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de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: 

 

Anita Schoemaker 

cliëntenraad Linger 

Heerhugowaard  

Myra Kornalijnslijper 

cliëntenraad 

KersenBoogerd Hoorn 

 

Arco Boogaard  

cliëntenraad  

de Waaier + ‘t WAD  

Adrie de Bruijn 

functionaris 

medezeggenschap 

 

Dave van der Neut 

cliëntenraad Dars 3 

+ Vrije Tijd Raad  

Jacob Floris de Visser 

administratief medewerker 

medezeggenschap 
 

De cliënten-raad-krant wordt gemaakt voor en door  

cliënten-raads-leden van Esdégé-Reigersdaal. 

De krant komt uit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

De krant wordt gestuurd naar: cliënten-raads-leden + cluster-managers 

+ centrale verwanten-raads-leden + raad van bestuur + alle locaties. 

De krant wordt gedrukt bij    TeCeA   Heerhugowaard. 
 

 

  

Geen krant ontvangen? 

Heb jij nieuws over jouw cliëntenraad? 

Wil je meer cliënten-raad-kranten bestellen? 

Wil je de krant op CD beluisteren?   

Wil je de krant alleen in tekst? 

 

  

Laat het weten aan: 

 

  

cliënten-raad-krant    

antwoordnummer 72004   

1720 VA   Broek op Langedijk 

clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl 

 

 
telefoonnummer 0226  33 20 24  

 

download de krant,  

lees en luister naar de krant: 

www.clientenraden.st-er.nl/clientenraadkrant 

mailto:clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl
http://www.clientenraden.st-er.nl/clientenraadkrant


pagina 3 

Besluit Medezeggenschap 
    

In het Besluit Medezeggenschap staan alle afspraken  

over de medezeggenschap van cliënten en verwanten 

van Esdégé-Reigersdaal. 

 

De afspraken zijn gemaakt door:  

 de Centrale Cliëntenraad 

 de Centrale Verwantenraad 

 de Raad van Bestuur 

 

Alle raden hebben meegepraat over dit besluit. 

In november hebben de voorzitters het besluit ondertekend. 

En gelden alle afspraken die in het besluit staan. 

 

             

    Ineke Bakker        Harry Beekman  Dik van Bruggen      Nico Plug                            

   voorzitter CVR       voorzitter CCR              Raad van Bestuur          

 

 

Wil je het  

Besluit Medezeggenschap  

helemaal lezen? 

Ga naar:   

www.clientenraden.st-er.nl/ 

besluit-medezeggenschap.html 

http://www.clientenraden.st-er.nl/besluit-medezeggenschap.html
http://www.clientenraden.st-er.nl/besluit-medezeggenschap.html
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Praten met Ineke Bakker 

    

Ineke is voorzitter van de Centrale Verwantenraad. 

Ineke heeft de vragen over het Besluit Medezeggenschap 

via E-mail beantwoord. 
 

 

 

1. Welke invloed heeft de Centrale Verwantenraad gehad  

op het Besluit Medezeggenschap?  

De CVR heeft zelf  

enkele aanpassingen / toevoegingen  

kunnen doen zodat het beter aansluit bij onze ideeën. 
 

 

2. Wat vindt de Centrale Verwantenraad van de medezeggenschap? 

Medezeggenschap is een belangrijk punt voor de CVR. 

Het gaat om veel zaken waar wij graag over meedenken. 
 

 

3. Wat vind je van het Besluit Medezeggenschap?   

Het uiteindelijke besluit overlapt  

na toevoegingen van de CCR en CVR  

alle punten waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn. 
 

 

4. Bij welke onderwerpen kan het Besluit Medezeggenschap  

de Centrale Verwantenraad helpen? 

Belangrijk blijft de korte lijn tussen de CVR, de CCR  

en de Raad van Bestuur.  
 

 

5. Wat wil je verder nog kwijt over het Besluit Medezeggenschap? 

Medezeggenschap is en blijft erg belangrijk.  

Het is belangrijk dat wij als CVR goed op de hoogte blijven  

van wat er speelt in de diverse clusters.  
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Praten met Harry Beekman 

    

Harry is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. 

Anita voelt Harry aan de tand  

over het besluit medezeggenschap. 

 

 

 

1. Welke invloed heeft de Centrale Cliëntenraad gehad  

op het Besluit Medezeggenschap?  

De CCR heeft met elkaar overlegd  

wat er in het besluit moest komen te staan. 

Ook is er overlegd hoe het besluit er uit moest zien. 
 

 

2. Wat vindt de Centrale Cliëntenraad van de medezeggenschap? 

Het is goed dat cliëntenraden mee kunnen praten. 

