
15e jaargang, Juni 2021. PlusPunt is een uitgave van KansPlus

Toekomst KansPlus

Familievereniging

Naar de Top trainingen

Meepraten over technologie

(H)erken jij dementie?
over (mede)

zeggenschap

063



2        PLUSPUNT  |  Juni 2021

Beste lezer,

Als nieuw bestuurslid mag ik de pen overnemen van 
onze voorzitter, Harold de Graaf. 
Vanaf oktober 2020 maak ik deel uit van het bestuur 
van KansPlus. Moeder van een dochter en een zoon 
met een verstandelijke beperking. Ruim 16 jaar 
voor de klas gestaan en daarna als algemeen en 
bedrijfsmaatschappelijk werker gewerkt. 
Affi niteit met de kwetsbaren om ons heen. Ik geloof 
in de kracht van de solidariteit en herken mij in de 
uitspraak: één voor allen, allen voor één. Net als 
de drie musketiers, zie en voel ik de kracht van de 
gezamenlijkheid bij KansPlus. Ik wil me hier graag 
voor inzetten. 

Zie welke resultaten er al behaald zijn: de 
bezoekersregeling, het weer openen van de 
dagbesteding, het vaccineren. Maar het blijft 
belangrijk om als KansPlus aangehaakt te blijven in 
de overleggen met VWS en de VGN. 
Ook daar hebben wij jullie als leden voor nodig, 
voor de input, het meedenken, maar ook om het 
fi nancieel mogelijk te houden. Wat staat ons nog te 
wachten, hoe wordt de zomer, mogen en kunnen wij 
op vakantie, wat betekenen alle maatregelen voor 

de georganiseerde vakanties voor onze naasten? 
Kortom, het werk is nog niet gedaan. 

Wat wordt de weg terug na corona? Blijven een 
aantal maatregelen van kracht, wat heeft dat voor 
invloed op zowel het geestelijke en lichamelijk welzijn 
van de mensen die ons lief zijn en ondersteuning 
nodig hebben? Het is jammer dat er nergens een 
glazen bol te vinden is die ons daar het antwoord op 
kan geven. Dat houdt in dat wij de vinger aan de pols 
moeten houden en alert moeten zijn op alle signalen 
die ons bereiken via onder andere het Kennisen 
adviescentrum, de leden en de ledengroepen. 

Daarom roep ik, net als Harold, jullie op om ons te 
voeden met jullie verhalen, tips en adviezen. 
Samen kunnen wij het. Het liefst met zoveel mogelijk 
leden die de stem zijn van hun kwetsbare naaste. 
Daarmee laten wij zien dat onze vereniging KansPlus 
de belangen behartigt van de mensen met een 
verstandelijke beperking en hun naasten. 

Lola Leenes, lid landelijk bestuur
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Om maar met de deur in huis te vallen: het gaat niet 
goed met KansPlus. Wij hebben een probleem. 
De basis van de vereniging wordt al een aantal 
jaren steeds smaller. En met het smaller worden 
van de leden-basis wordt de financiële basis van de 
vereniging uitgehold. Natuurlijk willen we dit niet laten 
gebeuren, dus werken we als bestuur aan een plan. 
En daar hebben we ook uw medewerking als 
ledengroep en lid bij nodig.

KansPlus zet zich al jaren in voor de belangen van mensen 
met een verstandelijke beperking en hun verwanten. 
Wij worden erkend en gevraagd vanwege onze dossier
kennis en onze betrokkenheid. KansPlus vertegenwoordigt 
het cliënten en verwanten perspectief succesvol bij 
beleidsmakers en zorgaanbieders. 
KansPlus heeft een ijzersterke positie in de landelijke 
behartiging van de belangen van de mensen met een 

verstandelijke beperking en hun verwanten. 
Ledengroepen organiseren prachtige activiteiten voor 
onze mensen. Zij zetten zich op allerlei manieren in bij de 
lokale belangenbehartiging. Echter, tegelijkertijd neemt 
het ledenaantal jaarlijks af. En daarmee ook de financiële 
basis.

De kernwaardes van KansPlus, ‘betrokkenheid’ en ‘inzet’, 
leveren financieel nauwelijks iets op. In het verleden 
konden we ‘de eindjes aan elkaar knopen’ door landelijk 
verantwoordelijkheid te nemen in door de overheid 
geïnitieerde projecten. Nu zien wij dat deze (onzekere) 
bron van inkomsten opdroogt. 

Bij de ledengroepen zien wij een vergelijkbare situatie. 
Een enkele uitzondering daargelaten, nemen jaarlijks 
de financiële middelen en daarmee de activiteiten bij de 
ledengroepen af.

Tekst: Paul Grimmelikhuizen en Marion Thielemans, Foto: KansPlus

Samen werken aan  
toekomstperspectief
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Er moet iets gebeuren
KansPlus zal dringend maatregelen moeten nemen om 
haar financiële basis blijvend te verstevigen. Doet zij dat 
niet dan zal de vereniging, ondanks de brede waardering 
voor haar lokale, regionale en landelijke inzet, binnen drie 
jaar de handdoek in de ring moeten gooien.

