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Harry Bosma nieuwe voorzitter Belangennetwerk verstandelijk 

gehandicapten KansPlus  

Harry Bosma is door de KansPlus leden in de algemene vergadering 

van 29 november 2022 benoemd tot voorzitter van KansPlus. Hij 

volgt Harold de Graaf op die tot april 2022 voorzitter was van 

KansPlus.   

KansPlus is hét belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven 

van de mens met een verstandelijke beperking.   

Harry Bosma: “Ik volg KansPlus al jaren en zie hoe nodig en 

belangrijk het werk is dat wordt verzet vanuit de visie dat een 

waardevol leven er voor iedere mens toe doet, waarbij de focus op  

kwaliteit en op wat wèl mogelijk is ligt. Hiermee wordt richting gegeven aan het behartigen van de  

belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten en de geboden 

dienstverlening. In de afweging van alle belangen blijft het absoluut nodig het cliëntperspectief en 

naastenperspectief luid te laten klinken en daarmee op de voorgrond te houden.”  

Achtergrond Harry Bosma  

Vanaf oktober 2021 is Harry Bosma bestuurder bij Octant. Daarvoor heeft hij ruim tien jaar bij 

verschillende zorgaanbieders gewerkt in bestuurs- en directiefuncties en daar mogen meemaken 

hoe collega's in de zorg met passie en toewijding werken met mensen met een verstandelijke 

beperking. En hoe ook gedragsdeskundigen, managers, directieleden en besturen enorm hard 

werken om ‘het goede te doen’. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk bij zorgorganisaties, maar ook 

bij bijvoorbeeld de overheid de belangenbehartiging vorm te geven.   

De toekomst  

Het landelijk bestuur van KansPlus ziet de belangenbehartiging, kennis en en ontmoeting voor en 

met mensen met een verstandelijke beperking als belangrijke opdrachten.  

Harry Bosma: “De belangenbehartiging staat voor een enorm grote opgave nu de overheid niet in die 

mate bijdraagt, dat verenigingen als KansPlus hun werk kunnen blijven doen. Dit speelt al op korte 

termijn. Vanuit de overtuiging dat deze belangenbehartiging niet weg kan en mag vallen, wil ik met 

de leden, de ledengroepen in de regio, het bureau, het bestuur, maar ook andere betrokken 

organisaties, hier aan gaan werken.”  

  

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Bosma via secretariaat@kansplus.nl via 030-2363744.  


