
 

Aan leden van de Tweede Kamer en beleidsmedewerkers van VWS  

 

 

 

Een goede traditie in ere hersteld 

Uitnodiging ontbijtbijeenkomst voor politici, beleidsmedewerkers en 

belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Datum: Vrijdag 21 september 2018 

Tijd: 08.00 – 09.30 uur 

Waar: Nieuwspoort Den Haag 

 

Dinsdag 18 september is Prinsjesdag, de start van het nieuwe parlementaire jaar. Een 

moment om met elkaar stil te staan waar het in de politiek om gaat en welke onderwerpen 

het komend jaar bijzondere aandacht vragen. Een uitgelezen moment om de band tussen 

politici en belangenbehartigers, in ons geval voor mensen met een verstandelijke beperking, 

te versterken. 

 

Een aantal jaar organiseerde Platform VG (nu Ieder-in) voor het begin van de algemene 

politieke beschouwingen en na Prinsjesdag een ontbijtbijeenkomst. We herstellen anno 2018 

deze traditie! Tijdens deze bijeenkomst vinden ontmoetingen plaats tussen politici en hun 

medewerkers, beleidsmedewerkers van het Ministerie van VWS en individuele 

belangenbehartigers en belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke 

beperking. 

 

Deze bijeenkomst is laagdrempelig en levert veel informatie op. Politici krijgen informatie uit 

het veld en inzicht in de ervaringsdeskundigheid die vanuit onze belangenorganisaties 

beschikbaar is om het politieke werk te voeden en richting te geven. Als 

belangenorganisaties brengen we onze ideeën op een ontspannen en constructieve manier 

voor het politieke voetlicht. We versterken de verbinding tussen ons werk en het werk van 

de politiek. 

 

Daarom nodigen we u bij deze uit voor een ontbijtbijeenkomst op vrijdag 21 september. 
De bijeenkomst vindt plaats in Nieuwspoort en zal uiterlijk om 09:30u uur eindigen, zodat u 

op tijd in de Kamer aanwezig kunt zijn voor de algemene beschouwingen. 

  

Thema 

Het thema voor de ontbijtbijeenkomst luidt: “Wat is nodig voor een goede kwaliteit van 

leven voor mensen met een verstandelijke beperking?” 

 

 

 

Initiatief Organisatie 

KansPlus / Sien Eventsamen 



 
Geld is natuurlijk belangrijk, maar dat is beslist niet het enige. Het gaat ook om een heldere 

op de toekomst gerichte visie en een goede ordening van het zorgdomein en andere voor 

onze doelgroep belangrijke maatschappelijke domeinen. En het gaat de politieke wil om zich 

vanuit betrokkenheid met mensen met een verstandelijke beperking samen verantwoordelijk 

te voelen voor de specifieke aandacht en zorg/ondersteuning die nodig is om mensen met 

een verstandelijke beperking een goede kwaliteit van leven te kunnen bieden. 

 

We willen specifiek aandacht besteden aan de positie van mensen met een verstandelijke 

beperking. Het gaat om mensen die gedurende hun hele leven voor hun dagelijks welzijn op 

alle levensgebieden 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig hebben. Bovendien zijn ze 

door de aard van hun beperking niet of beperkt in staat zelf de regie over het leven en de 

zorg te hebben.  

 

Dit legt een blijvende verantwoordelijkheid en belasting bij de naaste familie. Het gaat niet 

alleen om financiën, maar ook om een gezamenlijke verantwoordelijkheid en politieke 

keuzes zodat mensen met een beperking een goede kwaliteit van leven hebben. 

 

Programma 

07:30 uur Inloop en welkom 

08:00 uur Het ontbijt / programma begint  

09:30 uur Einde politieke ontbijtbijeenkomst 

 

Wat kunt u verwachten? 

Tijdens het ‘formele’ deel van de bijeenkomst, vanaf 08:00 uur, kunt u korte pitches 

verwachten waarin wordt aangegeven waarom voor (deze doelgroep) mensen met een 

verstandelijke beperking bijzondere aandacht noodzakelijk is en wat zij nodig hebben voor 

een goede kwaliteit van leven (voor de mensen belangrijk is).  

 

Ook kunt u korte presentaties verwachten van wat in de afgelopen jaren, onder andere in 

het kader van de door VWS geïnitieerde kwaliteitsagenda, door de belangenorganisaties is 

ontwikkeld. In het informele deel is er alle gelegenheid om onderling met elkaar van 

gedachten te wisselen. 
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We nodigen bij deze niet alleen u uit, maar ook uw beleidsmedewerkers zijn van harte 

welkom. Deze uitnodiging is ook niet alleen gericht op Kamerleden die de ‘zorg’ voor mensen 

met een verstandelijke beperking in hun portefeuille hebben.  

 

Ook Kamerleden die verantwoordelijk zijn voor andere beleidsdomeinen die wel een impact 

kunnen hebben op de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking zijn 

van harte welkom. 

 

Graag vernemen we of we op uw komst kunnen rekenen. U kunt zich aanmelden via deze 

link. 
 

Werkt de link niet dan kunt u de volgende url in uw browser plakken: 

http://eepurl.com/dy0s1L  

 

Met vriendelijke groet 

 

 

 

 

 

J.P.S. van de Siepkamp J.D.J. Spanbroek 

Voorzitter KansPlus Voorzitter Sien 
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