven aan het ondersteunen van de lokale en regionale ledengroepen. Op basis van dit werkplan zijn
door het Kennis- en Adviescentrum verschillende activiteiten ontplooid, waarvan de belangrijkste zijn;
het organiseren van regionale bijeenkomsten voor bestuurders van ledengroepen
het werven van vrijwilligers voor specifieke taken als het gaat om het ondersteunen van de ledengroepen
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9.2. Aantal en aard van de registraties.
Dossierregistratie persoonlijke dienstverlening
Aanvraagbronnen
Brief
E-mail
Telefoon
Klanten portaal
Contacten met leden en ledengroepen als dossier vastgelegd in het CRM
Kennis- en Adviescentrum 2012
Persoonlijke Dienstverlening totaal 2012

WR-Rechtspositie
Kwaliteit van de dienstverlening
Wonen
Relatiebeheer
WR-AWBZ
WR-Eigen Bijdragen
Wet- en regelgeving
Belasting
PlusPunt en Media
Zorg voor later
PGB
Financieel
Medisch
Brandon
KD-Begeleiding
WR-WMO
Vervoer
Lotgenotencontact
Persoonlijk plan
KD-Dagbesteding
Belangenbehartiging
Beleid
Seksualiteit
Arbeid
Indicatiestelling
KD-Bejegening
ZZP
Toegang tot de zorg
KD-Communicatie
Bezuinigingen
WR-Wet Werken Naar Vermogen
LD-Bijeenkomsten
ALV
WR-BOPZ
Vakantie
Portal
Ledengroepen
RB-Producten
WR-Wajong
Menzis
LD-Slapende afd
Onderwijs
KD-Logeeropvang
WR-WTCG
ZZZonderwerpen
Zeggenschap/medezeggenschap

2011

2012

5
271
568
11

5
293
461
32

626

60
53
49
43
38
36
34
25
23
22
17
14
13
12
12
12
10
10
10
9
9
9
9
8
8
6
6
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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Zeg-WMCZ

89
21
16
9
8
5
5
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
372

Zeggenschap/medezeggenschap
ZEG-Voorlichting
ZEG-Advies
Zeg-Cliëntenraden
Zeg-WMCZ
Relatiebeheer
ZZP
Wet- en regelgeving
Medisch
Zorg voor later
RB-Producten
WR-Eigen Bijdragen
WR-Rechtspositie
Financieel
KD-Dagbesteding
Vervoer
Belangenbehartiging
PlusPunt en Media

32
269
34
8
7
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Eindtotaal
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1

Servicepunt
Ledengroepen
Relatiebeheer
LD-Bijeenkomsten
LD-Bestuurlijke vraagstukken
PlusPunt en Media
Belangenbehartiging
WR-WMO
Financieel
Bezuinigingen
PGB
Portal
Medisch
Zorg voor later
KD-Begeleiding
Beleid
Wet- en regelgeving
LD-Slapende afd
ZEG-Voorlichting
LD-Werkplan
ZZP
ALV
Lotgenotencontact
VraagRaak
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1110

Top 10 Zorgaanbieders in relatie tot de vraagstellingen. Niet iedere vraagstelling is per definitie een
probleem. Het kan ook betekenen dat er ontwikkelingen aan de orde zijn die juist aansluiten bij
gedachten zoals die in KansPlus kring leven. Dit is onder het geval bij zorgaanbieders, waar ideeën zijn
ontwikkeld respectievelijk in het stadium van ontwikkeling zijn die aansluiten op het ook door KansPlus
voorgestane beleid om aan de slag te gaan met het invoeren van enigerlei vorm van coöperatie. Alleen bij
een verdere analyse kunnen aan dit lijstje derhalve conclusies worden verbonden. In het kader van deze
rapportage wordt daar op dit moment van afgezien. Nummer 2 “anoniem” uit deze top mag gezien
worden als een signaal dat niet iedere aangeslotene zich vrij voelt de zorgaanbieder met naam te
noemen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n.v.t.
Anoniem
's Heeren Loo
Philadelphia Zorg
Ipse de Bruggen
Stichting Humanitas
Talant
Wooninitiatief
ORO
De Hartekamp Groep