Daardoor word je gezien als cliënt en tel je mee. 
 

 

3. Wat vind je van het Besluit Medezeggenschap?   

Het is goed dat het op papier staat. 

Dan weet iedereen waar je medezeggenschap over hebt. 
 

 

4. Bij welke onderwerpen kan het Besluit Medezeggenschap  

de Centrale Cliëntenraad helpen? 

Toegankelijkheid voor cliënten, nachtzorg, eigen bijdrage WMO, 

vertellen aan de politiek wat belangrijk is voor cliënten, waskosten, 

nieuwe directeur, nieuwe clustermanager, werkplannen. 
 

 

5. Wat wil je verder nog kwijt over het Besluit Medezeggenschap? 

Als onderwerpen belangrijk zijn voor cliënten 

en niet in het besluit medezeggenschap staan  

kan er toch over gepraat worden met elkaar. 
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Praten met Nico Plug 

    

Nico is lid van de Raad van Bestuur. 

Anita zaagt Nico door 

over het besluit medezeggenschap. 
 

 

 

1. Welke invloed heeft de Raad van Bestuur gehad  

op het Besluit Medezeggenschap?  

Er is een wet die zegt dat je een aantal dingen moet doen. 

We hebben gesproken met de CCR en de CVR. 

Met elkaar om de tafel hebben we  

het besluit medezeggenschap gemaakt. 
 

 

2. Wat vindt de Raad van Bestuur van de medezeggenschap? 

We vinden dit ontzettend belangrijk. 

Het komt voort uit onze visie. 

Dit komt terug hoe cliënten betrokken moeten worden  

bij beslissingen die genomen worden. 

Clusters beslissen heel veel dingen voor cliënten. 

Soms zijn de belangen van medewerkers  

niet hetzelfde als de belangen van cliënten. 

Bijvoorbeeld bij de Nachtzorg bij Linger. 

Soms is het spannend en een uitdaging  

om te blijven luisteren naar elkaar. 
 

 

3. Wat vind je van het Besluit Medezeggenschap?   

Ik vind het goed dat afspraken vastliggen. 

Dat de afspraken duidelijk zijn  

en iedereen weet wat de afspraken zijn. 

Het belangrijkste is dat je elkaar serieus neemt  

en we met elkaar in gesprek zijn. 
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4. Bij welke onderwerpen kan het Besluit Medezeggenschap  

de Raad van Bestuur helpen? 

Ik kijk naar mezelf.  

Bij mijn benoeming  

heb ik gezien  

dat de CCR en de CVR  

een belangrijke rol hadden. 

Dat was erg plezierig. 

Dit geldt ook  

voor nieuwe clustermanagers. 

Het is duidelijk welke rol  

de cliëntenraden hebben en meebeslissen  

over nieuwe clustermanagers. 

In clusters kan je ook afspraken maken  

hoe je omgaat met nieuwe medewerkers. 
 

 

5. Wat wil je verder nog kwijt over het Besluit Medezeggenschap? 

  

Wij willen Esdégé-Reigersdaal besturen  

waarbij de cliënt centraal staat. 

We willen dat cliënten actief betrokken worden  

bij belangrijke beslissingen.  

Bij nachtzorg bijvoorbeeld. 

 

Ik probeer heel alert te zijn  

om onderwerpen  

op de agenda te zetten. 
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Samenwerkings-overeenkomst CCR 

De Samenwerkings-overeenkomst is opnieuw geschreven. 

Het is makkelijker leesbaar en aangepast 

aan de afspraken die nu gelden. 

De CCR en de Raad van Bestuur hebben 

de Samenwerkings-overeenkomst 

ondertekend. 

De afspraken die in de overeenkomst 

staan gelden direct. 

Lees de Samenwerkings-overeenkomst op: 

www.clientenraden.st-

er.nl/samenwerkingsovereenkomst.html  

  

 

Uitluisteren cliënten 

In Nieuwsuur is een uitzending geweest over uitluisteren. 

De CCR wil weten hoe het  

bij Esdégé-Reigersdaal is geregeld. 

De CCR heeft hier met Nico over gesproken. 

De CCR wil een keer kijken bij de Nachtzorg hoe dit gaat. 

Nico regelt een bezoek voor de CCR bij de Nachtzorg. 

  

 

Werkgroep contractvervoer 

De CCR heeft een werkgroep over het vervoer ingesteld. 

Deze komt 2 x per jaar bij elkaar. 

