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Programma Ontbijtbijeenkomst
21 september 2018
‘Kwaliteit van Leven’
Tijd

Onderwerp

07:30 – 08:00

Inloop met ontbijtbuffet
Gedurende de inloop en gedurende het gehele programma is het
ontbijtbuffet geopend.

08:00 – 08:05

Welkom door Pouwel van de Siepkamp, voorzitter bestuur KansPlus

08:05 – 08:10

Kwaliteit van Leven
Pouwel van de Siepkamp, voorzitter KansPlus, vertelt over wat Kwaliteit
van Leven nu eigenlijk is. Hoe interpreteer je de Kwaliteit van Leven?

08:10 – 08:20

Familie, naastenzorg -‘de zelfredzaamheid van betrokkene’
Conny Dickhoff (ouder) vertelt over regeldruk. De overkill van regelgeving
heeft grote impact op de kwaliteit van leven.
Haar dochter, Eva Dickhoff (27), is zwaar gehandicapt en wordt ook nooit
meer ‘beter’. Toch moet Conny elke keer opnieuw de vraag van de
rechtbank beantwoorden of er zicht op verbetering is en of ze alles doet
om ‘de zelfredzaamheid van betrokkene’ te bevorderen.
Hierover zijn ook kamervragen gesteld.

08:20 – 08:25

Vrijetijdsbesteding
Rienk Blom is getrouwd met Hanna met wie hij drie dochters heeft. De
oudste, Jasmijn, heeft een ernstig meervoudige beperking. Rienk is
manager van verschillende muziekensembles en blogt voor Lotje &amp;
Co over zijn gezin. Rienk vertelt over zijn gezin en over zijn passie
muziek.
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08:25 – 08:30

Dagbesteding = Werk
Koos Egtberts, samen met zijn vrouw Mieke is hij ouder van 2
geadopteerde kinderen. Zijn verhaal gaat over hun zoon.
“De overheid ziet niet hoe belangrijk dagbesteding is voor mensen met
een beperking. Veel te gemakkelijk worden er veranderingen doorgevoerd
en moeten mensen veranderen van plek. Voor mensen met een beperking
is dagbesteding werk. Ze doen het serieus, zijn nooit ziek. Het is een
zinnige invulling van hun leven.”

08:30 – 08:40

Wonen
Dickie van de Kaa, directeur KansPlus, in gesprek over ‘Wonen’ met Geert
Benjamins, netwerkcoach Stichting Rondom.

08:40 – 08:45

Stemrecht
‘Ook mensen met een verstandelijke beperking mogen stemmen’
Karolien Pouwels, bestuurslid van Sien, in gesprek met Andries Lever van
de LFB over het veelbesproken thema ‘Stemrecht’.

08:45 – 08:55

Medezeggenschap (WMCZ)
Dickie van de Kaa, directeur KansPlus, in gesprek met Jaap Zwitser als
adviseur van KansPlus en Paul Lucardie, bestuurslid KansPlus.

08:55 – 09:00

Eindwoord door Koos Spanbroek, voorzitter bestuur Sien)

09:00

Einde officiële gedeelte ontbijtbijeenkomst

09:00 – 10:00

Gelegenheid tot informeel napraten, netwerken, bezoeken
informatiestands voor aanwezigen