293
108
48
29
25
19
17
12
12
11

Werkdruk in maanden Kennis en
Adviescentrum
120
100
80
60
40

2012

20
0

Het verloop van de registraties in de afgelopen 4 jaar

2009

PD
Servicepunt
VraagRaak
Totaal

611
116
154
881

2010

903
210
212
1.325

2011

855
99
198
1.152

2012

649
89
372
1110

Verschil
in %

In %

2011 /
2012

van
totaal

-24%
-10%
88%
-4%

58%
8%
34%
100%
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Analyse registraties algemeen
Iedere registratie is te vergelijken met een dossier, waarin meerdere acties kunnen worden vastgelegd.
Registraties kunnen daarom meerdere contacten bevatten, zowel telefonisch, per mail of op locatie. Net
als in 2009, 2010 en 2011 heeft het grootste deel van de registraties betrekking op individuele
ondersteuning van leden (persoonlijke dienstverlening). Hierbij kan worden opgemerkt dat de contacten
met ledengroepen van een andere aard zijn dan in 2010. Gebleken is dat de ledengroepen de weg naar
het Kennis- en Adviescentrum wel weten te vinden, maar dat de aard van de vragen veranderd van
administratieve ondersteuning naar meer inhoudelijke ondersteuning. Voor een uitgebreidere analyse
van de registraties wordt verwezen naar de rapportage per cluster.
9.3. De werkelijkheid en diversiteit achter de cijfers en getallen op het vlak van de persoonlijke
dienstverlening.
Kosten bij verhuizing binnen een AWBZ instelling?
De AWBZ instelling waar mijn dochter woont is geheel herbouwd. De bestaande woningen zijn
afgebroken, nieuwe zijn neergezet. De bewoners moeten dus verhuizen. In de briefwisseling met ouders
spreekt de directie van een "vrijwillige verhuizing". Is dit inderdaad een vrijwillige verhuizing? Zijn
hierover (wettelijke) regels/criteria? Wie betaalt de kosten zoals: het transport van de persoonlijke
bezittingen (tv, kasten, bed enz); de kosten van vloerbedekking en gordijnen?
Vanuit het Kennis- en sdviescentrum van KansPlus heeft dit lid het advies gekregen hierover contact op te
nemen met de cliëntenraad van de zorginstelling. Bij een verhuizing wegens verbouwing of het bouwen
van nieuwe woningen op een terrein van een instelling moeten er van te voren afspraken gemaakt
worden met de cliëntenraad. Dit gaat onder andere over, hoe een verhuizing plaats gaat vinden,
wanneer, communicatie hierover met de achterban, wat zijn de kosten en wie betaalt wat? In dit geval
betreft het geen vrijwillige verhuizing. Immers men kon niet blijven wonen in het oude gebouw of de
woning. De zorgaanbieder vergoedt dan de kosten voor de verhuizing.
Verhoging indicatie wel of niet nodig?
Ik krijg van de cliënt-zorgcoördinator papieren mee naar huis. Mijn dochter moet van ZZP 4 naar ZZP 5.
Maar waarom moet dat? Moeder is mentor en bewindvoerder.
Vanuit het Kennis- en Adviescentrum wordt gevraagd tot wanneer de huidige indicatie geldig is. Is er
verteld waarom men de indicatie wil verhogen? Ligt er een goed zorgplan? Is alles er goed in beschreven?
Heeft haar dochter meer ondersteuning nodig dan zij nu krijgt?
Advies: ondersteuningsvraag goed in zorgplan beschrijven. De diverse onderdelen van een zorgplan
genoemd. Gezamenlijk aan werken en bijstellen als dit nodig is. Ook doelen beschrijven, bijvoorbeeld
gelijkvloers wonen in de toekomst. Bekijk gezamenlijk of ZZP4 nog voldoet voor dochter. Zo niet, dan
gezamenlijk herindicatie opstellen. Dat haar dochter de ondersteuning krijgt die zij nodig heeft is het
uitgangspunt.
Scheiden wonen en zorg?
Zus van mevrouw (ZZP4) woont nu in een GVT in het zuiden van het land en gaat over bepaalde tijd
(misschien een jaar) verhuizen naar nieuwbouw van de zorgaanbieder in dezelfde woonplaats.
Ouders en verwanten hebben hierover vorige week een informatieavond gehad en daar werd gezegd
dat er in juli contracten ondertekend moeten worden door de cliënt/vertegenwoordiger i.v.m.
scheiden wonen en zorg. Over de nieuwbouw is echter nog heel weinig bekend. Mevrouw vindt dit
vreemd, komt opeens scheiden van wonen en zorg ter sprake? Wat te doen?
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Het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus heeft mevrouw geadviseerd contact op te nemen met de
lokale/CCR en te vragen in hoeverre zij betrokken zijn bij deze nieuwbouw en contracten.
Vanuit het Kennis- en Adviescentrum is het nieuwe, te ondertekenen zorgcontract, gecontroleerd en
besproken met Regelrecht, juridische dienstverlening.
Cliënt woont al 30 jaar bij dezelfde zorgaanbieder. Haar zorgindicatie (ZZP4) is voorlopig tot medio 2013
geldig. Het is voor het eerst dat er nu een nieuwe zorgovereenkomst wordt voorgelegd
Daar de wettelijke vertegenwoordiger van deze cliënt het ook niet eens met het kostenoverzicht en ook
nog in gesprek is over het ondersteuningsplan, heeft KansPlus geadviseerd de nieuwe zorgovereenkomst
nog niet te tekenen. Zolang zij niet tekent blijft de oude overeenkomst gelden.
Kwaliteit van dienstverlening.
Mevrouw heeft problemen bij de zorgaanbieder van haar zoon wat betreft de kwaliteit van de zorg. Er
is een advies van de klachtencommissie uitgesproken, cliëntenraad, directie, het CCE en het IGZ zijn
hier bij betrokken geweest. De kwaliteit van de zorg blijft slecht. Mevrouw is alleenstaand en van
buitenlandse afkomst. Er wonen nog vier cliënten van buitenlandse afkomst en mevrouw heeft het
gevoel dat deze worden gediscrimineerd. Haar zoon is 29 jaar en heeft het niveau van 6 jaar. Ze is bang
dat haar zoon weg moet als zij nog meer onderneemt richting zorgaanbieder.
KansPlus heeft moeder in dit hele proces begeleid en het probleem nu ook voorgelegd aan de MEE
organisatie. Deze gaat nu samen met moeder van deze cliënt op zoek naar een andere woonplek.
KansPlus blijft de zaak kritisch volgen daar er al meer meldingen zijn over deze zorgaanbieder.
Vergoeding in verband met mentorschap.
Ik ben mentor van mijn zus die in een zorginstelling woont. Ik ga een keer per week op bezoek en neem
dan een klein cadeautje voor haar mee. Hier kijkt ze naar uit.Ook ben ik aanwezig op alle overleggen
betreffende mijn zus en zit in de verwantenraad van haar dagbesteding. Ze mogen me dag en nacht
bellen als er iets aan de hand, is omdat ik veel om haar geef. Verder krijgt mijn zus geen bezoek. Daar ik
zelf leef van een bijstanduitkering wordt het steeds moeilijker om de cadeautjes en het reizen naar
mijn zus te betalen. Mag ik hier een onkostenvergoeding voor vragen?
Vanuit het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus is mevrouw geholpen om een onkostenvergoeding
aan te vragen voor het mentorschap bij het Kantongerecht, na eerst uitgezocht te hebben of dit geen
probleem was in verband met haar uitkering. Het kantongerecht heeft een onkostenvergoeding
toegekend, echter nu doet de Stichting Beheer Bewonersgelden van de zorginstelling moeilijk en zegt dat
deze vergoeding niet mogelijk is. KansPlus helpt mevrouw op dit moment met de contacten richting
Stichting Beheer Bewonersgelden om het probleem op te lossen.
Begin vorig jaar heeft het Kennis- en Adviescentrum veel reacties binnen gekregen van leden en niet- leden
over de zaak Brandon (de jongen die zat vastgeketend in een instelling).
Dankzij de registratie bij KansPlus konden wij een aantal van deze mensen benaderen om namens hun
kind/verwante mee te werken aan een cliëntendag van het ministerie van VWS op 3 september 2012.
Seksueel misbruik dochter.
Mijn dochter woont bij een zorginstelling en na jaren van afvragen waarom haar gedrag in negatieve
zin veranderde kwamen we tot de ontdekking dat onze dochter seksueel is misbruikt. Het is of de
wereld vergaat. Je denkt dat je ernstig verstandelijk gehandicapte kind veilig woont bij een
zorgaanbieder. We zijn er helemaal kapot van.
KansPlus heeft in de eerste instantie een luisterend oor geboden voor deze ouders. De dader werkte
inmiddels al bij een andere zorgaanbieder en is opgepakt. KansPlus heeft ouders geadviseerd een melding
te doen bij de politie en om hun dochter te laten begeleiden door een bij KansPlus bekende deskundige
op dit gebied. Het Kennis- en Adviescentrum blijft met de ouders contact houden en adviseren in het
gehele proces.
KansPlus | een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.