De CCR wil vaker bij elkaar komen om  

met de vervoerders Munckhof en Noot  

in gesprek te gaan over: 

Wat gaat goed en wat gaat niet goed? 

http://www.clientenraden.st-er.nl/samenwerkingsovereenkomst.html
http://www.clientenraden.st-er.nl/samenwerkingsovereenkomst.html
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vergadering van de CCR 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De CCR vergadert op maandag 

 15 januari 

 5 februari 

 19 februari 

 5 maart 

 19 maart 

Ben je cliënt van Esdégé-Reigersdaal? 

In overleg kan je bij de vergadering aanwezig zijn. 

Je vergadert niet mee. 

 

Wil jouw cliëntenraad praten met de CCR? 

Nodig een CCR-lid uit bij jouw cliëntenraad. 
  

Hoe kan je de centrale cliëntenraad bereiken? 

 0226  33 20 24 

  

 

centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl 

  

Heb je vragen aan de centrale cliëntenraad? 

Wil je het verslag van de centrale cliëntenraad ontvangen? 

Bel of E-mail met de centrale cliëntenraad.  

CCR-verslagen: www.clientenraden.st-er.nl/ccr-verslagen.html 

 

    

Verkiezingen 

In de kiesgroep Helios en Klompenhoeve heeft 

zich 1 persoon kandidaat gesteld voor de CCR. 

Alexandre Cevat is nieuw CCR-lid. 
     

 

mailto:centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl
http://www.clientenraden.st-er.nl/ccr-verslagen.html
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             stamppot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                kijken naar het terugspeeltheater 

Vincent 

 

 

 

kijken naar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . het terugspeeltheater 
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Alexandre Cevat is geïnstalleerd als nieuw CCR-lid. 

 
de nieuwe CCR 
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Rechten van alle mensen met een handicap 
    

Alle mensen zijn gelijk  

en hebben recht op de rechten  

die in de Universele Verklaring  

van de Rechten van de Mens  

worden genoemd.  

 

Mensen met een handicap  

hebben extra bescherming nodig.  

Voor hen is het Verdrag Rechten  

van Personen met een Handicap opgesteld. 

 

Dit verdrag is opgesteld door de Verenigde Naties. 

Het zijn 50 artikelen om mensen met  

en mensen zonder een handicap gelijke rechten te geven. 

 

 
 

De Centrale Cliëntenraad  

heeft een koffer gemaakt 

met diverse artikelen  

over deze rechten. 

                                                                        Marloes 

Alle cliëntenraden  

krijgen deze koffer. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0KK7quPWAhVLUlAKHSOfCA8QjRwIBw&url=http://infosecuritymagazine.nl/2015/12/17/verenigde-naties-wil-een-digitale-vredesmacht-opzetten/&psig=AOvVaw1TxORgnOHZkeSOJjv3bT9P&ust=1507631294748112
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koffer over Rechten 
    

                                                                        

  

 

 

de inhoud  

van de koffer 
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Alle lezers krijgen deze kalender toegestuurd.  

Hierin staan de rechten van het VN-verdrag 

voor mensen met een beperking. 

Elke maand een ander recht. 

Ook staan de vergaderingen van de CCR er in. 
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rectificatie Bladeren 

In de vorige krant stond: 

De CCR is ontevreden over het blad Bladeren. 

Dit bericht kwam van de Vrijetijdraad. 

De CCR is in gesprek met de afdeling communicatie. 

  

 

Nieuwe clustermanager LOEK 

Cliëntenraad Loek heeft een sollicitatiegesprek gehad  

met de nieuwe clustermanager. 

De cliëntenraad gaf positief advies  

om de clustermanager in dienst te nemen. 

  

 

afasiecentrum 

 Skagerraad heeft Mariëlle Koelewijn uitgenodigd. 

 De raad heeft met Mariëlle gepraat over de vraag: 

 Hoe kan het afasiecentrum mensen met afasie helpen? 

  

 

Inkoop stroom en gas 

Het is niet mogelijk om dit gezamenlijk in te kopen. 

Dit heeft Dik van Bruggen onderzocht. 

TIP: Informeer bij de woningbouwvereniging of dit kan. 

  

 

Nieuwe clustermanager Titanialaan - Polderhuis 

Cliëntenraad Titanialaan en cliëntenraad Polderhuis 

hebben een sollicitatiegesprek gehad  

met de nieuwe clustermanager. 

De cliëntenraden gaven positief advies  

om de clustermanager in dienst te nemen. 
 

Heb jij nieuws voor deze pagina?       Stuur het op naar de redactie! 
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de Centrale Cliëntenraad 

 

en de redactie  

van de cliënten-raad-krant  

wensen je fijne kerstdagen  

en een gelukkig 2018 

 


