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Meeste ledengroepen KansPlus werken aan lokale 
belangenbehartiging 
 

14 september 2016 

 

De afgelopen anderhalf jaar heeft KansPlus allerlei activiteiten ontplooid op het gebied van lokale 

belangenbehartiging: er zijn cursussen voor belangenbehartiging ontwikkeld, er is gewerkt aan 

zichtbaarheid en het delen van kennis en ervaringen, er zijn ideeën ontwikkeld voor het oppikken 

van signalen. Vier ledengroepen van KansPlus zijn met ondersteuning van een coach aan de slag 

gegaan om uit te vinden hoe zij het beste lokale belangenbehartiging kunnen aanpakken.  

 

In juli en augustus zijn alle 46 ledengroepen telefonisch benaderd met vragen over hun activiteiten 

en of ze aan lokale collectieve belangenbehartiging doen. We hebben van 32 ledengroepen 

informatie gekregen, dat wil zeggen ca 70% van de ledengroepen. 

 

Uitkomsten 

 

De ledengroepen geven zichzelf gemiddeld een 5,8 op een schaal van 1 (slapend) tot 10 (maximaal 

actief). Vier ledengroepen geven een 1. 

 

21 van de 32 ondernemen gezelligheidsactiviteiten. Doen ze dat niet, dan doen andere stichtingen 

of organisaties dat wel. Ledengroepen sponsoren dan wel eens financieel, of gaan geregeld langs en 

delen bijv prijzen uit. 

 

Wie zelf geen gezelligheidsactiviteiten organiseert, houdt vaak wel contact met de andere 

organisatoren. Bijv door geregeld te bezoeken, te sponsoren, prijsuitreikingen te doen etc. Zo blijf je 

zichtbaar en vang je signalen op. 

 

15 van de 32 ledengroepen organiseren themabijeenkomsten. Vaak wordt dit samen met andere 

organisaties uitgevoerd. Soms koppelt de ledengroep de ALV met een themagroep. Ledengroepen 

die dit niet (meer) organiseren melden teruglopende belangstelling of constateren dat er geen vraag 

naar is.  

 

Organiseer themabijeenkomsten zoveel mogelijk met andere organisaties. Dat bespaart werk, tijd 

en geld. En het leidt mogelijk tot een grotere opkomst. 

 

23 van de 32 doen aan collectieve belangenbehartiging, dat wil zeggen 72% van de respondenten. 

Ook dit wordt geregeld samen met andere organisaties uitgevoerd. 9 ledengroepen behartigen niet 

actief belangen van mensen met een verstandelijke beperking; 5 daarvan zijn daarover niet 

tevreden. 

Redenen om niet aan belangenbehartiging te doen zijn: de focus ligt op gezelligheid en tijd is maar 

1 x te besteden, er is geen vraag naar, persoonlijk advies is vaak voldoende, we zijn met te weinig 

mensen. 
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Van de 23 ledengroepen die wel aan belangenbehartiging doen zijn 12 daarover tevreden, 11 niet.  

Ledengroepen zijn niet tevreden omdat het niet genoeg is, er geen capaciteit is, geen vraag naar is, 

bestuursleden te oud zijn, stem van mensen met een verstandelijke beperking nog niet voldoende 

wordt gehoord, en er weinig input uit de leden komt. 

 

In de ledengroepen houden met name de bestuursleden bezig met belangenbehartiging (16 x) 

bezig). In 7 ledengroepen is er een commissie of zijn enkele leden daarmee actief. In 1 ledengroep 

is het bestuur niet actief, maar is een actief lid voor de belangenbehartiging. 

 

Beleg belangenbehartiging breder dan het bestuur. Mensen kunnen zich bezighouden met wat ze 

leuk vinden of waar ze goed in zijn. Zoek naar mensen die al actief zijn op dit gebied; leden en niet-

leden..  

 

De ledengroep is volgens 9 ledengroepen voldoende zichtbaar bij andere partijen, 14 ledengroepen 

vinden de zichtbaar niet voldoende. Een ledengroep constateert dat in het algemeen mensen met een 

verstandelijke beperking niet voldoende zichtbaar zijn. Een andere ledengroep meldt dat weliswaar 

de KansPlus ledengroep niet zichtbaar is, maar individuele personen uit bestuur dat wel zijn. 

 

18 Ledengroepen zijn tevreden over het eigen netwerk.  

 

15 Ledengroepen verzamelen signalen uit de achterban. Meestal gaat dat niet gericht. Signalen 

worden opgevangen via eigen bijeenkomsten of bij bijeenkomsten van andere organisaties. Er 

wordt ook aangegeven dat mensen ook hun eigen weg vinden. Komen over het algemeen weinig 

signalen vanzelf.  

 

Bij 14 ledengroepen komen deze signalen niet standaard op de agenda van het bestuur terecht. 

 

Ervaringsinformatie is GOUD voor belangenbehartigers! Elk verhaal kan een signaal bevatten. 

Deel die signalen met medeleden, andere organisaties die er wat mee kunnen doen, en/of KansPlus 

NL.  

 

Voor ledengroepen zijn thema’s voor belangenbehartiging: 

 participatie 

 pgb 

 belastingen 

 wlz 

 onderwijs 

 wmo 

 dementie 

 erfrecht 

 mentorschap 

 vervoer naar school 

 dagbesteding 
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 te weinig vrije tijd (te volle agenda's voor bewoners van instellingen) voor mensen met een 

beperking (omdat ze dan uit de woning zijn) 

 terugtrekken van de MEE organisaties ( geen hulpvraagverduidelijking meer) 

 kwaliteit van leven 

 onafhankelijke cliënt ondersteuning 

 schoolverlaters 

 keukentafelgesprekken. 

 huishoudelijke hulp 

 mensen met LVB 

 locatie van de soos 

 regiotaxi 

 meepraten bij beleid 

 aansluiten bij actualiteit 

 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Programma Lokale Belangenbehartiging 

KansPlus. Meer informatie over het hele programma vindt u op 

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

Alles blijven volgen over Lokale Belangenbehartiging KansPlus? Meldt u dan aan voor Facebook 

en Twitter.   

    
 

Het Programma is mogelijk door financiering van: Fonds Nuts Ohra, Fonds verstandelijk 

gehandicapten, Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het VSB-fonds. 

                          
 

 

Lees meer over het VN-verdrag voor mensen met een beperking via: 

https://iederin.nl/downloads/dl.php?l=201_20081201_VNverdragbrochure.pdf 
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