27

Vraag in verband met belastingaangifte.
Een lid van KansPlus stelde bij het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus een complexe vraag over de
belastingaangifte. Door twee gehandicapte thuiswonende kinderen hebben deze ouders veel extra
onkosten. Een opgave voor buitengewone lasten voor levensonderhoud werd echter afgewezen. De
inspecteur van de belasting werd benaderd en was zeer kortaf en niet bereid om mee te denken met
deze ouders.
Gelukkig heeft KansPlus onder de leden ook veel personen die deskundig zijn op een bepaald gebied.
Zeker omdat dit vaak mensen zijn die ook zelf te maken hebben met een gehandicapt kind of verwant.
Het Kennis- en Adviescentrum heeft deze ouder in contact gebracht met een lid van KansPlus, die
gespecialiseerd is in belastingen en deze gaat de ouders verder adviseren.
Eenzijdige opzegging zorgcontract?
Onze zoon van 21 jaar woont in een Thomashuis. Nu hebben wij een brief een brief ontvangen van de
zorgaanbieders dat ze de zorgovereenkomst per 31-12-2012 op zeggen.
Het zorgcontract is afgesloten tot 1 januari 2016, maar er staan wel voorwaarden in. Kan dit zomaar?
Ouders zitten in een moeilijke situatie. Een particuliere zorgaanbieder heeft in tegenstelling tot een AWBZ
zorgaanbieder geen zorgplicht en kan dus verwijzen naar de afspraken in het contract.
Het Kennis- en Adviescentrum toets eerst de mogelijkheden (en onmogelijkheden) in deze kwestie.
KansPlus vindt echter dat dit op een correcte manier opgelost dient te worden met wederzijdse
inspanningen. Wanneer er geen passende oplossing komt moeten de ouders in ieder geval de ruimte
krijgen om een andere geschikte woonlocatie te vinden voor hun kind. KansPlus zet hiervoor, vanuit een
project van het ministerie van VWS, een externe deskundige op in om de gesprekken te begeleiden
tussen de zorgaanbieder en de ouders/cliënt.
Dochter uit huis laten wonen of traplift?
Dit lijkt een extreme keuze. Maar toch belde er een moeder die al 42 jaar met liefde voor haar dochter
zorgt zonder veel hulp en stelde de volgende vraag: Het wordt steeds moeilijker om mijn dochter te
helpen de trap op en af te komen. Moet zij nu uit huis gaan wonen?
Het Kennis- en Adviescentrum heeft eerst samen met moeder op een rij gezet wat de mogelijkheden zijn
om moeder te ontlasten en haar te helpen bij een keuze. Vaker logeren bij een zorgaanbieder? Een
aanbouw aan huis? Een traplift? Uiteindelijk besloot mevrouw te kiezen voor een aanbouw of traplift.
Het Kennis- en Adviescentrum heeft mevrouw begeleid in de stappen richten de Gemeente (WMO) en na
een aantal weken kregen wij bericht van de moeder dat er zo spoedig mogelijk een traplift wordt
geplaatst. Hopelijk kunnen moeder en dochter nog lang van hun samenzijn genieten!
Gedwongen verhuizen binnen zorginstelling?
Zus en mentor belden het Kennis- en Adviescentrum met de volgende vraag.
Zijn zorgaanbieder gaat, vanuit financieel oogpunt, lege woonplekken binnen hun organisatie opvullen
en reorganiseren. Het huis waar haar broer nu woont heeft een boven- en benedenverdieping. Haar
broer woont op de benedenverdieping en de groep op de bovenverdieping gaat in zijn geheel verhuizen
naar een andere locatie. Nu wil de zorgaanbieder dat een cliënt van de bovenverdieping naar de kamer
van haar broer gaat verhuizen en dat betekent, dat alleen haar broer moet verhuizen naar een nieuwe,
ongeschikte locatie. Haar broer is meervoudig gehandicapt, kan slecht traplopen en dergelijke (ZZP6)
Nu zou hij naar een kleine kamer op een bovenverdieping overgeplaatst gaan worden. Wat nu?
Vanuit het Kennis- en Adviescentrum wordt aan mevrouw verteld dat ze dit niet hoeven te accepteren.
Geadviseerd om op korte termijn een gesprek aan te gaan met de zorgaanbieder en aan te geven dat zij
het niet eens zijn met deze verhuizing. Zij kan aan de zorgaanbieder vragen welk positief belang hier in zit
voor haar broer. Ook kan ze een klacht indienen bij de klachtencommissie van de zorginstelling als de
zorgaanbieder niet mee wil werken aan een geschikte oplossing voor dit probleem. Het Kennis- en
Adviescentrum kan de familie hierbij helpen.
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Na dit gesprek kreeg het Kennis- en Adviescentrum bericht van deze familie dat de zorgaanbieder een
andere woonruimte heeft aangeboden op een, nu wel, geschikte locatie en geschikte medebewoners.
Sam en aanvraag traplift en rolstoelbus
De ouders van S. zijn lid van KansPlus. Zij hebben een traplift en rolstoelbus aangevraagd bij de
Gemeente waar ze wonen. S. is meervoudig gehandicapt en wordt te zwaar om de trap op te dragen.
Met het hele gezin op pad lukt niet meer daar S. niet met de rolstoel in hun auto kan. Beide verzoeken
zijn in de eerste instantie (mondeling) door de Gemeente afgewezen i.v.m. de leeftijd van S., die ruim
twee jaar is. S. weegt nu al 15 kg en beweegt niet mee wanneer je hem tilt. Moeder heeft rugklachten.
De medewerkster van het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus heeft ouders geadviseerd hier bezwaar
tegen te maken en een second opinion te vragen bij een hiertoe bevoegde arts. Aan de hand daarvan
