
Help ons 
helpen 

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens 
met een verstandelijke beperking. KansPlus is de grootste organisa e die zich inzet 
voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 60 
ledengroepen, met 7000 leden en veel vrijwilligers. 
De ledengroepen van KansPlus organiseren regelma g lokale ac viteiten en 
voorlich ngsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook 
cliëntenraden via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap.  

 

Deze indrukwekkende cijfers geven aan dat  KansPlus in een zekere behoe e voorziet 
en iets voor de mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten 
betekent. 
Dit is ook merkbaar als je de mensen spreekt op de diverse bijeenkomsten die 
georganiseerd worden. Je merkt op zo’n moment dat je er niet alleen voor staat. De 
steun van andere mensen die in  een vergelijkbare posi e verkeren geven kracht en 
doorze ngsvermogen om er elke dag iets bijzonders van te maken. 

Het  is dan wel teleurstellend om te moeten vaststellen dat er slechts een handje vol 
mensen binnen de ledengroep Fryslân zijn die de  jd en ruimte in hun overvolle 
agenda weten te vinden om zich te verdiepen in de achtergronden en  zich ac ef 
opstellen en daadwerkelijk een bijdrage willen leveren aan een mooi en goed leven 
voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Het is van groot belang dat u zich realiseert dat uw bijdrage aan KansPlus van groot 
belang is. Door ac ef met ons mee te doen en uw inbreng te geven in de 
bijeenkomsten of zi ng te nemen in een van de diverse  werkgroepen of bestuur 
zorgt u ervoor dat de mensen die meestal niet voor zich zelf op kunnen komen toch 
een mooi leven hebben. 

Bent u in de gelegenheid om met ons mee te doen om deze mooie stelling inhoud te 
geven wacht dan niet langer en meldt u aan. 
 
Wij kunnen dit doel niet zonder 
uw steun realiseren! 

 
kansplusfryslan@ziggo.nl 
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Werkgroep PR&Communica e 

Werkgroep Lokale belangenbehar ging 

De werkgroep hee  samen met  o.a. Zorgbe-
lang Fryslân en LFB  het idee opgepakt om 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2018 de belangen van mensen met een ver-
standelijke beperking eens goed voor het voet-
licht te brengen bij de lokale poli ek. 

Om dit idee concreet te maken hebben  we sa-
men met de mensen uit deze doelgroep op za-
terdag 14 oktober in de Kurioskerk te Leeuwar-
den een symposium georganiseerd. 

De wethouder Andries Ekhart van de gemeente 
Leeuwarden was op symposium aanwezig en 
benadrukte in zijn toespraak het belang om sa-
men met de beleidsmakers er voor te zorgen 
dat iedereen aan onze samenleving moet kun-
nen deelnemen.  

Tijdens dit symposium proberen we duidelijk te 
krijgen wat belangrijk is  om deel te kunnen ne-
men aan onze (inclusieve) samenleving. 

Onder leiding van het LFB werden er groepen 
gevormd en workshops gedaan om deze pun-

ten op papier te krijgen.  

Vervolgens worden de belangrijkste vijf punten 
besproken en in een  “vijfpunten plan voor toe-
gankelijkheid “  samengevat waarmee we samen 
met LFB  voorafgaande aan de gemeenteraadsver-
kiezingen zogenaamde poli eke deba en willen 
voeren  om bij de lokale poli ek duidelijk te ma-
ken wat voor ons belangrijk is. 

De eerste bijeenkomst is 31 januari 2018 in het 
gemeentehuis te Drachten, waar onder leiding 
van het LFB  we uitleg geven over het VN verdrag 
voor mensen met een beperking. 

In het VN verdrag staan de rechten van mensen 
met een beperking. Daarna gaan we in groepen 
met elkaar in gesprek. Over ‘Wat kunnen we met 
elkaar doen, zodat iedereen kan meedoen in de 
gemeente Smallingerland’.  

Wilt u meedoen? Geef je dan nu op! 
m.bouchikhi@l .nu of bel het LFB in Wolvega,  

 0561 - 61 00 10  

Op de landelijke website van KansPlus vindt u informa e over tal van zaken-
waar ouders en verwanten dagelijks mee te maken hebben wanneer het over 
de zorg van iemand met een verstandelijke beperking gaat.  
 
De ledengroep Fryslân hee  op deze website een eigen gedeelte waar we u zo goed mogelijk proberen te 
informeren over allerlei actuele  zaken omtrent de zorg, PGB, medezeggenschap, par cipa e, enz. 

U kunt de informa e  over deze verschillende onderwerpen terug vinden bij de 
“docu-alerts” .  De docu-alerts zijn korte berichten die voorzien zijn van de nodige 
links die u kunt aanklikken om meer over het bericht te lezen. 

