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praten met 
Elfrieda Peetoom 

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

 

Anita van Dinteren 

cliëntenraad Linger 

Heerhugowaard  

Myra Kornalijnslijper 

cliëntenraad 

KersenBoogerd Hoorn 

 

Arco Boogaard  

cliëntenraad  

de Waaier + de Schelp  

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 +  

centrale verwanten-raads-leden + cluster-managers + 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@Esdégé-reigersdaal.nl 

 

 
telefoonnummer 0226  33 20 24  

 

download de krant,  

lees en luister naar de krant: 

www.cliëntenraden.st-er.nl/cliëntenraadkrant 

mailto:clientenraadkrant@Esdégé-reigersdaal.nl
http://www.clientenraden.st-er.nl/clientenraadkrant
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praten met de commissie BBB 

Myra + Gert-Jan + Jaap 

    

 

 

De commissie boze burgers met een beperking 

heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen  

van de bezuinigingen en veranderingen  

en een manifest gemaakt. 

Dit manifest is op dinsdag 21 juni 

aangeboden aan de 2
e
 kamer. 

 

Hoe kijkt de commissie aan tegen alle gebeurtenissen? 
 

De commissie BBB bestaat uit 

                      
                 Gert-Jan   +      Jaap       +      Myra      +      Marga 
 

 

1. Hoe is de BBB werkgroep ontstaan? 

Bij de werkplanbijeenkomst medezeggenschap is het idee ontstaan. 

CCR-leden, CVR-leden en ondersteuners cliëntenraden  

komen bij elkaar om plannen te maken.  

We maakten ons zorgen om de bezuinigingen. 

Er is een groep gemaakt die hier iets tegen wilde doen. 
 

 

2. Wat willen jullie bereiken? 

Er moet meer naar de cliënt worden geluisterd. 

De politiek moet niet alleen over ouderen gaan. 

Het moet ook gaan over mensen met een beperking. 
 

 

3. Voor wie doen jullie dit?  

We komen op voor alle mensen met een beperking.  
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4. Wat verwachten jullie van de politiek  

na het aanbieden van het manifest?  

Dat ze niet meer bezuinigen op zorg voor mensen met een beperking.  

Ze moeten ons niet vergeten.  

Henk Krol van 50+ heeft het manifest aan de kamer-voorzitter gegeven. 
 

 

5. Jullie hebben vragenlijsten verstuurd. Wat waren de reacties? 

De vragenlijsten zijn naar alle cliëntenraden gestuurd. 

Ongeveer 30 lijsten zijn teruggestuurd.  

 
De vraag: Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen? 

Een paar antwoorden: 

 Minder persoonlijke aandacht voor cliënten.  

 Minder geld voor vervoer en begeleiding.  

 Geen uitjes meer voor cliënten of iets leuks. 
 

 

6. Wat gaat de werkgroep verder nog doen?  

De 1
e
 klus zit erop.  

We komen nog een keer bij elkaar  

om te kijken wat we verder gaan doen.   

Misschien iets met de WMO. 
 

 

7. Hoe vonden jullie het om in de werkgroep te zitten? 

Goed dat we over de bezuinigingen gepraat hebben. 

De werkgroep was leuk en zwaar.   

We moesten goede vragen bedenken.  

De achterban moet de vragen wel begrijpen.   

Het verrijkt om te leren hoe je een goede vragenlijst maakt.  

Myra vond het leuk om na de CCR  

toch nog door te gaan met de werkgroep.  
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8. Hoe tevreden zijn jullie met het resultaat? 

Heel erg tevreden. 

Het was een overwinning om naar de 2
e
 kamer te gaan. 

We zijn trots dat we het manifest hebben aangeboden. 

 
En besproken hebben met Odwin van Dijk. 

We hadden een afspraak met Diederik Samson. 

Jammer dat deze afspraak niet doorging. 

Wel goed dat we het met Odwin van Dijk besproken hebben.  
 

 

9. Willen jullie zelf nog iets kwijt?  

Gert-Jan: Ik hoop dat ze wat met het manifest gaan doen. 

Jaap:  Ik vind dat er niet meer bezuinigd moet worden op de zorg.   

Myra:  Ik hoop dat de politiek wel begrijpt  

  dat mensen met een beperking gewoon kunnen praten. 
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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  



pagina 7 

 

 

Wat is er opgebouwd ? 

 

 Juist met voldoende ondersteuning,  

kunnen we nu zo zelfstandig mogelijk zijn  

en meedoen in de maatschappij. 

 

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 ! 

 

 

Dit is een samenvatting van het manifest. 

Lees het volledige manifest op: 

www.clientenraden.st-er.nl/manifest.html.  

http://www.clientenraden.st-er.nl/manifest.html


pagina 8 

  
  

  

 

 

René Uriot, lid van de Raad van Toezicht 

was gast bij een vergadering. 

De Raad van Toezicht kijkt  

of de Raad van Bestuur goed werkt. 

  

 

Pierre Quaedvlieg praat over de planning van zijn afscheid. 

Pierre praat elke maand met zijn opvolger. 

Zijn opvolger wordt verder ingewerkt door Dik. 

  

 

Michael Keij, CCR-lid en lid cliëntenraad Torenuil, 

stopt met de CCR. 