heeft er een second opinion plaatsgevonden in de thuissituatie. Binnen enkele weken kregen ouders
bericht dat beide aanvragen worden gehonoreerd.
Mevrouw P. en uitvaartwensen
Mevrouw P. is lid KansPlus. Zij heeft een verstandelijk gehandicapte zus en vroeg of wij mee wilden
helpen met het invullen van formulieren, betreft de uitvaartwensen van haar verstandelijk beperkte
zus . De zorgaanbieder vroeg dit aan haar omdat zij mentor is van haar zus . Wat is haar taak als mentor
hierin? Waarom moet dit eigenlijk?
De medewerkster van het Kennis- en Adviescentrum heeft uitgelegd dat het juist heel belangrijk is om dit
soort zaken, voor zover mogelijk, vast te leggen. Ze heeft samen met mevrouw P. heeft het formulier
doorlopen. Daar mevrouw P. haar zus heel goed kent en ook aan haar kan vragen wat haar wensen zijn
bleek het allemaal niet zo moeilijk en zwaar te zijn dan ze dacht. Eigenlijk was ze opgelucht dat het nu op
papier staat en ze samen met de zorgaanbieder, wanneer nodig, alles naar wens van haar zus kan laten
verlopen.
Mevrouw H en protocol veiligheid
Meneer H. is geen lid van KansPlus maar had via internet het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus
gevonden. Toen hij belde vertelde hij over zijn broer , die verstandelijk beperkt is (IQ van 52) en
autistisch. Zijn broer woonde op dat moment bij een zorgaanbieder in Den Haag. Daar er een
verhuizing gaande was, was het onrustig op de woongroep en was er niet voldoende begeleiding
aanwezig om zijn broer hierin te begeleiden. Als autist is betrokkene snel van streek en wordt dan
agressief. Dit laatste is gebeurd en een medewerker is flink geslagen. De betreffende medewerker gaat
(met goed vinden van de zorgaanbieder ) hiervan aangifte doen bij de politie. Meneer H. vindt dit heel
erg omdat nu niet duidelijk is wat er met zijn broer gaat gebeuren. Ook vindt hij dat de zorgaanbieder
mede verantwoordelijk is voor het gebeurde. Op dit moment woont de broer op een noodplek bij een
andere zorgaanbieder in het westen van het land en gaat het goed met hem. Er is ook meer en betere
begeleiding, afgestemd op zijn handicap. De vraag van meneer H. is, kan hij deze aangifte voorkomen?
Zo niet, wat kan hij dan verder doen om zijn broer te helpen.
Allereerst heeft de medewerkster van het Kennis- en Adviescentrum meneer geadviseerd om lid te
worden van KansPlus. Zij heeft aan meneer H. uitgelegd dat de Zorgaanbieder werkt volgens het protocol
veiligheid voor medewerkers. Aan meneer H. is geadviseerd om de huidige zorgaanbieder op de hoogte
stellen van dat er aangifte wordt gedaan en er een verhoor kan gaan plaatsvinden. Het beste is dat
meneer H. van te voren contact opneemt met een strafrecht advocaat zodat deze er voor kan zorgen dat
het verhoor onder speciale begeleiding wordt afgenomen en de advocaat daar ook bij aanwezig kan zijn.
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De advocaat kan, wanneer dat nodig is, ook richting zorgaanbieder iets ondernemen. Denk aan te weinig
personeel op woongroep, kwaliteit van zorg enz.
18 jaar en aanvraag Wajonuitkering
Beste KansPlus, al heel wat jaren zijn wij lid van KansPlus en hebben eigenlijk nooit een vraag gehad.
Dit jaar wordt onze gehandicapte zoon 18 jaar. We hebben begrepen dat er dan veel zaken veranderen
op het gebied van bewind voering en een Wajong-uitkering enz. Onze vraag aan u is hoe dat precies in
z'n werking gaat. Waar moeten wij dit aanvragen / regelen? We hopen dat u ons hierover kunt
informeren.
De medewerkster van het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus heeft contact opgenomen met deze
familie en enige vragen gesteld aan de ouders: Woont hun kind nog thuis of bij een zorgaanbieder? Is er
onder curatele stelling of bewind voering en/of mentorschap nodig? Toen dit duidelijk was verder
besproken wat er nog meer belangrijk was om te regelen voor hun zoon. Factsheet “Mijn kind wordt 18”
toegestuurd zodat ouders alles nog eens rustig na kunnen lezen.
Het schrijven van een bezwaarschrift en het aanvragen van een hogere indicatie voor huishoudelijke hulp.
Mevrouw G. is lid van KansPlus en belde naar het Kennis-en adviescentrum. Haar broer , waarover
mevrouw bewindvoerder/mentor is, heeft al enkele jaren een huishoudelijke hulp via de Wmo vanuit
een PGB. Nu heeft de gemeente V. de loontarieven vanuit de Wmo met 14% verlaagd, wat betekent
dat de hulp in de huishouding of met minder salaris genoegen moet nemen of minder uren komt
werken bij haar broer. De gemeente maakt geen onderscheid tussen mensen met een verstandelijke
beperking, die minder in staat zijn de huishouding op orde te houden dan mensen zonder beperking.
Mijn broer krijgt nu 3,5 uur per week hulp. In deze tijd moet alles gedaan worden, alle huishoudelijke
taken, schoonhouden, boodschappen, wassen, strijken. Wat kan ik hiermee? De medewerkster van het
Kennis- en Adviescentrum heeft geadviseerd om een bezwaarschrift in te dienen en hogere indicatie
aan te vragen zodat haar broer zelfstandig kan blijven wonen.
Zij heeft mevrouw geholpen met het schrijven van een bezwaarschrift. Zodra de uitspraak binnen is stelt
mw. G. het Kennis- en Adviescentrum hiervan op de hoogte.

