Toelichting bij de agenda voor de ledenvergadering KansPlus Amsterdam op 28
november 2013.
Speerpunten van het beleid 2013 en 2014.

Operationeel.
KansPlus Amsterdam is als ledengroep onderdeel van de vereniging KansPlus,
landelijke belangenbehartiger voor mensen met een verstandelijke beperking.
KansPlus Amsterdam is aangesloten bij Clientenbelang Amsterdam (CBA), de koepel
waar de gemeente Amsterdam het liefst mee overlegd. Maar KansPlus Amsterdam
weet ook buiten CBA om de Amsterdamse ambtenaren en raadsleden te vinden als
dat nodig is voor de specifieke belangen van onze achterban!
Binnen Clientenbelang Amsterdam maken de leden van het bestuur van KansPlus
Amsterdam deel uit van enkele werkgroepen, die bepaalde onderwerpen aanpakken,
al dan niet in een overleg met de gemeente, aanbieders van zorg of zorgverzekeraars.
Zo maken we deel uit van Cluster VG, de projectgroep ( die zeer ad hoc het WMObeleid van de gemeente van commentaar voorziet), een expertisegroep over de
indicatiestelling WMO, een expertisegoep over de wijkgerichte beoordeling voor de
WMO etc. Ook hebben we goede contatcten met het platform Mantelzorg en zitten
we in de expertgroep opzet PGB’s.
Tenslotte is KansPlus Amsterdam trots op het vrijwilligersproject dat ze samen met
MEE en Markant (vrijwilligerscentrale) heeft opgestart. Per 2013 heeft KansPLus dit
project, dat voorziet in de inzet van vrijwilligers bij gezinnen met een kind met
eenverstandelijke beperking, geheel ondergebracht bij Markant. We zitten nog wel in
de stuurgroep. Gemiddeld worden zo’n 20 gezinnen door een vrijwilliger
ondersteund.
3D(ecentralisaties).
Naar het uitkleden van de AWBZ richting WMO/gemeente zijn er nog twee
belangrijke ontwikkelingen/decentralisaties:
• de jeugdzorg, die geheel naar de gemeente over gaat in 2015, inclusief de
jeugd GGZ en de forensische zorg
• de zorg voor de arbeidsparticipatie, dat wil zeggen de WSW (sociale
werkvoorziening) , Wet werk en bijstand en een deel van de WAJONG gaan
ook over naar de gemeenten. Deze krijgen ook de opdracht meer aan
gesubsidieerde werkplekken te gaan doen.
Landelijk en plaatselijk zal KansPlus zich zeker met de participatiewet gaan bemoeien
gelet op het aantal clienten met een VB die in de Wajong zitten en van de sociale
werkvoorziening gebruik maken. Maar ook de afbouw van de dagbesteding in de

WMO zal van invloed zijn op de participatie-inspanningen die de gemeente moet
gaan leveren .
Inhoudelijke speerpunten voor 2014.
•

AWBZ- wet LIZ

De AWBZ wordt omgebouwd tot een veel beperktere wet Langdurige Intramurale
Zorg. De ZZP systematiek wordt afgeschaft, het CIZ blijft indiceren, maar het
zorgkantoor bepaalt de zwaarte van de vraag en daarmee de zorg (landelijk zal
Kansplus dit punt bestrijden). Daarmee zullen de Amsterdamse aanbieders van zorg,
zoals Cordaan, Amsta e.d. het moeilijk krijgen. Via Clientenbelang zal KansPlus
zowel het zorgkantoor als de aanbieders moeten wijzen op voldoende en kwalitatief
goede zorg voor onze verwanten die in een instelling wonen. Ook mogen er geen
gekke dingen gebeuren als de woonfunctie niet meer uit de LIZ betaald gaat worden.
De zorgvraag blijft uitgangspunt, niet de financiele mogelijkheden. Ook de
dagbesteding moet aansluiten op de zorgbehoefte (passende dagbesteding).
•

WMO 2015.

