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Even geleden is de lente officieel 
begonnen. De dagen en nachten 
waren op dat moment even lang. 
Het licht was die dag in perfecte 

balans. De voorpret was al in februari begonnen met 
de sneeuwklokjes, krokussen en narcissen die uit de 
grond kwamen. Dit positieve perspectief kon ik goed 
gebruiken na de donkere winter. Het geeft nieuwe 
energie. 

We kijken terug op een winter met een druk (online) 
leven en een goed bezocht congres voor cliëntenraden. 
Een congres waar niet alleen boeiende gesprekken 
te horen waren, maar waar we ook van de bijzonder 
mooie kunstwerken van Sam konden genieten. 
U kunt er meer over lezen en zien in dit nummer van 
PlusPunt/ZEG’s.

De nieuwe lente-energie kunnen we allemaal goed 
inzetten. U kunt vast die extra energie goed gebruiken 
voor de zorg aan uw naaste. De activiteiten in de regio’s 
trekken aan en het vrijwilligerswerk krijgt daarmee 
een flinke boost. We kunnen elkaar weer ontmoeten, 
gezellige uren doorbrengen, activiteiten organiseren 
voor onze naasten en elkaar inspireren.

De belangenbehartiging gaat stevig door. Met de 
focus op het voortdurend onder de aandacht brengen 
van het perspectief van naasten en cliënten bij 
wetgeving, ontwikkeling van richtlijnen voor artsen en 
verpleegkundigen, projecten over medezeggenschap.  
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En met beleidsbeïnvloeding door gesprekken met onder 
andere VWS, VGN en het Zorginstituut Nederland.  

De kennis van cliënten en naasten wordt gelukkig steeds 
serieuzer genomen en meegewogen in besluitvorming. 
Het is en blijft belangrijk om overal waar we een voet tussen 
de deur kunnen krijgen, in uw gemeente, in de regio of 
landelijk, de kans te pakken. Om vanuit onze ervaringen het 
beleid te beïnvloeden om betere zorg en ondersteuning te 
krijgen.

Samen zijn we druk bezig om van KansPlus een organisatie 
te maken die past in deze tijd en bij uw wensen. 
Landelijk is er behoefte aan nieuwe bestuursleden die 
meedenken, anders denken, een beetje dwars mag ook, 
maar in ieder geval veel zin hebben om verder te bouwen 
aan de toekomst van KansPlus. We zijn er nog steeds van 
overtuigd dat we hard nodig zijn om ons aller perspectief op 
tafel te houden. 

U zult gehoord hebben dat Harold de Graaf de keuze heeft 
moeten maken om het bestuur van KansPlus te verlaten. 
Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor de nieuwe inzichten 
die hij geleverd heeft evenals de belangrijke bemoeienissen 
van hem in ons landelijk netwerk. Dank daarvoor Harold!

Ik hoop dat u als u dit voorwoord leest heerlijk buiten zit 
met koffie, thee of een biertje. Geniet van dit prachtige 
jaargetijde!

José Laheij
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KansPlus is een landelijke vereniging met op dit 
moment bijna 5000 leden. Dit zijn voor het overgrote 
deel individuele leden en voor een kleiner deel 
collectieve leden. Individuele leden zijn mensen met 
een verstandelijke beperking of naasten van iemand 
met een verstandelijke beperking. Collectieve leden zijn 
familieverenigingen die lid zijn van KansPlus en cliënten- 
of verwantenraden die aangesloten zijn bij VraagRaak, 
het steunpunt medezeggenschap van KansPlus.
Ook de komende jaren wil KansPlus van betekenis zijn 
voor haar leden: landelijk en lokaal.

Ledengroepen
Verspreid over het land zijn er de ledengroepen van 
KansPlus. Deze ledengroepen hebben een bestuur en 
samen met actieve vrijwilligers organiseren zij activiteiten 
en/of zijn ze actief in de lokale belangenbehartiging. 

Deze lokale aanwezigheid van KansPlus is essentieel. 
Signalen van leden over de kwaliteit van leven en zorg 
van de broer, zus, dochter of zoon met een verstandelijke 
beperking, kunnen daardoor snel worden opgepakt in de 
landelijke belangenbehartiging. De rol die KansPlus de 
afgelopen maanden in het corona-debat heeft kunnen 
voeren is daarvan een mooi voorbeeld. De input van de 
leden was daarbij doorslaggevend.
Individuele leden zijn meestal aangesloten ingedeeld bij 

een ledengroep bij hen in de buurt. Een overzicht van alle 
ledengroepen is te vinden op de website van KansPlus. 
Elke ledengroep heeft daar een eigen pagina. 
Regelmatig is er ook in PlusPunt te lezen over de 
activiteiten van een ledengroep.

Ledengroepen worden gedragen door vrijwilligers die 
zich vaak al vele jaren actief inzetten voor de vereniging. 
Voor het vele werk wat zij doen, kan alleen maar grote 
waardering zijn. 