Reanimatie en wettelijke vertegenwoordiging
Meneer v.d. B. belde naar het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus met de volgende vraag i.v.m. zijn
zoon die 24 uurs zorg heeft bij een zorgaanbieder in het noorden van het land. Er is een AED
aangeschaft op de woonplek van zijn zoon . Er is nu een discussie ontstaan tussen ouders en personeel
op de woongroep over hoe het nu precies zit met reanimatie en wettelijke vertegenwoordiging. Wie
beslist of er wordt gereanimeerd?
De medewerkster van het Kennis -en adviescentrum is voor meneer op zoek gegaan naar informatie
hierover. Via de Landelijke vereniging van artsen voor mensen met een verstandelijke beperking kwam er
informatie over reanimatiebeleid en richtlijnen betreffende personen met een verstandelijke beperking
en hun wettelijk vertegenwoordigers. Deze informatie is aan meneer toegestuurd met verzoek dit ook via
de woongroep breder te trekken richting andere ouders/wettelijk vertegenwoordigers en cliëntenraad.
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10. OVERIGE CLUSTERINFORMATIE
10.1.
Secretariaat
Het secretariaat heeft in 2012 de gebruikelijk reguliere taken uitgevoerd.`
Voorzien in de secretariële ondersteuning van de interne organisatie oftewel directie, bestuur,
Kennis- en Adviescentrum, beleid, communicatie en VraagRaak.
Ondersteuning van leden, ledengroepen en cliëntenraden.
Voor verschillende ledengroepen het kopiëren en verzenden van uitnodigingen van bijeenkomsten
georganiseerd door de desbetreffende ledengroep.
Het mede organiseren en notuleren van de algemene ledenvergaderingen.
Administratieve en secretariële werkzaamheden. Zoals: -de verwerking van de in- en uitgaande post,
-redigeer- en lay-out werk, -notuleren, -rapporteren, -kopieer- en verzendwerk, -agendabeheer, verzenden van bestellingen, -archiveren, -materiaalbeheer en de verwerking van het centrale
telefoon- en e-mailverkeer.
De verwerking van de binnenkomende en uitgaande post in het relatiebeheer systeem.
Post ophalen en wegbrengen.
Huishoudelijke taken verrichten op kantoor.
In verband met overname van taken van de ledenadministrateur, zorgt het secretariaat inmiddels ook
voor het aanmaken van facturen ten behoeve van nieuwe leden, portalgegevens, adressenbestanden
verzending PlusPunt.
10.2.

