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Agendapunten 

 

 Werving leden van de Raad van Toezicht 

 Nieuw bestuursbureau 

 

1 
 

Opening 

 

Harry opent de vergadering,  

Harry heet Harriet, Gerrit en de CCR leden van harte welkom 
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Post 

 

 Advertentietekst lid Raad van Toezicht , 29 mei 2019 
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Mededelingen     geen mededelingen 
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Verslag 20 mei 2019 

 

 De CCR wil reageren op het idee van Nico: 

om bij grote rolstoelen de lift bij de buren te gebruiken. 

De CCR vind dit echt niet kunnen. 

Het gebouw moet toegankelijk zijn voor iedereen. 

De CCR zal dit via een brief aan Nico laten weten (zie agendapunt 6.) 
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Werving leden Raad van Toezicht 

 

De CCR mist informatie. 

Gerrit, voorzitter Raad van Toezicht, komt praten over de profielschets. 

De CCR heeft alleen de vacaturetekst ontvangen en niet de profielschets. 

Harriet stuurt de profielschets nog op naar alle CCR-leden. 

Gerrit: Het advies van de CCR is meegenomen in de profielschets. 

Het zijn punten die de CCR goed in de gaten moet houden. 

Lara en Harry  zitten namens de CCR in de selectie- commissie. 

Moeten deze punten ook in de advertentie komen te staan? 

CCR: Nee, dat hoeft niet, maar komt wel in de profielschets. 

Harriet: We moeten ook naar de planning kijken. 

Het is niet handig om in vakantietijd een advertentie te plaatsen. 

CCR: Goed idee om hem voor de vakantie te plaatsen. 

Er zal wel in staan dat ze pas in augustus een reactie kunnen verwachten. 

In week 35 is de briefselectie en in week 36 de sollicitatiegesprekken. 
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Gerrit: zijn er nog meer gesprekspunten voor de Raad van Toezicht? 

CCR: de CCR wil heel graag haar zorg uitspreken 

over het nieuwe bestuurs-bureau. 

Vooral de toegankelijkheid voor rolstoel gebruikers. 

Wat is de rol van de Raad van Toezicht hierbij? 

Gerrit: de Raad van Toezicht zegt alleen iets over de koop van een gebouw. 

Ik ga wel aan Dik en Nico vragen om hier extra op te letten. 

Afspraak: Harriet stuurt de nieuwe profielschets  

naar alle leden van de CCR. 

 

Gerrit en Harriet verlaten de vergadering. 
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Nieuw bestuursbureau 

 

Visie Esdégé-Reigersdaal 

Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek. 

Daarom heeft iedereen recht op: 

 respect 

 ontplooiing 

 een volwaardige plaats in de samenleving 

 andere mensen om zich heen 

 het maken van keuzes bij het inrichten van het eigen leven 

Dit betekent dat wij: 

 het individu respecteren 

 inspelen op de mogelijkheden van het individu 

 ondersteuning bieden bij het maken van keuzes 

 uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig 

 ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties 

 gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de 

samenleving 

Wij zetten ons in  

voor volwaardig burgerschap van mensen met een beperking. 

We werken mee aan normalisatie en integratie. 

Van medewerkers verwachten we  

dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.  
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De CCR vindt het heel belangrijk dat de visie van  

Esdégé-Reigersdaal terug te vinden is in het bestuursbureau. 

 

De CCR bekijkt de nieuwe tekeningen van het nieuwe bestuursbureau. 

Er zijn nog vele vragen en zorgen. 

De CCR schrijft een brief aan Dik en Nico met de volgende punten: 

 zorg over de grootte van de doucheruimte 

 in dezelfde ruimte moet ook een toilet komen 

 aangepast toilet op elke verdieping 

 de vergaderruimte voor de CCR is te klein.  

Er komt een proefopstelling om het uit te proberen. 

 Er is een grote ontmoetingsruimte op de bovenste verdieping. 

Is deze veilig genoeg om te gebruiken bij achterban-bijeenkomsten? 
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Rondvraag   geen vragen 
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Volgende vergadering  17 juni 2019 

 

Vergaderpunten  

 CCR Huishoudelijk Reglement (concept) 

 indeling kiesgroepen 

 informatiewebsite voor cliënten  
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Sluiting   Harry sluit de vergadering. 

 