Michael, hartelijk bedankt voor je inzet! 

  

 

Divera Obdam, CCR-lid en lid cliëntenraad Avenhorn 

stopt met de CCR. 

Divera, hartelijk bedankt voor je inzet! 

  

 

Wilma van Leyen, cliëntenraad Avenhorn  

vult de plek op van Divera en is opnieuw lid van de CCR. 

Wilma was eerder lid van de CCR tot 2010. 

  

 

Divera en Michael zijn gestopt met de CCR. 

1 plek was niet bezet in de CCR. 

In 2 kiesgroepen komen verkiezingen voor de CCR. 

  

 

De CCR geeft positief advies om te onderzoeken 

of de ondersteuning van 3 woonlocaties van Heliomare 

overgenomen kunnen worden door Esdégé-Reigersdaal. 
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Hoe kan je de centrale cliëntenraad bereiken? 
  

 

De CCR vergadert op maandag 

 4 juli 

 18 juli 

 5 september 

 19 september 

Ben je cliënt van Esdégé-Reigersdaal? 

In overleg kan je bij de vergadering aanwezig zijn. 

Je vergadert niet mee. 
  

 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. 
 

 

  

Cursus voor de CCR      Samen besluiten nemen + Onderhandelen 
 

  
 

Op maandag 4 juli heeft de CCR cursus van LSR. 

 
    

 

Samen een besluit nemen. Hoe doe je dat? 

BOB is een manier om samen besluiten te nemen. 

De CCR gaat kennis maken met BOB. 

De CCR gaat oefenen met BOB. 

 

mailto:centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl
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dinsdag 21 juni  

op bezoek bij de  
 

                                                                    

onderweg naar Den Haag                                          eten en drinken 

 

  

                                

 

  

De 2
e
 kamer in  

met de CCR-leden  

van Esdégé-Reigersdaal  

en de  leden van de 

Centrale Deelraad 

Cliënten van  

De Waerden. 

 

De cliëntenraad  

van de Prinsenstichting 

ondersteunt het manifest.  



pagina 11 

 

       Myra Kornalijnslijper       Harry Beekman            Jaap Krikke 

 

 

        Gert-Jan Veldman        Rianne Broersen            Claudia Zee 

 

                                                                                                                

       afspraken maken                                                 in afwachting  
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handen schudden 

 

praten over het manifest 
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wordt aan de 2
e
 kamerleden gegeven 

 

  

 

Kijk voor meer foto’s en film over het bezoek aan de 2
e
 kamer op: 

www.clientenraden.st-er.nl/manifest.html. 

http://www.clientenraden.st-er.nl/manifest.html
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2
e
 kamer  

In de 2
e
 kamer zitten 150 leden 

van alle politieke partijen, 

1 lid is Odwin van Dijk 

van de partij van de Arbeid. 

Na het aanbieden van het manifest gingen we in gesprek met Odwin. 

  

Odwin is zelf rolstoelgebruiker  

als gevolg van een ongeluk  

op zijn 18e jaar. 

We hebben een half uur  

op de werkkamer  

met Odwin gesproken. 

Odwin zei dat er 

een onderzoek komt. 

De regering gaat kijken  

of er bij mensen met een beperking  

een ander traject kan komen dan bij ouderen. 

 

 

Odwin is het met ons eens:  

Ouderenzorg is wat anders  

dan de zorg voor  

mensen met een beperking. 

    

Kijk voor het hele gesprek op: 

www.clientenraden.st-er.nl/manifest.html 

http://www.clientenraden.st-er.nl/manifest.html
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Na afloop van het bezoek bij de 2
e
 kamer 

zijn we uit eten gegaan. 

We hadden niet veel tijd, want het was uitgelopen. 

Daarna was de lange reis naar huis. 

  

 

Het congres van 8 oktober van Raad op Maat is vol. 

Alle beschikbare plaatsen zijn gereserveerd. 

Cliëntenraadsleden kunnen zich wel  

op de wachtlijst laten zetten. 

  

 

De bezuinigingen in 2017 gaan niet door. 

Esdégé-Reigersdaal liep voor op de bezuinigingen. 

Hierdoor komt er ruimte  

voor een kleine stijging van de interne tarieven. 

  

 

23 juni werd sportcentrum de Draai geopend. 

De Vrijetijdraad + cliëntenraad DAC 3  

+ werkgroep de Draai waren bij de opening aanwezig. 

Dave van der Neut + Yvonne Vlaar deden de opening. 

  

 

De redactie van deze krant heeft 2 nieuwe leden. 

Myra Kornalijnslijper + Dave van der Neut. 

  

 

Wilma van Leyen is gestopt met haar redactiewerk. 

Wilma dankjewel voor je inzet voor de krant. 

  

 

Er wordt een nieuw instellingsbesluit geschreven. 

In een instellingsbesluit staat hoe de medezeggenschap 

voor cliëntenraden en verwantenraden is geregeld. 

Heb jij nieuws voor deze pagina?       Stuur het op naar de redactie! 
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Op 4 november heeft de CCR  

een achterbanbijeenkomst 

met het terugspeeltheater. 

 
   

Zet het in je agenda en speel mee. 
 

 

                                                                                  
 
 

 

 

 

 

 

http://wordtvervolgd.net/wat-is-terugspeeltheater/