Relatiebeheer.
Invoering en wijzigen van leden- en relatiegegevens. Ondersteuning van het verwerken van gegevens in
het relatiebeheersysteem vindt eenmaal per week op dinsdag plaats door een vrijwilligster.
Het handmatig inlezen en verwerken van facturen die niet automatisch worden ingelezen, betekent dat
een extra beroep moest worden gedaan op bijstand. Hetzelfde gold de inzet voor de ledenadministratie
van cliëntenraden.
Het secretariaat heeft in 2012 te maken gehad met een onderbezetting vanwege ziekte van de
officemanager. Per 1 september is de Officemanager uit dienst getreden vanwege een reorganisatie op
basis van bedrijfseconomische overwegingen.

10.3.

Financiële Administratie.
Naast de reguliere werkzaamheden heeft in 2012 het ‘maatjesproject’ Amsterdam extra administratie
aandacht gevraagd.
Veel(te veel) tijd vroegen ook de bankzaken voor ledengroepen: wijzigingen bestuursleden, en
adreswijzigingen, het overstappen naar de Rabobank, vooral de wijzigingen bij de ING hebben veel
inspanning gekost. Alleen al omdat wijzigingen bij de Rabo bank vlotter geregeld kunnen worden is het
aan te bevelen zo snel mogelijk de overstap naar de Rabo bank te maken. Dit zou de werkbaarheid op het
Landelijk Bureau zeer ten goede komen. Het bestuur van KansPlus pleit er met kracht voor zo veel en zo
snel mogelijk te gaan werken met het Rabo verenigingspakket. De financiële administratie dankt de
ledengroepen die de overstap al gemaakt hebben, en spreekt de wens uit dat de rest van de
ledengroepen spoedig dit voorbeeld volgen. Meer werk verzetten in minder tijd is, gezien de bezetting
van de financiële-administratie, een noodzaak. De hoop en verwachting is dan ook dat in 2013 het Rabo
bank project afgerond kan gaan worden.
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11. Samenwerken met derden
De commissie Toekomst KansPlus geeft terecht aan dat KansPlus er goed aan doet verdere samenwerking
met derden uitdrukkelijk te zoeken.
Primair richt KansPlus zich op samenwerking binnen de sector verstandelijk gehandicapten en besteedt
relatief veel aandacht aan versterking van de landelijke collectieve belangenbehartiging in het verband
van het Platform VG. Meer in de basis maakt KansPlus zich sterk voor verdere krachtenbundeling aan de
zijde van de zorgvrager met een beperking en zijn of haar familie. Dit betreft zowel het individu en zijn
directe familie als wel cliëntenraden. (onder andere discussie over het Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg,
waarin wettelijk geregeld moet worden: goed bestuur en medezeggenschap, aanpassing van de Wet op
de geneeskundige behandelovereenkomst en aanpassing Wet toelating zorginstellingen).
Maar ook gaat het over het versterken van PG-organisaties als KansPlus en gelieerde organisaties en het
versterken van wat wordt genoemd de zogenaamde topstructuur(koepels/platforms aan versterking van
de rol van gezamenlijke cliëntorganisaties). Uitdrukkelijk is KansPlus van mening dat samenwerking en
samenhang zeker gegeven de toenemende decentralisatie op regionaal en lokaal niveau meer dan ooit
geboden is. De nodige voorstellen heeft KansPlus daarvoor inmiddels gedaan.
Het is KansPlus een doorn in het oog dat alom wordt gesproken, niet in het laatst in de politiek, over
versterking van de positie van de cliënt en diens vertegenwoordiger, dat het feitelijk beleid rechtstreeks
afstevent op het tegenovergestelde, zo niet totale afbraak.
Tegelijkertijd is het zo dat de organisatie van vertegenwoordigers van zorgaanbieders (VGN) en
zorgverzekeraars (ZN) op basis van premie- inkomsten ruimschoots in hun bekostiging kunnen voorzien
en zorgvragers worden afgescheept met een subsidie voor organisaties als KansPlus die nauwelijks meer
iets voorstelt, zeker niet indien dat wordt afgezet tegen de vele miljoenen aan AWBZ premie die jaarlijks
toevloeit aan bijvoorbeeld de koepel van zorgaanbieders in de sector (VGN).
Dit is niet primair van belang voor KansPlus als wel veeleer voor het opkomen voor mensen met een
verstandelijke beperking en hun familie die in toenemende mate, mede onder invloed van het huidige
financieel-economische klimaat en de beeldvorming over de kosten van de gezondheidszorg, op zichzelf
worden teruggeworpen. Duidelijk mag zijn dat een zogenaamde counterveiling power hard nodig is. Wij
wijzen slechts op de vele incidenten die zich helaas voordoen, rapporten van de nationale ombudsman
over misstanden, mishandeling, seksueel misbruik, slechte communicatie en bejegening, ondoorzichtig
financieel beleid van zorginstellingen met soms faillissement tot gevolg, torenhoge topsalarissen,
tekorten op de werkvloer, onsamenhangende organisatie van de zorg. Stuk voor stuk vraagstukken waar
KansPlus herhaaldelijk en onomwonden aandacht voor vraagt.
Met zorgverzekeraar Menzis heeft KansPlus in 2012 de samenwerking voortgezet teneinde een op
mensen met een verstandelijke handicap en hun familie toegespitste zorgverzekeringaanbod te
realiseren. Bovendien vindt samenwerking plaats op het aspect zorginkoop en ledenwerving. Aan de
samenwerking ligt het principe ten grondslag dat de samenwerking onverlet laat de eigen
verantwoordelijkheid van onderscheiden organisaties.
Met de bankinstelling Rabo heeft KansPlus een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij
ledengroepen van KansPlus voordelen kunnen verkrijgen indien zij gebruik maken van een op KansPlus
toegesneden Rabo verenigingspakket. Voor het landelijk bureau van KansPlus levert dit een efficiëntere
en effectievere vorm op van afhandeling van administratief en betalingsverkeer met haar ledengroepen.
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De hiervoor gedane oproep van het bestuur van KansPlus kan hier niet los van gezien worden. Met
diverse fondsen onderhoudt KansPlus contacten teneinde incidentele, veelal uitsluitend projectmatige,
activiteiten in aanmerking te doen komen voor bekostiging. Duidelijk is dat het forse inspanningen vergt
om succes te kunnen boeken op dit vlak.
In het algemeen kan gesteld worden dat KansPlus samenwerking nastreeft met alle betrokken partijen in
de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Primair gaat het er om dat
mensen met verstandelijke handicap en hun familie een goed leven kunnen leiden. Alles wat daartoe
bijdraagt en daar op aansluit, rekent KansPlus tot haar taak. Dat betekent dat steeds op geleide van de
leden geacteerd wordt. Dat handelen kan afhankelijk van de situatie betekenen dat de dialoog wordt
gezocht, dat oplossingen in het belang van betrokkenen worden gezocht, dat mediation wordt ingezet,
goed overleg wordt nagestreefd, dat expertise en ervaringen beschikbaar worden gesteld op ieder
denkbaar niveau maar ook dat stevig positie wordt ingenomen, dat misstanden aan de kaak worden
gesteld en actie wordt gevoerd tot en met het plegen van verzet.
12. Beleidszaken voor zover al niet gepasseerd
12.1.
De subsidieproblematiek van KansPlus en nadere actie richting Tweede Kamer
KansPlus heeft in 2012, met grote regelmaat, aandacht gevraagd bij de Tweede Kamer voor de
subsidieproblematiek van KansPlus. Dit ondermeer omdat minister Schippers heeft besloten dat
belangenorganisaties die tussen 2009 en 20011 zijn gefuseerd ieder hun eigen instellingssubsidie mogen
behouden na de fusie. Omdat VOGG en WOI al in 2007 met elkaar fuseerden acht KansPlus het niet meer
dan redelijk om eveneens in aanmerking te komen voor een dubbele instellingssubsidie als
“trendsettende organisatie” op het gebied van samenwerking en fusie. PvdA, CDA. SP, GroenLinks en
ChristenUnie waren het met onze stellingname eens en stelden over deze kwestie in juli 2012 schriftelijke
vragen aan minister Schippers. De Minster antwoordde echter op 3 oktober jl. dat KansPlus in haar optiek
zelf verantwoordelijk is voor haar instandhouding en dat zij haar legitimiteit en zeggingskracht moet
ontlenen aan het feit dat zij leden en donateurs heeft die bereid zijn bij te dragen aan de instandhouding
van KansPlus. Ook het Amendement dat de SP in december 2012 in de Tweede Kamer indiende om o.a.
KansPlus financieel te ondersteunen heeft het bij de stemming niet gehaald. Dit, met name omdat er
geen steun was voor dit amendement bij de regeringspartijen VVD en PvdA
12.2.

