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Opening 

 

Harry heet de CCR-leden en Adrie welkom. 
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Achterban bijeenkomst 

 

De achterban bijeenkomst zal worden gehouden op 3 november 2017. 

Adrie heeft een voorstel voor deze bijeenkomst:  

  

Voorstel: 

 Dezelfde theatergroep als vorig jaar: “Wordt vervolgd” 

 Aanwezigen:  

o 50 cliëntenraadsleden (vol = vol) 

o 50 andere cliënten 

o Totaal 100 mensen 

 Thema: VN-verdrag “Rechten van cliënten” 

 Eten: verschillende stamppotten 

 Locatie: het Voorhuis in Heerhugowaard 

 

De CCR stemt in met het voorstel van Adrie. 
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Werkplan bespreking,  

afdeling medezeggenschap. 

  

In oktober wordt het werkplan 2017 besproken. 

Nu moeten we eigenlijk alweer denken aan het nieuwe werkplan. 

 

Voorstel: 

 Punten werkplan blijven hierin staan 

 Lopende punten kunnen worden meegenomen 

 Geen nieuwe ideeën 

 Geen nieuwe werkplan bespreking 

 

Mochten er nieuwe punten bijkomen dan worden die 

ook in de CCR-vergadering besproken. 

De CCR kan daar advies over geven. 

De CCR stemt in met het voorstel van Adrie. 
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Besluit medezeggenschap 

 

Vorig jaar in 2016 is het besluit medezeggenschap  

besproken met de CCR. 

Alles over medezeggenschap van Esdégé-Reigersdaal staat hierin. 

Iedereen heeft ingestemd met dit besluit zoals het nu is. 

 

 
De voorzitter van de CCR en de voorzitter van de CVR  

moeten dit besluit ondertekenen. 

Het is niet gelukt om 1 datum af te spreken  

met de CCR, de CVR en RvB om het besluit te ondertekenen. 

In de eerst volgende vergadering dat Nico en Dik aanwezig zijn, 

kan het besluit medezeggenschap door de CCR ondertekend worden.  

Dit wordt 17 juli 2017. 
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Verkiezingen CCR 

 

Bij de CCR zijn nog 2 open plekken: 

 VG werken regio Alkmaar 

 VG wonen regio Hoogkarspel/ Enkhuizen 

 

Er kunnen verkiezingen worden uitgeschreven. 

Adrie wil dit binnenkort samen met het dagelijks bestuur doen. 

Als de verkiezingen snel worden uitgeschreven,  

dan kunnen de nieuwe CCR-leden geïnstalleerd worden 

bij de achterbanbijeenkomst van 3 november 2017. 

 

De CCR stemt in met het voorstel van Adrie. 
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Samenwerkingsovereenkomst en 

Huishoudelijk Reglement 

 

De samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement 

kloppen niet meer helemaal. 

Ze moeten aangepast worden. 

 

 Voorstel: 

Adrie stelt voor met het dagelijks bestuur de stukken door te nemen: 

 wat erin kan blijven 

 wat veranderd moet worden 

 

Dit geldt ook voor het verkiezingsreglement. 

Deze is uit 2010. Een aantal kleine dingen kloppen niet meer. 

Ook dat wil Adrie met het dagelijks bestuur bespreken. 

 

Wat besproken wordt met het dagelijks bestuur 

komt ook weer terug in de CCR-vergadering. 

 

 

De samenwerkingsovereenkomst moet  

1 x per 2 jaar met de Raad van Bestuur besproken worden. 

De CCR bereidt dit in de vergadering van 3 juli voor. 

De CCR spreekt af dit op de agenda te zetten voor 17 juli 

om dit samen met Nico en Dik te bespreken. 

 

Harry bedankt Adrie voor zijn komst. 

 

 
 Adrie      vertrekt  
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Post  

 

 Voorstel cursus LSR, E-mail Elise Koekoek, 16 juni 2017 (IP170601) 

Dit voorstel staat voor vandaag op de agenda 

 Cliëntverhalen op video, E-mail Nelly Wuis, 17 mei 2017 (IP170505) 

Het dagelijks bestuur zal kijken 

wanneer ze de afdeling communicatie uitnodigt  

om bij het dagelijks bestuur of  de CCR-vergadering aanwezig te zijn 

om ideeën uit te wisselen. 
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Mededelingen  

 

Randolph 

Bij de cliëntenraad van de Schelp zijn 2 open plekken. 

Daar zoeken ze mensen voor. 

Donderdag gaat Randolph hierover praten. 

 

Vacature clustermanager nachtzorg 

Nachtzorg heeft geen cliëntenraad. 

Er is afgesproken dat de CCR betrokken wordt  

bij de sollicitatie gesprekken met de kandidaten. 

