
Ervaringskennis 
en professionele 

kennis delen.

Inleiding 
Het programma Lokale Belangenbehartiging van KansPlus ondersteunt en 
versterkt groepen mensen die lokaal de belangen behartigen voor mensen 
met een verstandelijke beperking en hun familie. 

Ieder mens heeft recht op een goed en gelukkig leven. Mensen met een 
verstandelijke beperking hebben vaak steun nodig van anderen die voor hen 
opkomen in de huidige inclusieve samenleving. Door de veranderingen in de 
zorg wordt lokale belangenbehartiging daarbij steeds belangrijker.  
Belangenbehartiging die gericht is op gemeentelijke politiek en op zorg en 
dienstverlening die door instellingen wordt geleverd.

Als afsluiting van het programma Lokale Belangenbehartiging laat KansPlus 
zien hoe je in een lokaal netwerk, zichtbaar en deskundig, kunt zorgen voor 
een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Uitnodiging

Aan gemeenteambtenaren 
laten zien wat mensen  

met een beperking  
nodig hebben.

Belangenbehartiging  
licht verstandelijk beperkte 

jongeren echt nodig.

Invloed uitoefenen op 
een goede uitvoering 

van Wmo en Wlz.

Meer zichtbaar 
door voorlichting 

op scholen.

Vrijdag 16 september 2016
10.30 tot 16.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

Abrona, de Ontmoetingszaal
Maanlaan 4

3712 XJ Huis ter Heide

Het congres is gratis voor leden van KansPlus, 
familieverenigingen, aangesloten cliëntenraden 

van VraagRaak en deelnemers van het programma 
Lokale Belangenbehartiging.  

Voor andere belangstellenden zijn de kosten €25,-.

Wanneer?

Kosten

Waar?

Aanmelden kan tot 14 september. Via het aanmeldingsformulier,  
of door te mailen of bellen naar KansPlus: info@kansplus.nl, 030 2363744. 

Congres Lokale Belangenbehartiging
Een congres voor iedereen die ondersteuning voor mensen 

met een verstandelijke beperking een warm hart toedraagt.



Dit congres is de afsluiting van het programma Lokale Belangenbehartiging KansPlus.  
Meer informatie over dit programma staat op: www.kansplus.nl/belangenbehartiging/lokaal/lokale-belangenbehartiging/

Het programma is mogelijk gemaakt door financiering van:  

Ontvangst met koffie en thee.

Opening en welkom door dagvoorzitter Aart Bogerd, voorzitter  
van de klankbordgroep programma Lokale Belangenbehartiging.

De vier pilot-ledengroepen van KansPlus – Amsterdam, 
Bossche Ommelanden, Friesland en Zeeland – presenteren 
hun resultaten en geleerde lessen met lokale 
belangenbehartiging. 

Pouwel van de Siepkamp, bestuurslid van KansPlus, 
vertelt wat lokale belangenbehartigers kunnen leren 
van een zwerm spreeuwen. Hij gaat in op activiteiten 
van ledengroepen en geeft een blik op de toekomst.

Tijdens het ochtendprogramma passeren alle resultaten 
uit het programma de revue (artikelen, webinars, 
signalen, cursussen, handreiking zichtbaarheid).

Lunch

Improvisatie-theater Maranza brengt de inclusieve  
samenleving voor mensen met verstandelijke  
beperkingen en hun familie dichterbij. Een 
interactief programma met het publiek. 
Met medewerking van Bernard Heldt, 
vicevoorzitter van ECCE, een organisatie 
die in Europees verband opkomt voor 
mensen met een beperking. 

Afsluiting door dagvoorzitter,  
Aart Bogerd.

Programma

10.00

10.30

10.35
tot

12.30

12.30

13.15
tot

15.30

15.30
tot

16.00

Improvisatie-theater  
Maranza zorgt gedurende 
de dag voor een muzikale 
en theatrale omlijsting.

Samen staan we sterker 
in de zorg voor mensen 

met een beperking!