Ontbijtbijeenkomst met nieuwe Tweede Kamerleden.

Dankzij de inspanningen van het Platform VG kon kort na de benoeming van de nieuwe Tweede Kamer
weer een zo genaamde ontbijtbijeenkomst in Den Haag belegd worden voor de woordvoerders zorg van
de Tweede Kamerfracties. KansPlus presenteerde zich daar met haar PR materiaal en stand. De directeur
heeft een kort pleidooi gevoerd voor het onderkennen van de kwetsbaarheid van mensen met een
verstandelijke handicap en niet te doen alsof iedere verstandelijk gehandicapte het allemaal zelf wel kan
uitzoeken en geen zorg nodig heeft. Kortom stel u als verantwoordelijke politici present voor mensen die
verstandelijk gehandicapt zijn en die aangewezen zijn op verzekerde zorg. Wegkijken is geen oplossing en
doet onze doelgroep tekort.
12.3.

Bijeenkomsten met zorgverzekeraar en familievereniging

Voorts heeft KansPlus in 2012 tweemaal deelgenomen aan landelijke studiebijeenkomsten van de
Zorgverzekeraar Menzis omdat deze verzekeraar, ook in haar landelijk inkoopbeleid, zoveel mogelijk wil
gaan aansluiten bij de ervaringen van landelijk opererende cliëntorganisaties. KansPlus heeft bij deze
bijeenkomsten ( maart en november 2012) structurele knelpunten naar voren gebracht in de zorg voor
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mensen met een verstandelijke beperking, die haar leden ervaren en zoals leden die, in het verslagjaar,
bij ons Kennis- en Adviescentrum bespreekbaar hebben gemaakt. KansPlus zal ook in 2013 en verder haar
bijdrage blijven leveren aan dergelijke studiebijeenkomsten van de grote verzekeraars, waar dat maar
mogelijk is. Op verzoek van de familievereniging van ’t Bouwhuis in Enschede heeft KansPlus in mei 2012
haar medewerking gegeven aan een ledenwerfactie van deze familievereniging. De familiedag op 12 mei
jl. had vooraleerst het doel de contacten met de familie van cliënten te verbeteren en - waar mogelijk nieuwe enthousiaste bestuursleden te vinden voor de familievereniging. Ook streeft men er naar om
nieuwe leden te gaan werven onder de cliënten van deze voorziening. In haar inleiding voor de familiedag
heeft KansPlus vooral ingestoken op het belang van een goed functionerende familievereniging, ook ter
nadere onderbouwing van het werk van de cliëntenraad en is er ingegaan op het belang van de landelijke
belangenorganisatie KansPlus, ook voor cliënten en familieleden bij ’t Bouwhuis. In 2013 zal de
Familievereniging verder voortbouwen op haar ledenwerfactie. De voorzitter van de Familievereniging/
ledengroep van de Hartenberg heeft het initiatief genomen om in de Pluspunt een artikel te schrijven
over het belang van KansPlus voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Tijdens de
ledenvergadering van deze ledengroep ( maart 2012) en in de stukken voor deze vergadering zijn alle
leden en donateurs van deze familievereniging opgeroepen om tevens lid te worden van KansPlus.
13. Projecten
13.1.
Meerjarenproject zorginkoop KansPlus/VraagRaak/LSR
Omdat in de verstandelijk gehandicaptenzorg vooral de zorgverzekeraars een toenemende behoefte
hebben aan zorginkoop die echt rekening houdt met de wensen van cliënten/ hun vertegenwoordigers
gaan steeds meer zorgkantoren ertoe over om cliëntenraden en/of familieverenigingen een eigen rol te
geven in de voorbereidingen van het zorginkoopproces. Het project zorginkoop van KansPlus/LSR gefinancierd door VWS- heeft dan ook het doel om “cliëntenparticipatie” als criterium in het
zorginkoopproces uit te werken en te implementeren. Dit project is januari 2011 van start gegaan en
loopt tot circa juni 2014 en moet de volgende producten gaan opleveren: een concept - omgangsregeling
voor cliëntenraden en zorgkantoren, een concept - checklist voor cliëntenraden en een concept checklist
voor zorgkantoren. KansPlus houdt zich gedurende het project vooral bezig met een pilot bij de
Zorgorganisatie NOVO in Groningen. Bij N)VO heeft inmiddels een proeftoetsing Zorginkoop
plaatsgevonden waarbij samen met alle cliëntorganisaties van deze zorgaanbieder, Menzis en KansPlus is
nagegaan welke prioriteiten er namens de cliënten moeten worden meegenomen in de Zorginkoop voor
2014. In 2013 zal o.a. verder worden gewerkt aan de totstandkoming van de model – omgangsregeling
waarbij er, in overleg met de VGN, gesprekken zullen volgen met een aantal transparante zorgaanbieders
die al heel ver gevorderd zijn in hun samenwerkingsproces rond de zorginkoop. Mogelijk zal er einde
2013 nog een symposium worden georganiseerd samen met zorgaanbieders, verzekeraars en
cliëntenraden waarin er een aantal modellen voor samenwerking nader zullen worden besproken en
verder zullen worden uitgediept.
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13.2.
Het Project kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperkingen(ontwikkelen handreiking,
wegwijzers en films
In 2010 is het inventariserend onderzoek
uitgevoerd naar de ervaringen van
vertegenwoordigers van ouder wordende
mensen met een verstandelijke beperking die
van instellingszorg gebruik maken. De
resultaten zijn vastgelegd in het KansPlus /
VraagRaakrapport ‘Kwaliteit van leven kent
geen leeftijd en beperking’ Zie
http://www.kansplus.nl/wpcontent/uploads/2011/11/Eindversie-Kwaliteitvan-leven-kent-geen-leeftijd-en-beperkingversie-21.pdf
Op basis van de ervaringen uit dit rapport heeft
KansPlus/VraagRaak in 2012 producten ontwikkeld die
vertegenwoordigers, bestuurders en cliëntenraden
kunnen helpen om dit thema bespreekbaar te maken.
Het gaat om een handreiking en 5 wegwijzers met
bijbehorende filmfragmenten. Vertegenwoordigers
kunnen de wegwijzers gebruiken om te toetsen hoe
het met de zorg en ondersteuning van een ouder
wordend familielid met een verstandelijke beperking
gesteld is en de aandachtspunten bespreken met de
zorgbegeleider. Ledengroepen en cliëntenraden
kunnen dit materiaal bijvoorbeeld gebruiken op een
thema avond over ouder worden en/of over dementie. Ook kan het materiaal gebruikt worden om in
gesprek te gaan met de bestuurder van de instelling over het thema ouder worden. Voor meer informatie
zie http://www.kansplus.nl/over-kansplus/het-project-kwaliteit-van-leven-kent-geen-leeftijd-enbeperking/
Voor meer lezen over dit thema zie
http://www.kansplus.nl/overkansplus/publicaties/
Het rapport is gefinancierd door Platform VG.
De handreiking, wegwijzers en films zijn
gefinancierd door het Fonds verstandelijk
gehandicapten. De films zijn tot stand gekomen
dankzij de medewerking van zorginstelling Van
Boeijen in Assen. Er waren 75 deelnemers.
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13.3.
Open podium ‘Fijn ouder worden, ook als je een beperking hebt’
Het Open Podium Fijn ouder worden, ook als je een beperking hebt, heeft in oktober 2012
plaatsgevonden. De films, wegwijzers en handreiking zijn op dit Open podium gepresenteerd.
Ook waren er lezingen van onder andere Ria Bremer, Elly van der Wouden, zorgmanager op VanBoeijen.
Ervaringen van ouders / cliëntenraden en professionals werden op het podium gedeeld en teruggespeeld
door Terugspeeltheater Wordt vervolgd. Het op deze wijze delen van ervaringen maakte veel emoties los
bij de deelnemers aan het Open podium. Voor meer informatie en verslag zie
http://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2012/05/Beeldverslag-Open-Podium_6-oktober-2012.pdf
Het Open podium werd gefinancierd door het Innovatiefonds zorgverzekeraars, het Sluyterman van
Loofonds, en Fonds Nuts Ohra