Onze speerpunten hebben we al vele malen aangegeven en hebben, zowaar, soms tot
succes geleid. We noemen er enkele:
• de gemeente wil de toedeling van WMO-ondersteuning via wijkteams laten
lopen. KansPlus vindt dat voor de VG-sector dit grootstedelijke moet
gebeuren vanwege de benodigde expertise. De gemeente lijkt dit nu ook in te
gaan zien en neemt stappen om het op die manier te gaan organiseren.
• Bij de toekenning van WMO-ondersteuning zal een client met een
verstandelijke beperking zich door een onafhankelijk persoon moeten kunnen
laten ondersteunen . Ook dit punt wordt nu meegenomen in het landelijk en
gemeentelijk beleid.
• Als iemand met een verstandelijke beperking in de nieuwe WMO-opzet
specialistische hulp nodig heeft die grootstedelijk wordt aangeboden, dan gaat
dat in de plannen toch uiteindelijk ten koste van het wijkbudget. Dat zet een
rem op toekenning van de juiste gespecialiseerde hulp door de wijkteams. Dat
moet anders geregeld worden.
• Bij de toekenning van ondersteuning uit de WMO wil de gemeente gebruik
gaan maken van de Zelfredzaamheidsmatrix, een instrument dat door de GGD
van Amsterdam is ontwikkeld. KansPlus vindt dit een slecht instrument dat
verkeerde dingen meet. Ook hier lijkt de gemeente te gaan luisteren en staat
open voor aanpassingen die KansPlus suggereert.
• Voor de mensen met een lichte verstandelijk beperking doet zich de situatie
voor van a) de ontkenning dat er een probleem is (hulpmijders) en b) de
samenloop met bijv. opleidingsproblemen en financiele/schuldproblemen.
KansPlus ijvert voor inzet van algemene WMO-voorzieningen voor
begeleiding en begeleiding vanuit de bijzondere bijstand.
• Dagbesteding en participatie: de afbouw van de dagbesteding voor clienten die
niet meer onder de AWBZ vallen, maar in het WMO-begeleidingsregiem gaan
vallen, zal fors zijn, zo schat KansPlus in. Dat zal hoge eisen stellen aan de
inspanningen om via de participatiewet (ook taak van de gemeente ) een

zinvolle werkbesteding te vinden. KansPlus zal de gemeente vastpinnen op
deze inspanningen. We moeten zien te voorkomen dat onze mensen thuis op
de bank komen te zitten!
* Vrijwilligersproject.
Door middel van spotjes op AT5 en via webkanalen zal nog meer aandacht gevraagd
worden voor het door KansPlus Amsterdam opgestarte project van vrijwilligers die
gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking kunnen ontlasten . Via de
stuurgroep houden we de vinger aan de pols om de verlangde specufieke
deskundigheid van de vrijwilligers te borgen. We blijven streven dat het aantal
gezinnen dat ondersteund kan worden, hoger wordt dan de huidige 20.

Bestuur.
Het bestuur bestaat nu uit Rein Baneke, voorzitter, en Carien Rombach en Natalie
Boyce. Een penningmeester is er niet omdat het KansPlus bureau in Houten de
financiele administratie verzorgt.
In april 2012 hebben zich twee bestuursleden gemeld, die echter beiden om
persoonlijke redenen weer hebben moeten afhaken.
Het bestuur is dringend op zoek naar uitbreiding, vooral onder de jonge leden.
Rein Baneke is inmiddels ook landelijk voorzitter van KansPlus, een situatie die zich
moeilijk laat combineren.
Financien.
Bijgaand een overzicht van de situatie per eind 2012. KansPlus Amsterdam heeft een
forse financiele buffer en draagt, waar nodig, bij om het bureau in Houten te steunen.
Naast de inkomsten uit het vermogen heeft KansPlus Amsterdam ook subsidie
gekregen van de gemeente Am sterdam voor het vrijwilligersproject.
Ter vergadering zal een toelichting worden gegeven.
Gelet op het financieel beheer door het centrale kantoor van KansPlus en het toezicht
door de accountant wordt de ledenvergadering van KansPlus Amsterdam niet om
goedkeuring gevraagd.

