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Verbinding

Wat gaat een jaar toch snel. De feestdagen liggen 
voor ons en dat is traditiegetrouw voor veel mensen 
en organisaties een moment in het jaar om terug te 
kijken. Maar ook om vooruit te kijken en elkaar vast 
te houden. Voor mij geldt dat ook. Het coronavirus 
heeft een grote invloed op mij, en ik denk op veel 
mensen, organisaties en bedrijven gehad. Hoe we 
samenleven en samenwerken en hoe we elkaar 
ontmoeten werd in belangrijke mate bepaald door 
het coronavirus en de geldende maatregelen.  
En daarmee had corona veel invloed op of en hoe wij 
ons met elkaar verbonden voelen.

Corona is niet weg en zal naar verwachting een 
rol blijven spelen in ons leven. Maar we mogen en 
kunnen weer meer. Mijn oprechte hoop is dat ‘de 
weg terug na corona’ door zal zetten. Dat onze 
leden, mensen met een verstandelijke beperking én 
hun naasten, weer zonder beperkende maatregelen 
en zonder angst kunnen (samen)leven en (samen)
werken. Dat fysieke ontmoeting weer onbevangen 
mogelijk is. Want dat hebben we nodig om ons te 
verbinden en verbonden te voelen. 

Verbinding met elkaar, zowel op de persoonlijke 
relatie maar ook zoals we dat altijd mooi zeggen op 
de inhoud, is absoluut nodig om samen te kunnen 
leven en werken. Wat we ook hebben gezien in de 

afgelopen periode, is dat corona ervoor gezorgd 
heeft dat veel van wat was bereikt voor onze leden 
tijdelijk geparkeerd werd in het kader van alle 
noodmaatregelen. En we willen voor onze leden niet 
alleen ‘terug naar het oude normaal’, we willen voor 
hen de randvoorwaarden voor een goed en mooi leven 
verbeteren! Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben 
we onze leden, ledengroepen en familieverenigingen 
hard bij nodig. En ook onze collega-verenigingen en 
andere belangrijke samenwerkingspartners zoals het 
ministerie van VWS. 
Elkaar zien, spreken en ontmoeten is nodig om 
de belangen van onze leden te kunnen dienen. 
Verbinding leggen en houden. En vaak doen we dat 
zichtbaar, maar soms ook wat minder in het zicht. 
Met altijd de belangen van onze leden voor ogen. 

Het komende jaar zullen we met elkaar hard 
werken aan een toekomstbestendige en verbonden 
vereniging. Verbinden met de leden en de 
samenwerkingspartners. Voor onze leden, mensen 
met een verstandelijke beperking én hun naasten. 
Ik wens u alvast fijne feestdagen en een mooi en 
gezond 2022.

Warme groet,

Harold de Graaf
Voorzitter 
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Een van de taken van KansPlus is belangenbehartiging. 
Als naasten hebben wij wensen voor onszelf én voor 
iemand met een verstandelijke beperking waar wij 
bij betrokken zijn. Belangenbehartiging begint bij de 
individuele zorgverlening, waar de stem van de cliënt 
en naasten gehoord moet worden. We weten ook dat 
landelijke wetgeving en regelgeving effect hebben op 
het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke 
beperking en naasten. Daar zitten onze collectieve, 
gemeenschappelijke belangen. De wensen en 
meningen die wij gezamenlijk hebben, worden gehoord 
omdat wij de krachten gebundeld hebben binnen onze 
vereniging KansPlus. We lobbyen en oefenen invloed 
uit bij overheden, zorgverzekeraars, gemeenten en 
relevante andere organisaties. Iets wat je in je eentje 
niet hoeft te proberen.

In dit artikel gaan we in op de landelijke 
belangenbehartiging. Voor leden die graag hun 
ervaringen met lokale en regionale belangbehartiging 
willen delen, staat een laatste zin met een uitnodiging!

Wat doet KansPlus landelijk 
Via allerlei kanalen hebben we invloed op het 
versterken van de kwaliteit leven van mensen met een 
verstandelijke beperking en van de rol van naasten. 
Dat doen we door:
•  gesprekken met directie en ambtenaren op 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) en incidenteel met de minister over 
bestaande knelpunten en toekomstig beleid

•  actieve deelname aan werkgroepen en onderzoeken 
waar uitdrukkelijk de zelfregie van mensen met een 
beperking en de rol van naasten op onze agenda staat 

•  te reageren op initiatieven voor nieuwe wetgeving naar 
de Tweede en Eerste Kamer.  
Bijvoorbeeld bij de reparatiewet zorg en dwang (Wzd) 
en wat langer geleden de Wet Medezeggenschap 
Cliëntenraden Zorginstellingen

•  vooraf mee te denken over beleidsvoornemens van VWS 

•  actief te zijn in werkgroepen en projecten die 
gericht zijn op verbetering van zorg aan mensen 
met een verstandelijke beperking en moeilijk 
verstaanbaar gedrag, zoals het onderzoek naar de 
rol van naasten

•  betrokken te zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen 
in de zorgverlening. Dat gaat over thema’s als 
wilsbekwaamheid, slaapproblemen en behoud van 
autonomie van mensen die zorg nodig hebben.