13.4.
Project criteria voor de ondersteuningsplannen
In maart 2012 vond het symposium “medezeggenschap en ondersteuningsplannen: dialoog in de
dagelijkse praktijk van cliëntenraden plaats. Op het symposium waren 200 deelnemers uit 40
verschillende zorgorganisaties aanwezig. Aanwezig waren leden van cliëntenraden, ondersteuners,
secretarissen van cliëntenraden, ouders, bestuurders, managers, coördinatoren,
cliëntvertrouwenspersonen, beleidsmedewerkers.
Het symposium was het sluitstuk van het Zorg voor Beter project ‘ Criteria voor de
ondersteuningsplannen’ van Zonmw. In het kader van het project OpSterk van Platform VG hadden in
2011 al bijeenkomsten met cliëntenraden over dit thema plaatsgevonden. Het symposium is gefinancierd
door de VGN en Platform VG
Voor meer informatie en verslag zie
http://www.kansplus.nl/2012/04/16/symposium-medezeggenschap-en-ondersteuningsplannen- 200leden-van-clientenraden-en-professionals-formuleren-10-belangrijke-aandachtspunten/
http://www.kansplus.nl/2012/03/15/symposium-medezeggenschap-en-ondersteuningsplannen-grootsucces/
13.5.
Project dementietafels delen en verbeteren en overdracht aan Platform VG
In 2010 heeft KansPlus/VraagRaak samen met Sien, Dit Koningskind, Helpende Handen en de SDS een
projectaanvraag in het kader van de meerjarenprojectsubsidies van VWS ingediend voor het project
Dementietafels: delen en verbeteren. Een door vrijwel geheel de sector gedragen project met vele
aanbevelingsbrieven. Helaas werd dit project afgewezen. Ook na een bezwaarprocedure werd het project
niet gehonoreerd. In de tussenliggende periode is KansPlus gestart met het werven van financiële
middelen bij fondsen. KansPlus kreeg financiële steun van het fonds verstandelijk gehandicapten, het
fonds van de SPZ, de Rabobank Foundation en de VGN. Op grond van een bestuursbesluit is in het
voorjaar besloten te gaan zoeken naar een partner om het project over te nemen, aangezien de situatie
en de toekomst van KansPlus dusdanig onzeker was dat het bestuur het onverantwoord vond een
dergelijk meerjarenproject te gaan uitvoeren. Ook de andere betrokkenen konden het project niet
uitvoeren. Dat liet onverlet dat het bestuur het project en het thema zeer waardevol vond. Met
toestemming van de betrokken fondsen heeft Platform VG het project overgenomen en toegezegd de
eigen bijdrage die vereist was bij te dragen. KansPlus en de andere ouderverenigingen zullen in de
stuurgroep plaatsnemen. Het project gaat in 2013 formeel van start.
13.6.
Project Specifiek cliëntperspectief
Medio 2011 is het project specifiek cliëntperspectief gestart. Uit ervaring van het Kennis-en
adviescentrum is gebleken dat advies via de telefoon en mail in een aantal situaties onvoldoende is. Het
gaat om situaties waarin de cliënt en zijn familie volledig vastgelopen zijn en zij er samen met de
zorgverleners en allerlei andere betrokkenen in de zorg niet meer uitkomen. KansPlus heeft een aantal
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zorgvragen in 2011 en 2012 intensief begeleid door een ervaren casemanager in te zetten. De
financiering van dit project kwam van het ministerie van VWS. Medio mei 2012 is dit project afgerond.
Nog wel is een aantal maanden nazorg geboden. KansPlus heeft een n.a.v. de ervaringen die tijdens dit
project zijn opgedaan een rapport van aanbevelingen geschreven en aangeboden aan het ministerie van
VWS. Helaas –zie ook eerder in dit verslag-heeft dit –nog niet geleid tot een voortzetting van het project,
terwijl we nog zeer regelmatig geconfronteerd worden met schrijnende situaties waar intensieve
ondersteuning nodig is. Zie het PlusPunt artikel van december 2012 “Niets is hopeloos”
http://www.kansplus.nl/2013/01/15/niets-is-hopeloos-ervaringen-uit-het-project-specifiekclientperspectief/
13.7.
Project Verbouwing Landelijke KansPlus website en websites van de ledengroepen
In 2011 is begonnen met de verbouw van de website van KansPlus en de websites van de ledengroepen.
Het doel was de website toegankelijker te maken voor de mensen die gebruik maken van de websites.
Het streven was om de verbouwing eind 2011 gereed te hebben. Helaas is dit niet gelukt met name wat
betreft de ledengroepen websites. Door het vertrek van onze pr en communicatiemedewerker eind 2011
is dit deel van het werk pas in het eerste kwartaal van 2012 uitgevoerd. De ledengroepbeheerders
hebben een nieuw account ontvangen en een instructiefilm hoe ze hun eigen website kunnen beheren.
Ook zijn alle ledengroepen websites ‘geschoond’ van oude codes en achterhaald nieuws. De verbouwing
is gefinancierd door het Fonds verstandelijk gehandicapten en Zorgverzekeraar Menzis.
Bijdragen aan projecten van derden
13.8.
Project Meedoen mogelijk maken
KansPlus heeft op verzoek van de Koraalgroep en een bijdrage geleverd aan het project Meer meedoen
(participatie van cliënten in zorginstellingen en het invloed uitoefenen op besluiten) in de vorm van het
ter beschikking stellen van bestaande informatie over dit thema en het bijwonen van vergaderingen en
een artikel in de ZEG”s.
13.9.
Project Leernetwerk ouderen uit het verbeterprogramma Ouderen
KansPlus heeft een bijdrage aan dit project geleverd door haar kennis ter beschikking te stellen bij een
expertisebijeenkomst en samen met Bureau Opaal workshops te geven op de startbijeenkomst.
13.10. Project Werkplaats ondersteuningsplannen van het Kennisplein Gehandicapten
KansPlus heeft deelgenomen aan de besprekingen over de herziening van de handreiking
ondersteuningsplannen van de VGN en teksten aangeleverd vanuit het cliëntperspectief. De handreiking
is najaar 2012 verschenen
http://www.kansplus.nl/2012/12/03/nieuwe-handreiking-ondersteuningsplannen-voor-leden-vgn/
13.11. Project Werkplaats Dementerenden van het Kennisplein gehandicaptensector
KansPlus heeft deelgenomen aan de inhoudelijke besprekingen rondom het schrijven van een boekje
voor familie en een digitaal product voor professionals en bestuurders.
http://www.kansplus.nl/2012/06/12/drie-nieuwe-producten-om-dementie-in-de-gehandicaptenzorgbeter-te-begeleiden/
13.12. Project Zorgzwaartepakketten in de praktijk ll van Platform VG, de CG-Raad, NPCF en Platform
GGZ
KansPlus heeft deelgenomen aan dit project door een voorlichtingsbijeenkomst te geven aan de
cliëntenraden/participatieraden/familieraden
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13.13. Congres Dementie en mensen met een verstandelijke beperking van Studiearena
KansPlus heeft in 2012 meegewerkt in de voorbereidingen en organisatie van dit congres.
Inmiddels heeft het congres in januari 2013 plaatsgevonden. KansPlus heeft samen met een
ervaringsdeskundig lid van KansPlus een workshop gegeven.
13.14. Hogeschool Midden Nederland
KansPlus / VraagRaak heeft net als in 2011 een aantal lessen over het thema familie verzorgd aan de
Hogeschool Midden Nederland.

14. Slotwoord.
Vanuit het voorafgaande mag duidelijk zijn dat KansPlus staat voor haar leden en onverkort zich sterk
wenst te maken voor een zorg- en dienstverlening die er toe bijdraagt dat mensen met een verstandelijke
handicap een waardevol leven kunnen leiden. Dat dit helaas geen vanzelfsprekendheid is, en wellicht
meer dan in het verleden ter discussie staat, mag duidelijk zijn.
Met deze rapportage is beoogd te laten zien wat dat inhoudt voor zover het de bijdrage van KansPlus
aangaat.
Verantwoordelijken kunnen weten wat hen te doen staat.
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