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Vooraf 
 
In eerdere bijeenkomsten van de algemene vergadering is geconstateerd 
dat alle hens aan dek vereist is. 
 
Inzet is het zogenaamde middenveld (ledengroepen, cliëntenraden, 
familieverenigingen etc.) te gaan versterken. 
 
De drie grote decentralisaties per 1 januari 2015, te weten de transitie van 
AWBZ naar WMO, de jeugdwet en de participatiewet lagen daaraan mee 
ten grondslag. 
 
De gemeenten gaan het beleid in belangrijke mate bepalen en op de 
vrijwillige bestuurders in de achterban van KansPlus wordt een grote  
wissel getrokken. 
 
De landelijke collectieve belangenbehartiging speelt zich vnl.af via Ieder(in) 
en andere koepelorganisaties. 
 
KansPlus moet zich zoals ook in het jaarplan 2014 en verwante stukken is 
afgesproken, concentreren op facilitering van het zogenaamde middenveld 
en haar PR/C functie versterken. In dit agendapunt gaat het uitsluitend over 
versterking van het middenveld. 
 
Wat is er ondertussen gepasseerd of wel wat is de huidige stand van 
zaken? 
 

1. Op een aantal plaatsen in het land zijn gesprekken gevoerd om tot 
revitalisering van ledengroepen te komen en voor zover dat niet 
haalbaar is, te bekijken of aanhaking bij bestaande ledengroepen  
of herindeling een optie is. 
Gesprekken zijn gaande in de provincie Friesland, Zuid-Holland 
Zuid, Haaglanden en Limburg. 
Ter vergadering zal hier nader op ingegaan worden. 
 



 
2. De ledengroepen zijn aan de slag gegaan met de nieuwe  

bekostigingssystematiek (basisbedrag en variabel bedrag). 
Over het algemeen gesproken is de indruk dat de nieuwe 
systematiek goed aanslaat. Op de website is daarvan een  
impressie verschenen. 
 
De meeste aanvragen zijn inmiddels door het bestuur afgehandeld 
en uitbetaling heeft grotendeels plaatsgevonden. Nog dit jaar zullen 
alle ingediende aanvragen worden afgehandeld. 

  
3. Het innovatiefonds 

 
Een aantal ledengroepen heeft zich gemanifesteerd rond het 
ingestelde innovatiefonds. Behandelde en goedgekeurde aanvragen 
hebben inmiddels geleid tot uitbetaling. 
 
De innovatiecommissie werkt aan een rapportage teneinde verslag 
te doen van ingediende aanvragen en besluitvorming daarover. 
Zodra die beschikbaar is, wordt die ter kennis gebracht van de 
algemene vergadering en zal die bij de eerstkomende gelegenheid 
in 2015 ter bespreking voorliggen. 
 

4. Banden met familieverenigingen 
 
De afgelopen periode is gebleken te kort te zijn om structureel forse 
stappen vooruit te maken met dit onderwerp. De beoogde 
statutenwijziging moet nog plaatsvinden en verdere gesprekken met 
familieverenigingen staan op een laag pitje vanwege andere 
prioriteiten. 
 

5. Cliëntenraden 
     
          Afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het congres 
          Cliëntenraden en zorginkoop. Reacties waren zeer positief. Op onze  
          website treft u een uitgebreid verslag aan van het congres. 
 
           Verder is gebleken dat reorganisaties en bezuinigingen in de zorg  
           een grote wissel trekken op alle betrokkenen, primair cliënten en hun  
           vertegenwoordigers. Maar ook de werkers in de zorg maken zich  
           zorgen. Dit blijft vanzelfsprekend niet zonder gevolgen voor het  
           beroep op het bureau. 
 

6. Programma ter versterking van de lokale belangenbehartiging 
 
Van twee fondsen zijn inmiddels beschikkingen binnen om met (een 
gedeelte van) de oorspronkelijke plannen (zie bijlage) aan de slag te 
gaan. 
Van de twee overige benaderde fondsen heeft een afwijzend 
beschikt en is van een fonds nog geen reactie binnen. 
 
 
 
 
 



KansPlus zoekt nog naar dekking van ontbrekende middelen. 
 
In dit kader valt te melden dat verkennende besprekingen 
plaatsvinden met Ieder(in) om te bezien of onderlinge versterking van 
activiteiten kan plaatsvinden. Zoals mogelijk bekend heeft Ieder(in) 
een programma getiteld de Zorg verandert (zie website Ieder(in). 

 

Eerder genomen 
besluit 

Voortgang versterking middenveld agenderen. 

Voorgesteld 
genomen besluit 

Bespreken en ter kennisname. 

Genomen besluit  

 


