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Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan  de themabijeenkomst 
belangenbehartiging in eigentijds perspectief. 
 
Moeten we mobiliseren, protest aantekenen, verzet plegen, samenwerken, 
onszelf opnieuw of anders organiseren, hoe zit het eigenlijk met 
ledenparticipatie? Hoe kom je nou echt op voor je verstandelijk gehandicapte 
zoon of dochter en op wie mag je nu rekenen? Wat kun je en moet je zelf doen? 
 
Deze en andere vragen spelen zich af rond de vraag  “Hoe geven we vorm aan 
effectieve en efficiënte belangenbehartiging in eigentijds perspectief ?” 
 
Dit themagedeelte begint met het verhaal van de heer Geert Benjamins, vader 
van Lindsay, meervoudig gehandicapte dochter. Geert Benjamins en zijn vrouw 
vervullen in combinatie met de zorgaanbieder het co-ouderschap van Lindsay. 
Geert Benjamins is voormalig vice-voorzitter van KansPlus en huidig bestuurder 
van het Steunfonds KansPlus. 
 
Daarna neemt mevrouw dr. Kal u mee in haar visie op het thema 
belangenbehartiging: “Meedoen gaat niet vanzelf”. Mevrouw Kal, voorheen 
bijzonder lector kwartiermaken bij Hogeschool Utrecht, heeft onderzoek gedaan 
naar de theorie en de praktijk van kwartiermaken, oftewel het werken aan en 
gastvrije samenleving voor onder meer mensen met een verstandelijke 
beperking. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan en zal ingaan op 
structuren en processen die leiden tot uitsluiting, discriminatie en vernedering. 
 
Tenslotte kunt u in gesprek met deskundigen uit diverse invalshoeken die van uit 
hun diverse praktijkervaring hun inzichten graag met u delen. 
 
Concreet ziet het programma er als volgt uit: 
 
1. De heer Geert Benjamins over wat er nodig is om dochter Lindsay de 

mogelijkheid te bieden een waardevol leven te  leiden. 
 

2. Mevrouw dr. Doortje Kal over haar visie op het thema belangenbehartiging. 
 
3. Panel in gesprek met de zaal. 



 
Deelnemers aan het panel: 
 
1. De heer Geert Benjamins over het belang van individuele ondersteuning. 
 
2. De heer Ted van den Bosch, voorzitter van ledengroep Valkenswaard over  

belangenbehartiging op lokaal niveau. 
 
3. De heer Huub Moonen, lid van de cliëntenraad Steunpunt Mantelzorg 

Maastricht-Heuvelland en lid van het bestuur van de Stichting Belangen 
Gehandicapten Maastrichtse toeleveringsbedrijven. 

 
4. Mevrouw  Mascha Verhagen voorzitter van de familievereniging De 

Hartenberg van “s Heeren Loo over het samenspel met en tegenspel  
van de zorgaanbieder. 

 
5. Mevrouw Illya Soffer, directeur van Ieder(in), hoe speel je het spel op het 

niveau van de landelijke collectieve belangenbehartiging ? 
 
Dit themagedeelte zal begeleid worden door mevrouw Gaby Conradi,  
die binnen de zorg al vele functies heeft bekleed en nog steeds vervult en  
u als betrokkenen in de zaal maximaal de gelegenheid geeft u in de discussie  
te mengen. 
 
Zij zal aan het eind voorlopige conclusies trekken en de voorzitter van KansPlus 
vragen een eerste reactie te geven. 
 
 
Voor wie is dit thema bedoeld? 
 
De thema–ochtend is voor iedereen (leden en niet- leden) toegankelijk.  
Het wordt erg op prijs gesteld indien u leden van onze vereniging die deze 
uitnodiging wellicht niet rechtstreeks onder ogen krijgen, op de bijeenkomst 
attent wilt maken. 
  
Graag roepen wij u op de uitnodiging ook onder de aandacht te brengen van 
mensen/organisaties die geen lid zijn van of aangesloten zijn bij KansPlus maar 
die het thema na aan het hart ligt. 
 
U kunt geïnteresseerden ook wijzen op onze website www.kansplus.nl, waar de 
informatie ook te vinden is. 
 
Graag horen wij of u en/of  een ander persoon die interesse heeft komt. Vandaar 
dat wij u vragen bijgaand aanmeldformulier in te vullen en uiterlijk 17 november 
aanstaande te retourneren naar info@kansplus.nl 
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