Uitnodiging
KansPlus Themabijeenkomst Belangenbehartiging
in eigentijds perspectief.
Met emeritus bijzonder lector Kwartiermaken
Doortje Kal en directeur Netwerk Ieder (in) Illya Soffer
Datum: 22 november om 10.30 uur tot 12.30 uur
Plaats: Zalencentrum Nieuw-Salem, De Lei 86, 3971 CA Driebergen

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 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?

Programma
10.30-10.50 uur:
De heer Geert Benjamins vertelt het verhaal over zijn meervoudig gehandicapte dochter Lindsay. Geert Benjamins en zijn
vrouw vervullen in combinatie met de zorgaanbieder het coouderschap van Lindsay. Geert Benjamins is voormalig
vice -voorzitter van KansPlus en huidig bestuurder van het
Steunfonds KansPlus.
10.50-11.10 uur:
Mevrouw Doortje Kal, emeritus bijzonder lector Kwartiermaken
introduceert het thema belangenbehartiging: ‘Meedoen gaat
niet vanzelf’. Zij heeft onderzoek gedaan naar de theorie en de
praktijk van Kwartiermaken, oftewel het werken aan een 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.
11.10 -12.10 uur:
Paneldiscussie met de inleiders, deskundigen uit de praktijk
en deskundigen in de zaal onder leiding van Gabie Conradi.
Deelnemers in het panel zijn:
■ D
 e heer Geert Benjamins: Het belang van individuele ondersteuning
■ Mevrouw

Mascha Verhagen, voorzitter familievereniging
De Hartenberg van ’s Heerenloo: Het samenspel en tegenspel met de zorgaanbieder

■
■
■

 e heer Ted van den Bosch, voorzitter ledengroep KansPlus
D
Valkenswaard: Belangenbehartiging op lokaal niveau
Mevrouw Illya Soffer, directeur Netwerk Ieder (in): Het spel
op landelijk niveau
De heer Huub Moonen, lid cliëntenraad Steunpunt Mantelzorg Maastricht-Heuvelland en lid bestuur Stichting Belangen Gehandicapten Maastrichtse toeleveringsbedrijven

12.10-12.30 uur:
Afsluiting door gespreksleider Gabie Conradi met een reactie
van de voorzitter van KansPlus, de heer Rein Baneke.
12.30 uur Lunch
De themaochtend is voor leden en niet leden toegankelijk. Het
wordt erg op prijs gesteld indien u belangstellenden op de
bijeenkomst attent wilt maken.
U kunt geïnteresseerden ook wijzen op onze website
www.kansplus.nl waar de informatie ook te vinden is.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
info@kansplus.nl en het te betalen bedrag voor aanmelding
over te maken naar KansPlus, Houten NL49RABO0159376769
ovv themabijeenkomst 22 november.
Kosten: leden KansPlus en aangesloten cliëntenraden 		
VraagRaak: € 15,00 inclusief lunch
 oor leden is er in het middagdeel de gelegenheid de
V
algemene (leden)vergadering van KansPlus bij te wonen
Kosten: andere belangstellenden € 25,00 inclusief lunch

www.kansplus.nl