 

De “docu-alerts “ vind u op: h ps://www.kansplus.nl/ledengroepen/fryslan/docu-
alert/ 



Werkgroep WMO 

Sinds het voorjaar van 2017 stonden de ac viteiten van onze werkgroep voornamelijk in het teken van de 
VN‐rechten voor mensen met een beperking, handicap of chronische stoornis. Wat houden deze in? En 
hoe kunnen we ze in Friesland verwezenlijken?  
De werkgroep hee  de WMO-raden van alle gemeentes in Friesland in 2017 tot tweemaal toe bijeen ge-
roepen. Op 25-4-2017 verzorgde Jeroen Veltheer (specialist VN-mensenrechten & VN-Panels) een zeer 
informa eve avond voor ruim 20 personen: vertegenwoordigers van drie WMO-/Par cipa eraden; plus 
een  ental mensen met een beperking/handicap, onder wie twee leden van de Werkgroep Toegankelijk-
heid van Leeuwarden en vijf van de LFB, de club voor de belangenbehar ging door en voor mensen met 
een beperking.  
Ook het idee om lokale VN‐panels op te richten werd besproken. Op dergelijke pla orms overleggen 
mensen met een beperking, handicap of chronisch ziekte met overheid en instellingen over toegankelijk-
heid en nieuw beleid voor wonen, werk, vrije  jd enzovoort. Menigeen ging geïnspireerd naar huis. Dat 
smaakte naar meer.  
Besloten werd tot een tweede bijeenkomst over de VN-rechten, maar dan in Noord-Friesland, in de hoop 
dan ook vertegenwoordigers uit het noordelijke deel van onze provincie aan te trekken. En weer verze-
kerden we ons van ondersteuning van een deskundige, nu Ma hijs Sikkes van Zorgbelang Fryslân. Aan de 
hand van stellingen besprak hij in november 2017 in Leeuwarden met in totaal 14 personen in hoeverre 
de gemeente en de WMO-raden aan de realisering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking 
werkten.  
De aanwezigen, onder wie één vertegenwoordiger van een noordelijke WMO-raad, wisselden druk ge-
dachten en ervaringen uit. Gemeentes bleken vaak niet te beseffen dat ze aan de bak moeten. Dat ze 
denken dat het in de eigen gemeente allemaal zo’n vaart niet zal lopen; alles lijkt geregeld. En zo niet, 
dan pakken de WMO-raden dat wel op. Maar daarmee wordt niet voldaan aan de eis: vóór ons en mét 
ons, als mensen met een beperking. Anders is dat in Heerenveen waar een VN Panel van de grond 
wordt ge ld door een groep betrokken burgers. En ook in Drachten wordt naar de oprich ng van een VN 
Panel toegewerkt, onder aanvoering van de LFB. Pla orms waar de doelgroep met de gemeente en de 
instellingen plannen maakt voor een toegankelijke samenleving op alle terreinen. 
 

Op aanwijzing van Zorgbelang  is de VN-boodschap door onze werkgroep ook toegelicht in het overleg 
van voorzi ers van de WMO-raden in Fryslân. Daar zijn we met begrip ontvangen en aangehoord. In de 
toekomst hopen we samen te werken met dit voorzi ersoverleg. Ten slo e hee  de werkgroep in de Ky-
rioskerk te Leeuwarden een studiedag van LFB en KansPlus Fryslân bijgewoond. Deze hee  een prach g 
manifest opgeleverd: een 5-puntenplan over toegankelijkheid. Dat zouden poli eke par jen mee kunnen 
nemen in hun  verkiezingsprogramma.  

Al met al een jaar van vernieuwing en samenwerking.    

 

Hans Agricola, Tjeerd Cramer en Fred Dommerhuijzen      

Contact informatie: 
KansPlus Fryslan is op internet met een  eigen website bereikbaar.  
https://www.kansplus.nl/ledengroepen/fryslan/ 

 
U kunt natuurlijk eenvoudig de zoekmachine Google gebruiken en daar de de zoekterm  
“Kansplus Fryslan” intikken. 

Bestuur en redactie 
 
 
 
De Meldknop:  
 
Komt u zaken tegen die  … 
 U tegen de borst stuiten, 

 U onduidelijk vindt, 

 Onrechtvaardig zijn, 

 Anderen ook moeten weten, 

 U erg leuk vindt…. 

 

 

Laat het ons weten zodat we u kunnen helpen bij het vin-
den van een oplossing. 

U kunt dit doen door contact op te nemen met leden-
groep Kansplus Fryslân  email: kansplusfryslan@ziggo.nl 

Of schrij  u liever een brief, dan kan dat naar het volgen-
de adres; 

Dhr. Tj. Cramer 
Sulverstrji e 5 
8831ZL Winsum
     

 

 

 

 

Beste mensen, 

Alweer een jaar voorbij, wat gaat het snel. 
Zo in de laatste week van december gaan 
mijn gedachten al jd uit naar het afgelo‐
pen jaar.  
Even s lstaan bij alles wat ik (op persoonlijk 
gebied) maar ook wij als Kans Plus hebben 
gedaan, en ik denk aan alle mensen die ik 
heb ontmoet en de fijne gesprekken die ik 
heb gehad. Ook in 2017 hee  Kans Plus niet 
s l gestaan en zijn wij met elkaar in gesprek 
geweest wat wij kunnen doen om de belan-
gen te behar gen voor onze kinderen en/of 
familie en  andere mensen met een beper-
king en natuurlijk gaan wij daar mee 
door  in 2018 . Een Nieuwjaar met nieuwe 
kansen en mogelijkheden, een jaar waarin 
wij ook op zoek zijn naar mensen die ons 
willen helpen om nieuwe kansen op te pak-
ken of die ons willen ondersteunen in de 
weg die wij met z’n allen zijn ingeslagen. Dit 
kan door plaats te nemen in ons bestuur of 
in een werkgroep of misschien hee  u een 
ander idee.  

In ieder geval hopen wij  u ook in 2018 te 
ontmoeten en wens ik u namens het gehele 
bestuur een gezond en liefdevol 2018.  

Sylvia Rinsma 
Voorzi er ledengroep Fryslân 


