Persbericht

Harold de Graaf nieuwe voorzitter Belangennetwerk verstandelijk
gehandicapten KansPlus
Harold de Graaf is door de leden in de ledenvergadering van 24 oktober
benoemd tot voorzitter van KansPlus. Hij volgt Pouwel van de Siepkamp op
die zich na zijn voorzitterschap als actief lid van de vereniging blijft inzetten.
KansPlus is hét belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de
mens met een verstandelijke beperking.
Harold de Graaf: “Ik ben er trots op dat ik mag opkomen voor de belangen
van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Het is eervol om in
deze prachtige functie een bijdrage te kunnen leveren aan een waardevol
leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Ik vind
dit van groot maatschappelijk belang en ik ben zeer gemotiveerd om mijn
kennis en ervaring in te zetten voor onze leden en de vereniging.”
Actualiteit
De coronamaatregelen leiden er toe dat op te veel plaatsen de behoefte van de cliënt en zijn of haar
naasten buitenspel wordt gezet. Medici en instellingen nemen het roer over en cliënten en hun
naasten worden in te veel gevallen niet betrokken bij het maken van keuzes. Het gesprek hierover is
gelukkig gaande met diverse stakeholders. Niet voor en over de mensen spreken, maar dit vooral
samen doen met degene met de verstandelijke beperking en zijn naasten. Dit is een belangrijke
uitdaging voor bestuur en vereniging.
Het landelijk bestuur van KansPlus ziet het versterken van de actieve betrokkenheid van leden, groei
van de vereniging en het maken van heldere keuzes waar de vereniging op in gaat zetten als
belangrijke opdrachten.
Achtergrond De Graaf
Harold de Graaf is als directeur van Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders (BPBI) actief in het sociaal domein en de zorg (mentorschap) vanuit een
maatschappelijke oriëntatie. In zijn vorige functie was hij als manager bij beroepsvereniging
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onder meer nauw betrokken bij
deskundigheidsbevordering van professionals voor betere zorg aan de patiënt of cliënt.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Harold de Graaf via secretariaat@kansplus.nl, via 0302363744.