Samenwerken met andere organisaties
KansPlus werkt bij belangenbehartiging vaak samen met 
andere belangenorganisaties. Bijvoorbeeld met Ieder(in), 
EMB Nederland, Sien, (Sch)ouders en de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de organisatie 
voor instellingen in de gehandicaptenzorg. 

Wat levert de belangenbehartiging u op?
Voorbeelden van resultaten van onze 
belangenbehartiging zijn onder andere:
•  door zeer regelmatig te overleggen met VWS over 

coronamaatregelen is het gelukt om de vaccinatie 
van mensen met een verstandelijke beperking die in 
instellingen wonen naar voren te halen

•  familieverenigingen zijn wettelijk erkend als 
belanghebbende. Bij fusies en andere grote 
organisatieveranderingen van de zorgaanbieder 

Tekst: José Laheij en Dickie van de Kaa, foto: Shutterstock

KansPlus in actie:  
onzichtbare belangenbehartiging
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Medewerkers en bestuur van KansPlus  
wensen u een fijne kersttijd en een 
gezond en vreugdevol nieuwjaar.

•  in werkgroepen en commissies (SKILZ, Zorgbrede 
Governance Code, stuurgroep Wzd) en in overleg 
met directie en ambtenaren van VWS en de 
minister lukt het steeds weer om het perspectief 
van mensen met een beperking en hun naasten 
boven tafel te krijgen. Onze inbreng wordt als 
waardevol gezien en is van invloed op de gewenste 
kwaliteit van zorg en leven. We worden veel 
gevraagd om mee te denken en kunnen zo op 
positieve wijze invloed hebben op besluitvorming

•  we becommentariëren beleidsvoornemens van 
VWS en rapporten van onderzoeksinstituten 
en leggen uit wat de gewenste en ongewenste 
effecten daarvan zijn voor de verstandelijk 
gehandicaptenzorg (VG)

•  we overleggen met andere cliëntenorganisaties over 
acties met betrekking tot onderwerpen zoals het 
mentorschap/curatorschap en gebruik van DigiD.

 En soms slaan we met de vuist op tafel.  
We ondersteunen cliëntenraden en familieraden in 
hun, in onze ogen, rechtvaardige juridische strijd.  
Waar mogelijk zijn we voor bemiddeling. 

Wat kost het en is het gratis?
Het antwoord is vrij eenvoudig: het kost veel tijd 
van medewerkers op het landelijk bureau en van 
bestuursleden en het kost geld. Nog steeds wordt 
het als vanzelfsprekend gezien dat wij gratis goede 
beleidsadviezen geven en actief meedenken in 
ontwikkelingen. Zelfs reiskostenvergoeding is niet 
vanzelfsprekend. Belangenbehartiging kan (vooralsnog) 
dus niet gratis zijn. En contributie en donaties van veel 
leden helpen. 

Goede belangenbehartiging vraagt betrokken leden. 
Die, als zij dat willen, actief een bijdrage leveren bij 
belangenbehartiging. Of dat nou in de eigen gemeente is, 
regionaal of landelijk. 

Bij belangenbehartiging is het zo dat ook niet-leden 
profiteren van belangenbehartiging door ons allen. 
Mensen uitsluiten van die collectieve winst kan niet, 
en willen we ook niet. Wel willen we iedereen wijzen op 
mogelijkheden om ook een bijdrage te leveren.  
De bereikte resultaten van belangenbehartiging zijn 
immers voor iedereen. 

KansPlus wil dat leden en ledengroepen net wat 

meer kunnen profiteren van hun betrokkenheid bij 
en lidmaatschap van KansPlus. Daarom organiseren 
we activiteiten voor de ledengroepen en leveren we 
informatie vanuit het landelijk bureau. 

Ontwikkelingen naar versterking belangenbehartiging 
lokaal en regionaal 
Gemeenten spelen een steeds grotere rol bij kwaliteit van 
leven van mensen met een verstandelijke beperking.  
Veel geld is ook van landelijk naar lokaal/regionaal 
gegaan. Lokale en regionale belangenbehartiging wordt 
daarom steeds belangrijker. In het land zijn overal mensen 
met een verstandelijke beperking en hun naasten actief 
in de lokale belangenbehartiging. In cliëntenraden van 
zorginstellingen, familieraden, medezeggenschapsraden 
van speciaal onderwijs, adviesraden sociaal domein, 
in ouderinitiatieven en in afdelingen van landelijke 
cliëntenorganisaties zoals KansPlus.

Laat van je horen
We willen dan ook graag eindigen met een uitnodiging 
aan leden van onze vereniging, die ervaring hebben 
met lokale en/of regionale belangenbehartiging en die 
ervaringen willen delen met andere afdelingen.
Wie wil hier iets over schrijven of geïnterviewd worden?
Heb je een goed voorbeeld binnen de eigen gemeente of 
regio? Stuur een mail naar info@kansplus.nl of bel met 
Marion Thielemans via 030-2363744.
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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 fiscaal 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 fiscaal aftrekbaar te maken. KansPlus informeert u graag 
over de mogelijkheden.

KansPlus
tot uw dienst!
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