
LOKALE BELANGEN 
BEHARTIGING 
Zwaan kleef aan 



HET BEGIN 

Ledengroep Sùd-West 
Fryslân 

• In 2014 gestart met het 
opzetten van een WMO 
netwerk in sùd-west 
Fryslân i.v.m. de nieuwe 
zorg wetten 

• Betreft 8 grote gemeenten 
in Zuid Fryslân 

• Het doel is “invloed op de 
besluitvorming” 

 

Nieuwe zorgwetten geven aanleiding tot zorgen 



DE FUSIE 
• Begin 2016 zijn alle vier 

Friese KP-ledengroepen 
gefuseerd 

• Heeft nu betrekking op 24 
gemeenten in Fryslân 

• Het doel van de fusie is; 
• Betere samenwerking, 
• Slagvaardiger werken, 
• Kerndoelen beter 

uitvoeren 
• Meer zichtbaar in de 

samenleving 
• Mee praten, denken 

over zorg vraagstukken 
 

 



ONZE STRUCTUUR 
 De vier ledengroepen zijn gefuseerd en vormen 

nu samen één bestuur 
 Binnen het bestuur zijn diverse werkgroepen 

geformeerd 
 Minimaal 1 KP-bestuurslid per werkgroep, 
 Vrijwilligers en deskundigen, 
 Opereren zelfstandig en rapporteren aan het bestuur. 



DE WERKGROEPEN 
 Op dit moment hebben we de volgende 

werkgroepen: 
 Lokale belangenbehartiging, 
 Activiteiten, 
 PR en Communicatie, 
 Wmo, 
 Wlz (in oprichting). 



WERKGROEP  
LOKALE BELANGENBEHARTIGING 

 Bestaat uit 4 personen 
 3 bestuursleden en een coach 

 



ONS PLAN VAN AANPAK 
 S.M.A.R.T. 

 Specifiek 
 Meetbaar 
 Acceptabel 
 Realistisch 
 Tijdgebonden 

 



ONZE DOELEN 
 KansPlus zichtbaar  en vindbaar maken bij: 

 mensen met een verstandelijke beperking en hun 
verwanten. 

 Gemeenten, 
 Scholen, 
 Participatie raden, 
 Cliënten raden, 

 
 Sub doel is ledenwerving 



SPECIFIEK 
 Zichtbaar en vindbaar zijn 

 Veel mensen zijn onbekend met KansPlus! 
 Netwerken met andere organisaties 

 Speed date organiseren 
 Andere organisaties bezoeken 
 Deelnemen aan workshops e.d. 

 Publicaties maken 
 Persberichten, 
 Nieuwsbrieven 
 Facebook 
 Website 

 
 

 



MEETBAAR 
 Meetbaarheid zorgt voor overzichtelijkheid 
 Wat hebben we inmiddels gedaan 

 Persbericht 
 Scholen benaderen 
 Netwerk bijeenkomst georganiseerd 
 Nieuwsbrief 1e uitgaven voor begin september 

gepland 
 Wat moeten we nog doen? 

 Meer gemeenten in ons WMO-netwerk betrekken 
 Problemen signaleren (halen) en aankaarten 
 ……. 



ACCEPTABEL 
 Voor KansPlus is dit project een must (kerndoel) 
 Gemeenten willen graag concrete voorbeelden en 

input om het beleid zo goed mogelijk af te 
stemmen 

 Jonge ouders zijn (nog) niet overtuigd en zoeken 
vaak hun eigen weg 
 



REALISTISCH 
 Zijn onze ideeën en doelen uitvoerbaar? 
 Ja, mits 

 Kleine stapjes maken zodat we niet “struikelen”  
 Hulp van buiten halen 



TIJDGEBONDEN 
 De coaching stop in september, maar het project 

stopt NIET 
 De ingeslagen weg moet worden voortgezet 



SAMENVATTEND 
 De lokale belangenbehartiging aan het begin 

staat van een langdurig en voortdurend proces 
 Kansplus Fryslân is druk bezig zich te profileren 

bij:  
 Ouders en verwanten, 
 Bij de politiek 
 Bij zorg organisaties 

 We meer leden en vrijwilligers nodig hebben 
 Het werken in project/werkgroepen belangrijk is 



EINDE 
Bedankt voor uw belangstelling 
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