Jaaroverzicht KansPlus 2019
Wij zetten ons in voor een waardevol leven
voor mensen met een verstandelijke beperking
en hun naasten. Het bestuur, directie,
medewerkers en vrijwilligers doen dit samen
met de ledengroepen, cliëntenraden en
familieverenigingen en onze leden.
Dit is een verkorte versie van het jaaroverzicht
2019. Het volledige jaaroverzicht staat op de
website van KansPlus. Het jaaroverzicht is
opgebouwd langs de zes bouwstenen van
het strategisch beleidsplan 2019-2023.

1. Versterking van de dienstverlening
Kennis- en adviescentrum
Het Kennis- en adviescentrum adviseert leden,
ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen.
• Veel vragen over wet- en regelgeving, vergoedingen,
geleverde zorg.
• Bezetting: consulent, coördinator, 6 deskundige
vrijwilligers, 2 nieuwe vrijwilligers.
• Bijscholing in formele en informele
medezeggenschap en in aanpassingen PGB.
VraagRaak en medezeggenschap
VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap
van KansPlus.
• Versterking en upgrade van steunpunt.
• Nieuwe website: www.vraagraak.nu.
• Aanbod aan trainingen en cursussen geactualiseerd.

2. Een dynamische organisatie
met ruimte voor ontmoeting en
het delen van ervaringen
Samenwerking met ledengroepen
Gewerkt aan een dynamische vereniging in breder
perspectief en in strategische samenhang.
Dit op het gebied van:
• vrijwilligersbeleid
• reglementen zoals klachtrecht
• het borgen van de privacy
• lidmaatschapsvormen.
Familieverenigingen en familiebeleid
• Intiatiefgroep familiebeleid ontwikkelde
instrumenten om positie verwanten bij
zorgorganisaties te verbeteren.
•3
 bijeenkomsten om instrumenten toe te lichten
en ervaringen te delen.
• Hulpmiddel gemaakt voor versterken dialoog van
familieverenigingen en familieverbanden met hun
zorgorganisatie.

3. Een inhoudelijk herkenbare
koers met een aantal speerpunten

4. Lokale belangennetwerken
Door ledengroepen: zie website KansPlus voor een

Landelijke belangenbehartiging

overzicht van ledengroepen en hun activiteiten.

• In overleg met VG-organisaties specifieke
aandachtspunten bij overheid aan de orde gesteld.
• Gewerkt aan actie Samen sterk voor kwaliteit over

Bijeenkomsten vanuit landelijk bureau voor
versterking lokale belangenbehartiging.

kwaliteitskader VG-sector.
• Programma Volwaardig Leven van VWS van start.
Projectplannen geschreven.
• Samenwerkingsovereenkomst met

Het bestuur van KansPlus is trots op de
ledengroepen en heeft grote waardering voor de
vele vrijwilligers en het werk wat zij doen.

CliëntenondersteuningPLUS.
Dementie en verstandelijke beperking
• Ondersteuning Dementietafels via Kennis- en
adviescentrum en PlusPunt.
• Jaarlijkse landelijke dag Dementietafels in oktober.
• Projectleiding bij twee projecten in programma
‘Samen kom je verder’, over het verbeteren van
dementiezorg voor mensen met een verstandelijke
beperking: de campagne en het toerusten van
familie en naasten.
• Start landelijke bewustwordingscampagne met
website: https://herkenjijdementie.nl .
Cliëntenradencongres 2019
• Voor 3e keer cliëntenradencongres in Lunteren.
• Terugblik op www.meepraten.net .

5. Samenwerking
Zowel lokaal als landelijk intensiveert KansPlus
de samenwerking met andere organisaties.
Een aantal voorbeelden:
• met VGN over gezamenlijke onderwerpen
•m
 et Sien, over meerjarenbeleidsplannen en
gezamenlijke deskundigheidsbevordering
medewerkers
•m
 et het Intergraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
over een palliatieve richtlijn
•m
 et de LFB in het project Naar de top, over
verstevigen positie cliënten door talentontwikkeling
• met het LSR, voor het jaarlijkse cliëntenradencongres
•m
 et Vilans en Philadelphia in het programma (H)erken
jij dementie?

6. Zorg voor medewerkers
Door externe ontwikkelingen komen nieuwe
activiteiten op KansPlus af. Dit vraagt om aanpassen
van het jaarplan én om flexibiliteit van medewerkers.

KansPlus in PR en communicatie

KansPlus landelijk bureau

Zorgt voor goede informatievoorziening.

• Werkterrein en functies: directie,

En volgt en reageert op actualiteit via:

directiesecretariaat, versterking dienstverlening,

• website www.kansplus.nl

uitvoering projecten en lobbywerk, Kennis- en

• PlusPunt met Zeg’s

adviescentrum, financiële administratie, pr,

• nieuwsbrieven

communicatie en beheer klantrelatie.

• sociale media zoals Facebook en
Twitter (@KansPlusNL)
• persberichten.

•4
 ,3 fte medewerkers ondersteund door vrijwilligers.
•F
 inancieel jaaroverzicht op website
www.kansplus.nl .

