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Voortgang 2016 en 2017 

• Beperkte capaciteit:  2016 (3,48 fte) 

• Meewerkende bestuursleden

• Vrijwilligers op bureau en bij Kennis- en adviescentrum

• Inzet van zzp-ers

• Inzet vooral op Kennis- en adviescentrum en 

PR/communicatie

• Daarnaast een aantal lopende projecten in 2016 

• Aantal projecten doorlopend naar 2017



Kennis- en adviescentrum (1) 

• Kerntaak is adviseren en informatie verschaffen aan 

individuele leden, aangesloten cliëntenraden, de 

ledengroepen en de familieverenigingen

• 40 weken per jaar maximaal geopend

• Jaarlijkse rapportage 

• Registratie van gegevens 

• Overgang naar nieuw systeem: CRM - PerfectView



Kennis- en adviescentrum (2) 

• 436 dossiers behandeld: intensieve trajecten. 

• Behoefte aan luisterend oor

Meer vragen over wonen en minder over indicatiestelling

1. Wet -en regelgeving

2. Wonen

3. Zeggenschap/ medezeggenschap

4. Zorg voor later

5. PGB



Project: Lokale belangenbehartiging (1)  

• 4 pilotgebieden: Walcheren (Zeeland), Sud West Fryslan

(Friesland) , Amsterdam, Bossche Ommelanden

• Project afgerond op 1 september 2016 (duo 

belangenbehartiging loopt nog). 

• Mogelijk vervolg in 2017 voor de implementatie

• Link naar alle informatie

https://www.kansplus.nl/belangenbehartiging/lokale-

belangenbehartiging/ 

• Presentatie vandaag van Jeanet Bouw 

https://www.kansplus.nl/belangenbehartiging/lokale-belangenbehartiging/


Project: VraagRaak 2.0 

• Nieuw foldermateriaal ontwikkeld en programmaboekje

• Website VraagRaak geïntegreerd in KansPlus

• Initiatiefgroep familieverenigingen actief aan de slag 

• VNG, Vilans, PGO-Support geïnteresseerd in goede 

voorbeelden rondom betrokkenheid van familie in 

gemeenten.

• Reactie van KansPlus/VraagRaak op wetsontwerp WMCZ



Project dementietafels

• Begin 2016 overgedragen door Iederin aan KansPlus 

• In alle provincies dementietafels

• Er heeft twee keer een landelijke bijeenkomst

plaatsgevonden

• Cursus fondsenwerving gegeven

• Meer betrokkenheid vanuit ledengroepen, 

cliëntenraden, familieverenigingen wenselijk

• Handreiking is toegestuurd



Vervolg dementietafels



Voucherprojecten (3 jarenprojecten) 

• Nieuw project 2016-2018: op een toegankelijke manier

kennis delen over syndromen en over ouderen

(Wahonipedia)

• Project Empowerment wordt eind december afgerond



Project: Familiebeleid 

• Middelen beschikbaar vanuit VWS

• Proeftuin vanuit de VG sector 

• Afstemming met andere sectoren

• Proeftuin binnen ‘s Heerenloo Midden-Nederland. 

Tot december 2016 

• Resultaat: bouwstenen voor het maken van beleid



•Gespreksgroepen over het loslaten van je kind, 

maar het wel op een nieuwe wijze blijven vasthouden

•Project samen met Sien en BOSK

Project Anders vasthouden



• Kwaliteitsbeleid in de langdurige zorg (VWS)

• Dialoog tussen naastbetrokkenen en professionals

• Cliëntenradendag 9 december 2016 (VWS)

• Onafhankelijke cliëntondersteuning in de WMO en de WLZ

Projecten in ontwikkeling



• Manifest uitgekomen in januari 2016  met beleidsvisie

• Veel aandacht van stakeholders  gekregen

• Gesprekken gevoerd met de VGN, directie

• Langdurige zorg van VWS, de IGZ, de VNG

• Handreiking  voor de praktijk in de maak

Initiatiefgroep familieverenigingen



PR en communicatie 

• Vernieuwde website. Toegankelijker voor leden

• Inzet sociale media zoals YouTube, LinkedIn en 

Facebook (pagina en groep), Twitter

• PlusPunt meer digitaal

• Interactieve webinars via KansPlus Youtube Kanaal

• Nieuwsbrief KansPlus

• Scholing op PR gebied



PR en communicatie 

• Meer connectie maken met elkaar

• Nieuwsbrief VraagRaak

• Communicatie voor projecten



Samenwerking

• Samenwerking met Ieder(In)

• Samenwerking met andere cliëntenorganisaties in 

voucherprojecten 

• Overeenkomsten met Rondom,  Platform VG Zuid-

Holland, Naar-Keuze, Sien

• Afstemming met Landelijk Ouderverbond over ouderen 

• Samenwerking met LSR en LOC



Collectieve belangenbehartiging 

• Uitgevoerd door Ieder(In) in afstemming met KansPlus 

• Samenwerking in de projecten lokale 

belangenbehartiging, Zorg Verandert, Dementietafels

• Contacten over signalen t.b.v. het cockpitoverleg 

hervorming Langdurige Zorg 

• Afstemming met VWS, IGZ en Vilans, VNG

• Deelname in groepen zorg, vervoer en arbeid

• Samenwerking kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

• Afstemming BOZ, LSR, LOC over herziening WMCZ  



Verhuizing landelijk bureau 

• Per 1 januari 2017 gevestigd op De Haag 10 in Houten   



65 jarig bestaan KansPlus en  
rechtsvoorgangers

• 16 september 2017 ledendag


