
 

 

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

Netwerken over het hele land die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking 

Het programma Lokale Belangenbehartiging van KansPlus ondersteunt en versterkt groepen 

mensen die lokaal de belangen behartigen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun 

familie. Ieder mens heeft recht op een goed en gelukkig leven. Mensen met een verstandelijke 

beperking hebben vaak steun nodig van anderen die voor hen opkomen in de huidige inclusieve 

samenleving. Belangenbehartiging die gericht is op gemeentelijke politiek en op zorg en 

dienstverlening die door instellingen wordt geleverd. 

KansPlus wil in heel Nederland actieve groepen bij elkaar brengen van mensen die opkomen voor 

de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Groepen die met elkaar in contact 

staan, informatie en tips uitwisselen en als het moet samen optrekken voor gezamenlijke doelen. 

Hoe?  

Door het organiseren van regionale bijeenkomsten waarbij verschillende belangenbehartigers 

elkaar ontmoeten. Op de bijeenkomsten wordt direct zichtbaar hoe divers lokale 

belangenbehartiging is en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. 

Voor wie? 

Voor geïnteresseerde KansPlus ledengroepen, cliëntenraden en familieorganisaties. Voor andere  

groepen/netwerken die lokaal opkomen voor de belangen voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Ook mensen die niet deel uitmaken van een groep of netwerk en nieuwsgierig zijn naar 

mogelijkheden om actief te zijn in de eigen omgeving, zijn van harte welkom. 

Waarom? 

Op vele plaatsen in het land zijn (groepen) mensen actief bezig voor een goed leven voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Door deze bijeenkomsten kunnen nieuwe contacten ontstaan 

en kunnen bestaande contacten bestendigd en verstevigd worden. U gaat naar huis met nieuwe 

contacten, nieuwe ideeën en andere invalshoeken om aan de slag te gaan in uw eigen omgeving.  

Programma 

1. Opening 

De vele gezichten van lokale belangenbehartiging. Droom: in heel Nederland netwerken 

die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking 

2. Live netwerk in beeld brengen 

Wie zijn aanwezig? Waarom ben je hier?  



 

3. Instrumenten voor Lokale Belangenbehartiging 

Informatie, instrumenten en scholing die KansPlus ontwikkeld heeft 

4. Netwerken en lobbyen 

Hoe doe je dat? Van elkaar leren 

5.  Hoe verder? 

 
Waar en wanneer? 

Bergen op Zoom – maandag 20 november 

Zalencentrum De Raayberg 

Antwerpsestraatweg 267 

4624 JH  BERGEN OP ZOOM 

 

Driebergen – dinsdag 21 november 

Nieuw Salem 

De Lei 86 

3971 CA Driebergen 

Nijmegen – woensdag 22 november 

GVO de Klup Nijmegen 

Ds. Creutzberglaan 3 

6532 XP Nijmegen 

Eindhoven – donderdag 23 november 

Zorginstelling Severinus 

Platanenlaan 28 

5507 MD Veldhoven 

Meppel – woensdag 24 januari 

Wijkcentrum de Poele 

Groen van Prinstererstraat 1A 

7942 CW Meppel 

 

Begin 2018 is er een bijeenkomst in Den Haag. Als datum en locatie bekend is kunt u zich daarvoor 

inschrijven.  

Tijd: 

Voor alle bijeenkomsten van 19.30 uur tot 21.30 uur.   

Inschrijving: 

Inschrijving is individueel. Via deze link kunt u zich aanmelden. Na inschrijving ontvangt u een 

bevestiging. Delen van deze uitnodiging wordt op prijs gesteld. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMADYIPcCi1S_3l5hDGud31afauDyf_PpDtDVnVagC2_17XQ/viewform?usp=sf_link