Perspectief 2025
In 2021 is het project Perspectief 2025 gestart. 
Een project waarmee gewerkt wordt aan een 
toekomstbestendige vereniging KansPlus. 
Daarbij staan de drie hoofdtaken centraal: het faciliteren
van ontmoeting van leden, het adviseren en verstrekken 
van informatie en belangenbehartiging.

Faciliteren van ontmoeting
Ontmoetingen vinden veelal lokaal plaats, bij de 
ledengroepen. Het landelijk bureau van KansPlus faciliteert 
met onder andere informatie en organisatie. Daarin werken 
ledengroepen en KansPlus landelijk nauw samen.

De afgelopen tijd is een begin gemaakt met het beter 
organiseren van de verhouding tussen ledengroepen en 

Tekst: Paul Grimmelikhuizen en Marion Thielemans – Foto: KansPlus

KansPlus is er voor haar leden, 
landelijk en lokaal
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Om ook in de toekomst een bijdrage te kunnen 
leveren aan haar missie en invloed uit te kunnen 
oefenen, heeft KansPlus haar leden nodig. Ben je nog 
geen lid van KansPlus en vind je dat wat KansPlus 
doet belangrijk, nu en ook in de toekomst?
Word dan lid of donateur. Lid worden kan al voor  
€ 39,50 per jaar.

Kijk op onze website op https://www.kansplus.nl/
over-kansplus/lid-worden/ en op  
https://www.kansplus.nl/over-kansplus/donateur-
worden/ of bel met 030-2363744.

de landelijke organisatie. Ledengroepen hebben inmiddels 
een voorlopige keuze gemaakt: op welke manier ze 
aangesloten blijven bij KansPlus.

In sommige ledengroepen, die al niet heel actief waren, 
zullen de bestuurders stoppen. Niet omdat ze het belang 
niet inzien, maar omdat de menskracht ontbreekt. 
Vanuit het landelijk bureau zullen de leden die het aangaat 
geïnformeerd worden. Zij krijgen dan de keuze om voor een 
andere ledengroep te kiezen.
De keuze zal in de eerste helft van 2022 verder worden 
uitgewerkt. Hierdoor kunnen de ledengroepen en de 
landelijke organisatie tot volle tevredenheid samenwerken 
in een duidelijke en duurzame onderlinge organisatorische 
verhouding.

Als lid van KansPlus ben je lid van de landelijke organisatie, 
daar verandert niets aan. Lokaal zal alles zoveel mogelijk 
hetzelfde blijven. Activiteiten en ontmoetingen zullen door 
blijven gaan en ook de belangenbehartiging zal doorgaan. 

Adviseren en informeren: het Kennis- en adviescentrum
Naast het organiseren van activiteiten en ontmoetingen 
wil KansPlus haar leden adviseren en informeren over 
onderwerpen die te maken hebben met goede zorg en 
ondersteuning voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 
KansPlus heeft hiervoor het Kennis- en adviescentrum. 
Hier werken vrijwilligers samen met een consulent en 
coördinator om uw vragen te beantwoorden. 
Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363744 of 
via e-mail naar advies@kansplus.nl. 

Via PlusPunt, nieuwsbrieven en andere 
communicatiemiddelen worden leden geïnformeerd over 
belangrijke onderwerpen.

Belangenbehartiging 
Daarnaast is een lidmaatschap van KansPlus van belang 
voor de belangenbehartiging voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Door lid te zijn van KansPlus kun 
je (in)direct invloed uitoefenen op wetgeving en regelgeving 
voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De deelname van KansPlus aan projecten, focusgroepen 
en werkgroepen van kennis- en onderzoeksinstituten zoals 
Nivel, het Zorginstituut, SKILZ (Stichting kwaliteitsimpuls 
Langdurige Zorg), academische werkplaatsen en 
onderzoeksgroepen van verschillende universiteiten, draagt 

bij aan de borging van een goede kwaliteit van leven en 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit 
het cliënt- en naastenperspectief. 
Naast deze belangrijke inbreng levert dit ook bruikbare en 
praktische producten op.

Twee recente voorbeelden:
•  Tool kit ‘Wat als ik het niet meer kan’?  

Een nieuwe wegwijzer voor antwoorden op de 
vraag ‘Wat als ik het niet meer kan?’ Met informatie, 
organisaties, hulpmiddelen en websites. De tool laat 
naasten ook meelezen met de verhalen van andere 
naasten. Naasten die zich afvragen wie hun rol zou 
kunnen overnemen en wie er voor hun kind of broer of 
zus zal zijn. De tool is ontwikkeld door Nivel en zal de 
komende jaren door KansPlus, Vilans en 
(Sch)ouders actueel gehouden worden. 
https://schouders.nl/ondersteuning-advies/wat-als-ik-
het-niet-meer-kan

•  Digitaal op bezoek: een website en handreiking 
De website https://digitaalopbezoek.nl/ is een van de 
resultaten van het onderzoek Digitaal op Bezoek.  
In dit onderzoek zijn ervaringen verzameld van 
personen met een (verstandelijke) beperking met 
digitaal contact. Naast de website is literatuuronderzoek 
gedaan en is een handreiking ontwikkeld.

