
                                                                                            

 

Notitie ‘Verbreden Lokale Belangenbehartiging’. 

Vorig jaar heeft KansPlus het project Lokale Belangenbehartiging uitgevoerd. Hierbij was een viertal 

ledengroepen actief betrokken.  Zie  https://www.kansplus.nl/belangenbehartiging/lokale-

belangenbehartiging/ . Dit jaar wil het bestuur een vervolg geven aan dit project. 

Het bestuur wil een fundamentele versterking van de lokale belangenbehartiging en een betere 

verbinding tot stand brengen tussen de verschillende personen en organisaties die actief zijn op dit 

gebied.  

Onder lokale belangenbehartiging wordt niet alleen de belangenbehartiging in de richting van de 

gemeenten verstaan, maar ook de belangenbehartiging door de familieverenigingen en 

cliëntenraden in WLZ voorzieningen.  

De kracht van lokale belangenbehartigers is dat ze zich richten op een specifieke omgeving, zoals de 

gemeente, de zorginstelling of de regio/locatie van een zorginstelling. Deze lokale gerichtheid kan 

echter als nadeel hebben dat het krachtenveld versnippert en dat belangenbehartigers onvoldoende 

van elkaars kennis en inzichten gebruik kunnen maken.  

Het landelijk bestuur van KansPlus wil de uitdaging aangaan om een structuur te ontwikkelen 

waardoor verschillende lokale belangenbehartigers met elkaar in verbinding kunnen komen om 

daarmee van elkaars inzichten en kennis gebruik te maken. Zo nodig kunnen lokale ervaringen 

vertaald worden in wensen richting de landelijke belangenbehartiging. Het bestuur wil hierbij 

nadrukkelijk verder kijken dan de eigen KansPlus leden of de leden van andere landelijke organisaties 

waarmee wordt samengewerkt, zoals SIEN.  

Het streven is een open platform te ontwikkelen voor iedereen die zich op lokaal niveau inzet voor 

de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. 

Dat is een ambitie, maar voor de realisatie ervan heeft het bestuur u nodig. Allereerst door met het 

bestuur na te denken, het bestuur te adviseren over hoe we de lokale belangenbehartigers het best 

kunnen bereiken en over hoe een dergelijk platform voor hen aantrekkelijk kan zijn.  Dat zijn de 

vragen die het bestuur wil voorleggen aan de verenigingsraad op 8 april. 

 

Namens het landelijk bestuur van KansPlus, 

de voorzitter Pouwel van de Siepkamp.      
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