
 
 

 

 

 

 

 
 
Wij zijn  
 
De Centrale Cliëntenraad van Esdégé-Reigersdaal. 
Wij zijn mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. 
en mensen met niet aangeboren hersenletsel. 
Wij komen op voor onszelf en anderen met een beperking. 
 
Wij zijn boos over de landelijke bezuinigingen. 
Wij maken ons ernstige zorgen over de gevolgen voor de cliënten.  
De gevolgen die cliënten nu al ondervinden, 
door de bezuinigingen en de transitie naar de WMO.  
 
 
Waar staan we voor 
 

 Dat de ondersteuning blijft. 

 Dat mensen met een beperking mee kunnen blijven doen in de 
maatschappij. 

 De visie van Esdégé-Reigersdaal: alle mensen zijn gelijkwaardig, 
elk mens is uniek. 
Hierbij is de ondersteuning gericht op:  
* Respect  
* Ontplooiing  
* Een volwaardige plaats in de samenleving  
* Het aangaan en behouden van relaties  
* Het maken van keuzes bij het inrichten van het eigen leven  

 
 
Wat is er opgebouwd  
 

 Juist met voldoende ondersteuning,  
kunnen we nu zo zelfstandig mogelijk zijn  
en meedoen in de maatschappij. 
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Wat wordt er afgebroken door de bezuinigingen 
 

 Onze zelfstandigheid ! 

We worden meer afhankelijk van familie en vrijwilligers,  
die het wel goed bedoelen, maar niet professioneel zijn. 
Onze angst is, dat zij onze zelfstandigheid niet bevorderen,  
maar gaan betuttelen.  
Professionals moeten aan allerlei eisen voldoen.  
Zij leren hoe ze ons zo zelfstandig mogelijk kunnen laten zijn. 
Familie en vrijwilligers hebben deze kennis niet.  
En zij kunnen vaak minder afstand nemen van de situatie.  

 Onze ontwikkeling ! 

De wereld wordt steeds ingewikkelder. We hebben juist méér 
ondersteuning nodig om het te blijven volgen. 
Begeleiding heeft steeds minder tijd om ons dingen te leren.  
 
 

Gevolgen die mensen met een beperking nu al merken 
 
Wij hebben in 2014 een enquête gehouden.  
Hieronder een greep uit de antwoorden ………………………..  

 

 Er is minder tijd voor spontane gesprekjes met begeleiders.  
Gesprekken moeten steeds meer op afspraak.  
Voor veel mensen met een beperking is dit moeilijk.  
Op die manier blijven zij langer met problemen rondlopen.  
Met als gevolg dat problemen groter worden. 

 Volwassen mensen die adl nodig hebben, kunnen niet meer zelf 
bepalen hoe laat zij naar bed gaan. 

 Mensen die adl nodig hebben, worden hierdoor ’s avonds ook 
beperkt in hun activiteiten in de samenleving.  

 Er is meer stress bij begeleiders waardoor het minder gezellig is. 

 Sommige cliënten kunnen niet meer met vakantie, of dagjes uit, 
omdat  ze dit niet zonder professionele  begeleiding kunnen, 
of zij moeten zelf betalen voor begeleiding en dat is te duur.  

 Inkomens zijn lager geworden. 

 Kosten zijn hoger geworden (zoals eigen bijdrage dagbesteding, 
ziektekosten). 

 Men kan niet meer altijd werken waar men wil.  

 Lange bustijden voor cliënten door bezuiniging op vervoer. 



 
 

 Eigen kosten als je eerder naar huis wilt van je werk,  
ook als dit is in verband met beperkte belastbaarheid. 

 Meer wisseling van chauffeurs door uitbesteding aan het 
goedkoopste vervoersbedrijf. Dit heeft voor een aantal cliënten 
veel onrust tot gevolg.  

 Er zijn minder uren voor ondersteuning in avond en weekend. 

 Er zijn extra cliënten gekomen, maar niet meer ondersteuning.  
Minder personeel voor meer cliënten.  

 Activiteiten die niet doorgaan door ziekte van personeel.  

 De bezuinigingen en transitie geven veel onzekerheid en stress bij 
cliënten.  

 
 
 

Wat willen wij: 
 

 Dat er geluisterd wordt naar mensen met een beperking 

 Dat we inspraak krijgen in de veranderende wetten  

 Dat er meer aandacht komt voor onze ervaringen met de 
bezuinigingen en veranderingen 

 Dat mensen met een beperking dezelfde kansen krijgen als 
mensen “zonder” beperking 

 Dat we mee kunnen blijven doen op ons eigen tempo, 
met de ondersteuning die daarvoor nodig is.  

 Dat duidelijk wordt hoe moeilijk het is om afhankelijk te zijn en 
voor jezelf op te komen als je een beperking hebt. 

 

 Dat er niet meer wordt bezuinigd op mensen met een beperking ! 

 Dat de plannen worden aangepast ! 