Willen wij het zo ver laten komen? Nee natuurlijk: 
het bestuur van KansPlus is overtuigd van het 
bestaansrecht en de noodzaak van KansPlus. 
De inbreng van KansPlus onder andere in het corona
debat heeft het belang van KansPlus en de inbreng 
van het ‘cliënt en naastenperspectief’ nog eens 
onomstreden duidelijk gemaakt. 

Wegvallen kern van vereniging?
Bij een financieel tekort is de standaardoplossing 
‘verhoog de inkomsten’ of ‘verlaag de kosten’. Of nog 
beter ‘doe beide’. 
KansPlus heeft landelijk een klein team. Met 3,9 fte zijn 
wij op een minimumpositie aangekomen. Daar waar 
mogelijk doet KansPlus een beroep op vrijwilligers. 
Het substantieel verlagen van de kosten van de 
landelijke organisatie betekent in wezen het opheffen 
van het landelijk bureau. Daarmee verdwijnt de 
landelijke belangenbehartiging, stopt het Kennis en 
adviescentrum (in 2020 meer dan 700 hulpvragen) 
en komt er een einde aan de ondersteuning aan 
cliëntenraden en familieverenigingen vanuit VraagRaak. 
Kortom, dan valt de kern van de vereniging weg.

Projectgroep
Het oplossen van de lastige situatie waarin KansPlus 
nu verkeert, kent geen simpele oplossingen. 
Deze situatie dwingt tot het maken van strategische 
keuzes. Het bestuur heeft een interne projectgroep 
geformeerd om gestructureerd met dit lastige maar zo 
belangrijke onderwerp aan de slag te gaan. Het project 
heeft Perspectief 2025 als werktitel. 

Ledengroepen
De afgelopen maanden heeft de projectgroep een begin 
gemaakt met het onderzoeken van de verschillende 
opties voor KansPlus. Het voortbestaan van KansPlus 
is daarbij het uitgangspunt. Ook het in stand houden 
van de drie hoofdtaken van KansPlus, namelijk de 
belangenbehartiging, het faciliteren van ontmoeting 
van leden en het adviseren en het verstrekken van 
informatie, staat daarbij centraal. 
Wij zijn daarbij nog niet tot conclusies gekomen. 

Wel hebben we onze gedachten laten gaan over de 
minimale voorwaarden waaraan wij moeten voldoen 
om op langere termijn te kunnen blijven bestaan. 
Ook hebben wij de rolverdeling tussen de ledengroepen 
en de landelijke organisatie tegen het licht gehouden. 
De voorlopige conclusie is dat de verhouding tussen 
de ledengroepen en de landelijke organisatie strakker 
georganiseerd moet worden. Daarbij zal de voortgang 
van de activiteiten van de ledengroepen centraal staan.

Nieuwe wetgeving
Een belangrijke ontwikkeling is de nieuwe 
wetgeving (WBTR) rond het bestuur en toezicht op 
rechtspersonen. Deze wet, die op 1 juli 2021 ingaat, 
is ook van toepassing op KansPlus en stelt daarbij 
belangrijke eisen aan onze vereniging. 
De nieuwe wet vereist aantoonbaar en controleerbaar 
‘goed bestuur’, eisen waaraan wij momenteel slechts 
ten dele voldoen. Zo is de vereiste accountantscontrole 
van onze jaarrekening niet mogelijk op het gedeelte 
van de jaarrekening dat betrekking heeft op de 
ledengroepen. Omdat bij het niet voldoen aan de wet 
bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor eventuele schade, ziet het landelijk 
bestuur het als haar taak vanaf 2022 volledig aan de 
vereisten die de WBTR stelt te voldoen. Ook dit vraagt 
om een diepgaande afstemming met de ledengroepen. 

Denk en doe mee
We moeten dus keuzes maken over financiën, de 
structuur van de organisatie en onze activiteiten. 
Tijdens de komende Algemene Vergadering van 
19 juni 2021 zullen deze onderwerpen aan bod komen 
en leggen we een concept van aanpak voor. 
We nodigen iedereen uit, leden en ledengroepen, om met 
ons mee te denken en mee te werken aan een gezonde 
toekomst van KansPlus.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar  
aanleiding van dit artikel? 

Wij ontvangen uw reactie graag via een email naar 
info@kansplus.nl en nemen dan contact met u op.
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Onze Fé is niet de enige kleuter thuis. Het zijn er vier. 
Drie jongens en een meisje. Fé is bijna vijf en de oudste. 
Na haar komt een tweeling van drieënhalf en tot slot het 
jongste jochie van anderhalf. 