Uw Inbreng is belangrijk
Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering 
van KansPlus. Individuele leden zijn daar van harte welkom. 
Uw inbreng en uw stem zijn belangrijk!
De eerstvolgende ledenvergadering is op zaterdag 25 juni. 
We streven naar een fysieke bijenkomst met een  
thema-bijeenkomst naast de algemene vergadering.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda!
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Nog steeds is het niet toegestaan voor wettelijk 
vertegenwoordigers om met DigiD zaken te 
regelen voor hun kind, familielid of naaste met een 
verstandelijke beperking. KansPlus pleit al jaren voor 
een verbeterde wetgeving.

Linda logeert regelmatig bij ons en vindt het geweldig 
om dan naar een restaurantje te gaan of een ander 
uitstapje te maken. Daardoor kwam het gesprek met 
Linda's ouders op de QR code. Haar ouders vertelden dat 
het veel gedoe was om een papieren vaccinatiebewijs te 
krijgen. Ook kunnen zij geen DigiD voor Linda aanvragen 
omdat zij niet wilsbekwaam is. Een notariële volmacht 
verandert daar niets aan.

Ouders zijn zowel mentor als bewindvoerder en dit is 
vastgelegd bij de Rechtbank. Zij mogen Linda op alle 
vlakken vertegenwoordigen maar een DigiD kunnen zij 
niet aanvragen. Dit is bizar want wettelijk gezien mogen 
zij wel namens hun dochter handelen. Op papier hebben 
zij het goed geregeld maar in de praktijk gaat de deur 
voor ze dicht.

Wetgeving verbeteren
KansPlus pleit al jaren voor verbeterde wetgeving over dit 
onderwerp. Zelfs omroep MAX heeft in 2020 aandacht 
besteed aan dit onderwerp.
Mede met onze inzet is er op 31 januari 2022 vanuit 
Ieder(in) en tien collega organisaties, een brief gestuurd 
aan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken. Met 
hierin onderstaande tekst:

Regelen beheer DigiD door wettelijk 
vertegenwoordigers
Mensen met onder meer een (ernstig) verstandelijke 
beperking en niet-talige mensen zijn niet in staat hun 
wettelijk vertegenwoordiger te machtigen om gebruik 
te maken van DigiD. Daarom moet hun wettelijke 
vertegenwoordiger het beheer kunnen krijgen over DigiD, 
ten behoeve van het regelen van administratieve en 
financiële zaken en inloggen in medische dossiers en 
bijvoorbeeld zaken te regelen rondom corona. 
In 2018 heeft de toenmalige staatssecretaris de Tweede 
Kamer schriftelijk toegezegd dit te regelen (brief 2018-
0000418721 met bijlage 1: Aanpak machtigingsoplossing 
(document 2018D39829)). 
Dit is tot nu toe niet gebeurd. 
Wettelijk vertegenwoordigers zijn daarom nog steeds 
genoodzaakt ‘zichzelf te machtigen’ om een DigiD aan te 
vragen en te gebruiken en zijn hiermee noodgedwongen 
in overtreding. 

Wilt u de staatssecretaris vragen wanneer de 
beheerfunctie voor DigiD voor wettelijk 
vertegenwoordigers geregeld is? 

Brief Ieder(in): 
https://www.kansplus.nl/kennis-en-adviescentrum/
vragen-en-antwoorden/gebruikersnetwerk-digitale-
inclusie/

DigiD aanvragen onmogelijk voor 
wettelijk vertegenwoordigers
Tekst en foto: Geert Benjamins en Gerrie Beumer

Deel uw ervaringen
KansPlus gaat verder samen met EMB Nederland, 
SIEN, LFB en Dit Koningskind leden benaderen die 
hun bevindingen over dit onderwerp met ons willen 
delen. Met deze informatie kunnen wij samen een 
vuist maken richting de politiek.

Hoe hebt u het vraagstuk rond het gebruik van  
DIGID opgelost?
Deel dat met ons! Dit mag met naam en toenaam 
maar ook anoniem.
Wij horen het graag bij ons Kennis- en adviescentrum: 
advies@kansplus.nl, tel. 030-2363750.
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PlusPunt digitaal ontvangen?
Meld u aan via pluspunt@kansplus.nl

Vormgeving en drukwerk 
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Deadline kopij
Kopij voor nummer 67 dient uiterlijk 27 april 
2022 binnen te zijn bij de redactie.

Landelijk bureau
Bezoekadres: De Molen 83, 3995 AW Houten
Website: www.kansplus.nl
Facebook: www.facebook.com/kansplus
Twitter: @KansPlusNL

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!

over (mede) 

zeggenschap
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