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boekje: met zoveel mogelijk
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞƵŝƚ&ƌŝĞƐůĂŶĚ
Belangennetwerk
verstandelijk
gehandicapten

WAAR MOET IK HET ZOEKEN
/ŶŚƵůƉǀĞƌůĞŶŝŶŐůĂŶĚ

Kans Plus is een landelijk belangennetwerk dat
zich inzet voor een goed leven van de mens met
een verstandelijke beperking, hun ouders, broers
en zussen. Op lokaal, regionaal en landelijk
ŶŝǀĞĂƵďĞŚĂƌƟŐĞŶǁŝũĚĞĐŽůůĞĐƟĞǀĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ
belangen van deze doelgroep.

VGBelangen Fryslân

Er zijn regionale afdelingen, zo bestaat de
provincie Friesland uit één ledengroep
KansPlus Fryslân.

ĞŶƵŝƚŐĂǀĞǀĂŶ
s'ĞůĂŶŐĞŶWůĂƞŽƌŵ&ƌǇƐůąŶ

'ƌĂƟƐƚĞďĞƐƚĞůůĞŶďŝũ͗
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐΛǀŐďĞůĂŶŐĞŶĨƌǇƐůĂŶ͘Ŷů
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Binnen deze ledengroep in Fryslân zijn vier
ǁĞƌŬŐƌŽĞƉĞŶĂĐƟĞĨ͗
WZ͕ǁĞďƐŝƚĞĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ͖
>ŽŬĂůĞďĞůĂŶŐĞŶďĞŚĂƌƟŐŝŶŐ͖
ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͖
WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning).
Kortom een vereniging die opkomt voor de
belangen van mensen met een verstandelijke
beperking.

ŽŶƚĂĐƚ͗

s'ĞůĂŶŐĞŶWůĂƞŽƌŵ&ƌǇƐůąŶ
ǁǁǁ͘ǀŐďĞůĂŶŐĞŶĨƌǇƐůĂŶ͘Ŷů
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐΛǀŐďĞůĂŶŐĞŶ͘Ŷů

Belangenbehartiging
van mensen met een
verstandelijke
beperking
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VGBelangen Fryslân

Sien al meer dan 60 jaar.

Voorwaarden scheppen in de samenleving,
zo dat mensen met een verstandelijke
beperking volwaardig kunnen deelnemen in
de maatschappij. Hun capaciteiten kunnen
ontplooien en ruimte krijgen voor hun eigen
keuzes.

Sien zet zich in voor de rechten van mensen met
een beperking. Voor Sien telt iedereen mee.
Zijn of haar leven lang. Daarom kunnen we de
juiste professionele ondersteuning bieden.
Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde,
gewoon zijn wie je bent.

ĞǀŽƌĚĞƌĞŶĚĂƚŽƵĚĞƌƐŽƉƟũĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶ
ondersteuning krijgen die nodig zijn voor een
ĞǀĞŶǁŝĐŚƟŐĞŽƉǀŽĞĚŝŶŐ͘

Sien helpt, adviseert en informeert op drie
ŐĞďŝĞĚĞŶ͗

^ƟŵƵůĞƌĞŶǀĂŶŬĂŶƐĞŶŝŶŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕
ondersteuning en behandeling en uitgaan
van de mogelijkheden van kinderen met een
verstandelijke beperking.
DĞƚĂŶĚĞƌĞǁŽŽƌĚĞŶ͗
s'ĞůĂŶŐĞŶWůĂƞŽƌŵ&ƌǇƐůąŶƐƚĂĂƚǀŽŽƌ
een goed bestaan voor kinderen en
volwassenen met een verstandelijke
beperking.

ŽƌŐ͖
WĂƌƟĐŝƉĂƟĞ͖
Geld.
Sien staat mensen een leven lang bij. Iets
betekenen voor een ander.
Door uw steun kunnen we de vragen voor
mensen met een beperking invulling geven,
naar een zelfstandig bestaan.
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Postbus 1155
3860 BD Nijkerk
info@sien.nl
www.sien.nl

Belangennetwerk
verstandelijk
gehandicapten

De Haag 10
3993 AW Houten
info@kansplus.nl
www.kansplus.nl

Iedereen mag meedoen. Daarom ondersteunt
vereniging Dit Koningskind Christenen met
ĞĞŶďĞƉĞƌŬŝŶŐďŝũĚĞŝŶƚĞŐƌĂƟĞŝŶŬĞƌŬĞŶ
samenleving.
De beperking kan lichamelijk, verstandelijk,
zintuigelijk of sociaal zijn.

Joseph Haydenlaan 2A
3553 AE Utrecht
info@ditkoningskind.nl
www.ditkoningskind.nl

ŶǁĞǌŝũŶĞƌǀŽŽƌĚĞŵĞŶƐĞŶŽŵŚĞŶŚĞĞŶ͗
ouders, vrienden, broers, zussen en
gemeenteleden.
De basis voor ons werk is de bijbel, zoals die
wordt uitgelegd in gereformeerde kerken.

