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PRESENTATIE PILOT AMSTERDAM  

 
¢  (Aanleiding van) de pilot  
 
¢  Een cliëntenplatform voor mensen met LVB 

�  Hoe willen en kunnen zij meepraten over beleid?  
�  Doel, uitgangspunten en vorm 

 
¢  Uitdagingen en vervolg 
  
¢  Strategie ledengroep KansPlus Amsterdam 



AANLEIDING VAN DE PILOT 

  
 

PILOT LOKALE 
BELANGENBEHARTIGING  
KANSPLUS NEDERLAND 



DE PILOT 

¢  ‘Rondje langs de velden’ 
 
¢ Gesprekken met:  

�  Zorgmanagers 
�  Cliëntenraden  
�  Cliëntparticipatie-medewerkers van instellingen 
�  Hulpverleners 
�  Cliënten 
�  Projectleider zorgaanbieders-netwerk 
�  Welzijnsorganisatie  

 
¢ Over: 

�  Werkvormen 
�  Inhoud 
�  Deelnemers 
�  PR en zichtbaarheid  



 
 
 
 

HET IDEE: EEN CLIËNTENPLATFORM 

 
¢ Wat houdt dat in? 
 

�  Gevraagd én ongevraagd meepraten 
 

�  In dialoog: knelpunten én  
 oplossingen en goede voorbeelden  

 
�  ‘Gezicht geven’ aan de doelgroep  

 
 



  
 
WAAROVER  
KUNNEN EN WILLEN MENSEN MET LVB 
MEEPRATEN?  

 
�  Beleid én uitvoering  

 
�  Toegankelijkheid van voorzieningen  

 
�  Beleid: niet alleen als het al op papier 

staat, maar ook vooraf! 
 

�  Ook moeilijke onderwerpen! 
 

�  Levensbreed 
 

 
 



WIE  
KUNNEN EN WILLEN MEEPRATEN OVER 
BELEID? 

 
 

�  Mensen met LVB zelf 
 

�  Netwerk tussen bestaande raden, 
organisaties en initiatieven 

 
�  In gesprek met verwanten  



HOE  
KUNNEN EN WILLEN MENSEN MET LVB 
MEEPRATEN OVER BELEID? 

 
 

�  Niet alleen schiftelijk, juist 

ook mondeling 
 

�  Laagdrempelig (ook: vertel 

jouw ervaring) 
 

�  Thema’s  

 
 



WAAR  
KUNNEN EN WILLEN MENSEN MET LVB 
MEEPRATEN OVER BELEID? 

 
 

�  Signalen ophalen en 

advisering:  
 

¢  Zowel op stadsdeelniveau  

(want laagdrempelig) 
 

¢  Als één centraal 
aanspreekpunt 

 
 
 



VORM 

  



UITDAGINGEN 
 

¢ Discussie beleidsparticipatie WMO 
¢ KansPlus t.o.v. Cliëntenbelang  
 
¢ Een naam voor het Platform… 
Daarom een prijsvraag! 
(maar: géén ‘LVB’ en géén ‘cliënt’)  
 
¢ Ledengroep KansPlus Amsterdam 
 
 
 



 
VERVOLG 2017  
EN UITNODIGINGEN TOT NU TOE  

 
¢  2017: het LVB-cliëntenplatform komt 

er definitief! 
 
¢  Inmiddels al een groep cliënten actief 
 

�  Cursus ‘hoe krijg jij het voor elkaar?’ 
(handig stappenplan geleerd!) 
 

�  En al meteen in actie….  



UITNODIGINGEN  
 

¢ Het cliëntenplatform in 
actie: 

 
�  Ontwikkelingen rondom 

scholing voor 
volwassenen met LVB 

 
�  E-learning (h)erkennen 

mensen met 'niet 
zichtbare beperking’ 

 
�  Prokkel: met de 

wethouder in gesprek 
over mensenrechten  

 
�  Workshop door moeders 

met uithuisgeplaatste 
kinderen  

 
�  Uitnodiging ministerie 

V&J: onderzoek over 
wat speelt bij de 
doelgroep en ouders 
i.r.t. het justitiedomein 
en de samenleving 



STRATEGIE  
LEDENGROEP KANSPLUS AMSTERDAM 



BEDANKT! 

 
¢ Op de hoogte blijven? 
 

�  Aanmelden nieuwsbrief via website KansPlus 
Amsterdam 

 
�  Voor wie wil:  

¢  projectplan 
¢  rapport ‘rondje langs de velden’ 
¢  advies beleidsparticipatie wmo 
¢  boekje olifantenkooi 

 