Het Dagelijks Bestuur wil dit wel. 

Maar er zijn geen kandidaten. 

De vacature is nu buiten Esdégé-Reigersdaal uitgezet. 

Het is wachten op het vervolg van de procedure. 
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Training ethiek 

  
Er was afgelopen week veel onduidelijkheid over wel/geen training ethiek. 

 

Een aantal CCR-leden zijn persoonlijk benaderd door Wilbert 

over de training. 

Dit heeft voor heel veel verwarring gezorgd omdat de raad had besloten 

om niet als raad deel te nemen aan deze training. 

Cretia heeft via de mail contact gehad met Wilbert met de vraag: 

“Hoe kom je aan de gegevens van de cliënten”? 

Ook om aan te geven dat het heel vervelend was hoe het was gelopen. 

 

De afdeling cliëntprocessen heeft de gegevens van de cliënten 

aan Wilbert gegeven. 

 

 
De CCR wil niet dat hun gegevens aan mensen worden gegeven 

zonder hun toestemming.  

 

 
De CCR wil hierover een klacht indienen. 

 

De CCR bespreekt hoe ze het willen afspreken: 

Cretia maakt woensdag een opzet voor de brief. 

Ze mailt dit aan Lara, Wilma en Harry. 

Ze bespreekt dit woensdag met Wilma. 
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Verslag 15 mei 2017 

 

Cretia leest het verslag voor. 

 

Harry en Anita zijn niet bij de Infotainment-middag van Cordaan geweest. 

Jos wil graag het officiële verslag op papier ontvangen. 
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Cursus LSR    

 

Elise Koekoek heeft een voorstel gedaan voor de cursus. 

Cretia leest het voorstel voor. 

 

Een datum voor de cursus is nog niet afgesproken. 

De cursus is in plaats van de CCR-vergadering. 

 

Voorstel: 

 Half 6 (17.30 uur) beginnen met eten en daarna koffie 

 Half 7 (18.30 uur) begin cursus 

 Half 9 (20.30 uur) einde cursus 

De cursus duurt 2 uur. Dit is net zo lang als de vergadering. 

Iedereen vindt het een goed voorstel van het LSR. 

Pauzes kunnen aangegeven worden (indien nodig). 
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Klachten vervoer    

 

   Vorige vergadering besproken: 

De CCR heeft een brief gestuurd naar alle cliëntenraden  

om ervaringen op de mail te zetten naar de CCR. 

Nog niet alle raden zijn bij elkaar geweest. 

De CCR heeft een aantal reacties ontvangen: 

Van Zilvermeeuw 1, LOEK, Dars 3, Betsy Perk en Kersenboogerd. 

Hopelijk krijgt de CCR meer reacties van andere raden. 

 

Wilma heeft een enquête ingevuld en opgestuurd naar Hoorn. 

Cretia doet navraag bij degene die het vervoer coördineert Michel 

of hij iets weet over een enquête.  

 

Een kort verslag van de bevindingen met vervoer tot nu toe: 

- Verbeteringen gaan langzaam 

- Door combinaties zitten cliënten langer in de bus 

- Sommige chauffeurs zijn niet aardig 

- Vanaf de 2e week zijn er problemen. 

- Sommige chauffeurs houden zich niet aan afspraken  

die voor sommige cliënten heel belangrijk zijn. 

- De planning is moeilijk bereikbaar 

- 2 cliënten in een rolstoel zaten niet vast 

 

Harry heeft een brief ontvangen. 

De brief was geadresseerd aan de ouders/verzorgers van Harry. 

Harry mag zijn vervoer niet zelf afzeggen, dit moet zijn vrouw doen. 
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Rondvraag    

 

Rachel Muis 

Bij Medezeggenschap is er een nieuwe ondersteuner, Rachel Muis. 

Zij neemt enkele cliëntenraden van Cretia over.  

En vervangt Cindy die met zwangerschapsverlof gaat. 

Rachel wil meekijken bij de CCR.  

Ze wil graag de CCR-vergadering van 31 juli bijwonen. 

De CCR-leden vinden dat goed. 

 

Peter Vriendjes 

Peter Vriendjes is een ondersteuner bij de centrale deelraad cliënten van 

de Waerden.  

Hij is heel benieuwd hoe de CCR vergadert. 

Vindt de CCR het goed als hij komt meekijken? 

Hij komt dan kijken als Dik en Nico er zijn. 

De CCR-leden vinden dat goed. 

Het dagelijks bestuur zal kijken welke datum dat wordt. 
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Volgende vergadering 
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 3 juli 2017         half 8       tot       9 uur     (19.30 uur tot 21.00 uur). 
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Sluiting  

 

Harry sluit de vergadering. 