Ze zijn met z’n vieren, maar het is allesbehalve een 
gelijkzijdig vierkant. Fé heeft haar oudsteschap en 
Down-eigenheid. De jongste lijkt op Fé. Maar dan in de 
jongensvariant en zonder de amandelogen. De tweeling is 
eeneiig en heeft een bijzondere onderlinge band. 
Zij willen alles hetzelfde, zijn mateloos solidair. Als de een 
huilt, kan het zijn dat de ander z’n boterham niet blijkt te 
lusten. Daar kom je nooit echt tussen. 

Fé is dus oudste en we hebben ons in het begin afgevraagd 
wanneer de tweeling haar zou gaan inhalen. Alsof dat één 
moment zou zijn. Eén dag waarop ze ineens langer, sneller, 
slimmer en baziger zijn dan hun grote zus. Nou zo gaat het 
dus helemaal niet. Fé is en blijft in veel opzichten de oudste 
zus en toch ook inmiddels in veel niet meer. 

Fé kan zelf pap eten, de jongens niet. Fé stapelt na een 
snackje alle bakjes op en komt ze terugbrengen naar de 
keuken. De jongens niet (voor sommige jongens is dat 

ook op hun 15e nog een stap te ver). Fé kan zelf truien 
aantrekken en een broek uittrekken. De jongens niet. 
En – niet onbelangrijk – ze staat in de hiërarchie echt 
bovenaan: Van Fé pak je geen speelgoed af. Maar je 
merkt ook dat de tweeling nieuwe situaties en dingen 
sneller oppakt. 
Ze lopen sneller en steviger en zijn inmiddels langer.  
Ze praten met hun 3,5 inmiddels veel meer. Ze zijn ook een 
stuk sneller met spelletjes. 

Al met al is Fe het makkelijkste en moeilijkste tegelijk. 
Ze heeft de minste peuterdriftbuien, is het snelste te 
overtuigen iets anders te doen als wat ze wil niet kan. 
Je moet haar ook het meeste in de gaten houden. Ze stopt 
nog veel in haar mond, kan vallen op plekken waar lopen 
moeilijk is. En ook lastig: ze geeft weinig pijn aan dus haar 
moeder moet echt checken of haar schoenen niet te klein 
zijn. De jongens laten dat luid en duidelijk horen. 

Voor de ouders van Fé is de uitdaging zoeken naar ritmes 
zodat Fe de wereld goed blijft snappen. En manieren vinden 
om haar te betrekken in zoekspelletjes en letterspelletjes. 
Je moet haar uitdagen om mee te blijven doen en niet 
stilletjes te blijven kijken en genieten van wat de jongens 
kunnen. Voor haar helemaal niet vervelend, maar ze houdt 
dan wel op met meedoen en dus met mee leren. 
Wanneer laat je de jongens even inhouden als ze vooruit 
hollen, wanneer mogen ze ook hun eigen tempo uitleven. 

En dan is het zo fijn dat er een grote dreumes is die net als 
Fé kiekeboe nog helemaal geweldig vindt. Samen kiekeboe, 
dan kunnen ze heel hard giechelen. 

Het wordt nu zomer daar in Ierland. Lekker buiten  
in de tuin plantjes zaaien en planten, water geven en 
bloemetjes ruiken. Daar kan iedereen lekker zijn eigen 
tempo volgen. En het moet gek lopen als deze grandma 
deze zomer niet daar een keertje mee loopt, speelt en doet.

De oma van Fé
Tekst en Foto: Marike Kuperus

Meer zien over Fé en het leven op het Ierse platteland?
• http://www.elflockacres.com/
• https://m.youtube.com/channel/UCIS3m-en6qIy-JsNMkYo3pw
Het is Engelstalig, maar mocht je willen mailen kan dat gewoon in het Nederlands.
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VraagRaak
VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap, een onderdeel van KansPlus.
www.vraagraak.nu

Kennis- en adviescentrum KansPlus-VraagRaak
Voor leden, bestuursleden van ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen. 
Voor informatie, advies en ondersteuning met betrekking tot de zorg voor iemand 
met een verstandelijke beperking. Voor ondersteuning en advies aan ledengroepen 
en voor vragen, informatie en advies over (mede)zeggenschap.

Bereikbaar van maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur: (030) 236 37 50, advies@kansplus.nl

Doneren
Donaties zijn altijd welkom. Het rekeningnummer van KansPlus is 
NL49RABO0159376769. Giften zijn meestal fi scaal aftrekbaar, KansPlus is een 
ANBI. Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van verschillende criteria:
•   Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, vastgelegd bij de notaris 

of (sinds 2014) onderhands?
•  Als u een bv als eigen zaak heeft kunt u de gift ook vanuit uw bv doen.
•   Daarnaast worden er eisen gesteld aan het goede doel of de instelling waaraan 

u geeft.

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om naast de notariële akte ook periodieke 
giften die via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende 
partij wordt vastgelegd fi scaal aftrekbaar te maken. KansPlus informeert u graag 
over de mogelijkheden.

KansPlus
tot uw dienst!
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