Samen met bestuur, directie
en medewerkers, vrijwilligers,
ledengroepen, leden, cliëntenraden en
familieverenigingen zetten we ons in
voor een waardevol leven voor mensen
met een verstandelijke beperking.

Jaaroverzicht

KansPlus 2018
KansPlus als
belangenbehartiger
Landelijke belangenbehartiging
Het bestuur en het landelijk bureau zetten zich in voor:
• uitvoering Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg en
input nieuw programma Volwaardig Leven
• nieuwe Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (Wmcz)
• Wet zorg en dwang (Wzd)
• betere nachtzorg
• problemen rond sluiting van een zorgorganisatie in
samenwerking met een lokale ledengroep
• toegankelijker maken verkiezingen en stemmen,
samen met andere organisaties
• manifest VN-verdrag voor mensen met een
verstandelijke beperking
• contact met landelijke politiek door onder andere
politiek ontbijt in Nieuwspoort
• studiedag zorgvuldige aanpak seksueel misbruik
Lokale belangenbehartiging
Voor een belangrijk deel uitgevoerd door vrijwilligers
van de regionale ledengroepen. Zij doen ook veel
lobbywerk en organiseren diverse activiteiten.
Het bestuur van KansPlus is trots op de vele
vrijwilligers die zich optimaal inzetten. Het bestuur
heeft grote waardering voor de wijze waarop alle
vrijwilligers bijdragen aan een mooi leven voor mensen
met een verstandelijke beperking.

STUDIEDAG LANDELIJKE
BELANGENBEHARTIGING

Dit is een verkorte versie van het
jaaroverzicht 2018. De volledige versie
staat op de KansPlus website.

SAMEN STERKDAG
LOSSER

KansPlus in medezeggenschap en
dienstverlening
VraagRaak is het steunpunt
medezeggenschap van KansPlus
• Cursussen en trainingen op locaties verspreid
door het land
• Cursussen op locatie in Houten
• Vanaf 2019 ruime uitbreiding van het aanbod
Zie www.vraagraak.nu
• VraagRaak in getallen: op 31-12-2018 zijn 64
cliëntenraden en 2 familieverenigingen lid
Kennis- en adviescentrum adviseert
leden, ledengroepen, cliëntenraden en
familieverenigingen
• Getrainde vrijwilligers bijgestaan door
consulent en coördinator
• Vier dagen per week van 10.00 tot 13.00 uur

SAMEN WERKEN
POLITIEK ONTBIJT

Kennis- en adviescentrum
in getallen
Onderwerpen
registraties

Aantal

Percentage

Wet- en
regelgeving

157

36,4

Wonen

43

10,0

KansPlus in PR en
communicatie
• Zorgt voor goede informatievoorziening
• Volgt en reageert op actualiteit via website
www.kansplus.nl
• PlusPunt met ZEG’s
• Nieuwsbrieven
• Sociale media zoals
Facebook en Twitter
(@KansPlusNL)
• Persberichten

12e jaargang, oktober 2018. PlusPunt is een uitgave van KansPlus

Persoonlijk plan

27

6,3

Medisch

26

6,0

PGB

21

4,9

Onderwerpen
divers

157

36,4

Totaal

431

100

COVER PLUSPUNT

• Watersportactiviteiten door SailWise
• Overheidsbeleid en vrijetijdsbesteding
• Lokale belangenbehartiging
• Ontbijten met de politiek

KansPlus in
projecten

KansPlus landelijk
bureau

• Dementietafels
• Waihonapedia
• Samen kom je verder
• Ik doe mee!- Samen sterk
voor Kwaliteit

• Meewerkend bestuur, 5 leden,
waarbij elke bestuurslid een
aandachtsportefeuille heeft
• 4,6 fte medewerkers op landelijk bureau
ondersteund door vrijwilligers
• Financieel jaaroverzicht op website
• KansPlus in getallen: op 31-12-2018
5233 leden en 143 losse abonnementen
PlusPunt

PROJECT - SAMEN
KOM JE VERDER

Tekst Marion Thielemans
Redactie Sandra Overbeek
Vormgeving Amy Besten
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KansPlus bouwt verder
met de zes bouwstenen van het
strategisch beleidsplan 2019-2023 aan
een toekomstbestendig fundament van
de vereniging.

