
 

Zaterdag 25 november 2017:  

Denk mee over het strategisch beleid van KansPlus  
 

 

 

KansPlus is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. Niet alleen omdat het vorige meerjarenplan bijna 

verlopen is, maar omdat een grondige bezinning nodig is over hoe we de komende periode in willen 

gaan. Het bestuur wil nog geen afgerond voorstel voor een nieuw beleidsplan aan de ALV voorleggen, 

maar we willen leden nadrukkelijk uitnodigen hierover mee te denken.   

We willen deze discussie organiseren aan de hand van vier bouwstenen voor het strategisch beleid die 

we tijdens de ALV in subgroepen willen uitwerken. Het gaat om de volgende bouwstenen: 

1. Een toekomstbestendige organisatie 

Om een toekomstbestendige organisatie te zijn, zijn twee zaken belangrijk: er moeten veel mensen zijn 

die belang hebben en tonen bij het bestaan van KansPlus, en er moet een goede financiële basis zijn om 

onze activiteiten te financieren.  

KansPlus heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, dienstverlening en ontmoeting. Hoe kunnen we in 

deze tijd vanuit deze kerntaken het beste veel mensen aan ons verbinden en een gezonde financiële 

basis creëren.  

2. Een dynamische organisatie 

We zijn een vrij traditionele organisatie met een even traditionele vorm van communiceren. Dit is veelal 

top-down  landelijkbestuur/bureau → ledengroepbestuur → individuele leden. Omdat op alle niveaus in 

de vereniging mensen minder belang hechten aan het bezoeken van bijeenkomsten is de onderlinge 

communicatie uiterst beperkt. Bestuurders zijn actief voor de leden; het lukt onvoldoende om leden ook 

met elkaar te verbinden en iets voor elkaar of voor de vereniging te laten betekenen. De vraag is welke 

dynamiek we wensen binnen KansPlus, en hoe we die kunnen bevorderen. 

3. Lokale netwerken 

Door de decentralisaties en de deregulering in de WLZ is de lokale belangenbehartiging belangrijker 

geworden dan ooit. We kunnen deze rol niet als KansPlus alleen vervullen. We moeten dat doen in 

netwerkverbanden met andere VG-belangenbehartigers. Het streven zou moeten zijn dat er overal in het 

land regionale vg-belangennetwerken bestaan die zowel richting gemeenten als zorgaanbieders en 

zorgkantoren actief zijn. Hoe kunnen we daar vanuit KansPlus een bijdrage aan leveren? 



4. Wat willen we voor elkaar krijgen 

Om de belangen van mensen met een verstandelijke beperking goed te behartigen moeten we weten 

wat we willen. Anders komen we niet verder dan het reageren op misstanden die het nieuws halen. In de 

achterliggende periode heeft KansPlus in brieven aan, en in persoonlijke contacten met 

bewindspersonen, ambtenaren en Kamerleden een aantal inhoudelijke voorstellen naar voren gebracht. 

We willen deze inhoudelijke oriëntatie aan de ALV voorleggen en samen met de leden bespreken hoe we 

hiermee verder kunnen en moeten gaan. En ook hoe op lokaal niveau aan deze wensen gewerkt kan 

worden. 

Houd onze website www.kansplus.nl in de gaten voor exacte tijd en locatie. Binnenkort volgt meer 

informatie. 

 

http://www.kansplus.nl/

