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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
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Praten met John Mulders 

over gelijkwaardigheid 

    

 

John Mulders is cliënten-raads-lid van de Eenhoorn. 

De Eenhoorn is een theatergroep in Hoorn. 

Anita voelt John aan de tand over gelijkwaardigheid. 

 

 

1. Wat is gelijkwaardigheid voor jou?  

Dat je als persoon, als mens gezien wordt.  

Dat je gelijk behandeld wordt en niet kinderlijk. 

In de politiek praten ze over je en niet met je.  

Als je in gesprek bent moeten ze je gelijk behandelen  

en niet denken dat je ze niet helemaal op een rijtje hebt.  
 

 

2. Hoe belangrijk is gelijkwaardigheid voor jou? 

Heel belangrijk, als je gelijkwaardig bent kan je zelf bepalen wat je doet.  

Mensen moeten mij gelijkwaardig behandelen. 

Ik behandel andere mensen ook gelijkwaardig.  

Je moet ook jezelf kunnen zijn zodat je je niet aanpast aan de ander.  
 

 

3. Behandelt Esdégé-Reigersdaal je gelijkwaardig?  

Ik voel me heel erg gerespecteerd en gelijkwaardig behandeld. 

Ik vind dat Esdégé-Reigersdaal mij gelijkwaardig behandelt. 

Er wordt gekeken wat je kan en niet wat je niet kan. Ik ben getrouwd.  

Mijn vrouw kreeg begeleiding bij een andere zorginstelling  

en was daar niet tevreden over.  

Nu krijgt ze ondersteuning bij Esdégé-Reigersdaal. 

Er ging een wereld voor haar open. 

Ze vind nu veel meer begrip.  

Ze is nu een stuk gelukkiger dan bij die andere stichting.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB0vOMk-PWAhWGa1AKHWu1BAkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/smiley-groene-eenvoudige-gelukkig-146093/&psig=AOvVaw3lECBAS9B_WgMIz5nqXpQr&ust=1507624988791517
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi7ucGzk-PWAhWOJlAKHZ9fBBcQjRwIBw&url=http://somses.nl/?p%3D290&psig=AOvVaw1fOWSnLJqgz5b8u3yV_DW4&ust=1507625123602997
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4. Behandelt de maatschappij je gelijkwaardig? 

Soms wel, soms niet.  

Op feestjes praten mensen heel even kort met je 

en gaan dan snel naar andere mensen.  

Die vinden ons van niet gelijk niveau. 

Daar kan ik niet zo goed mee praten.  

Dan hang ik er maar een beetje bij  

en voel me niet gelijkwaardig.  

Mensen die me kennen en in de stad tegenkomen  

behandelen me wel gelijkwaardig.  

In mijn vriendinkring word ik gelijkwaardig behandeld. 
 

 

5. Hoe ga jezelf om met gelijkwaardigheid? 

Door met mensen te praten en te laten zien wat voor persoon ik ben.  

Ik laat me niet als kind behandelen.  

Als ik het ergens niet mee eens ben, laat ik dit weten.  

Ik probeer zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan  

en mijzelf te presenteren. 

Je bent je eigen PR-bureau.  

Je moet goed laten zien wie je bent. 
 

 

6. Vind je gelijkwaardigheid op je werk? 

Ja, ik werk in het theater, ik word overal bij betrokken. 

Ik heb het idee geopperd om te gaan werken met vluchtelingen.  

Zij moeten ook een kans krijgen om mee te doen.  

De vluchtelingen hebben ook begeleiding 

omdat ze vluchtelingen zijn.  

Ze zijn nu echt deel van ons.  

Vluchtelingen kun je ook gelijkwaardig behandelen op deze manier.  

Met mijn werk ben ik ook naar Italië geweest.  

De taal is wel lastig, maar je kan ook met gebaren praten.  

Dat was een heel leuk project. 

Ik voelde me heel goed gewaardeerd. 
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7. Welke tips heb je voor cliënten?    

Dat je vooral jezelf moet zijn. 

Je moet je niet laten veranderen.  

Praat met anderen en wees jezelf.  

Dan komt er ook meestal respect.  

Laat je niet anders behandelen.  

 

laat me,  

laat mij mijn eigen gang maar gaan,  

laat me, laat me  

ik heb het altijd zo gedaan 

 

Zo moet het voor mij.  

Als ik aan dit lied denk, dan ben ik mezelf.      
 

                           

8. Wil je verder nog iets kwijt?   

Ik had de vraag verwacht: Word je ook bij de politiek serieus genomen?  

Mijn antwoord is: Absoluut niet! 

Nu met de bezuinigingen worden we gewoon in een hoek gezet.  

Ik had liever gehad dat de eigen bijdrage niet ingevoerd was.  

Ik vind het oneerlijk dat mensen veel geld voor de zorg moeten betalen  

en daardoor zorg gaan mijden.  

Mensen met een beperking  

worden niet altijd goed begrepen in de politiek.      
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Doe je mee? 

 

Doe je mee  

Is een spel voor mensen  

met een licht verstandelijke beperking. 

Op een leuke manier kan je met elkaar in gesprek 

over meedoen in de samenleving. 

 

 
 

 

Met vragen en opdrachten  

over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven. 

Met verrassingen, gezelligheid en humor. 
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Iedereen kan meedoen met dit spel. 

Cliënten, familie, vrienden en collega’s. 

 

Hoe gaat het spel? 

Je gaat met elkaar in gesprek over je leven. 

Er zijn 7 onderdelen:  

 Vraag 

 Stelling 

 Keuzevraag 

 Foto 

 Tekenen / uitbeelden 

 Waar denk je aan bij?  

 Kanskaarten 

 

 

Elk speelbord heeft een eigen thema:  

 Gezondheid 

 Ondersteuning 

 Ontmoeten 

 Leren en werken 

 Relatie 

 Vrije tijd 

 Wonen en wensen 

 

 

Doe je mee 

Is een spel dat ontwikkeld is met  

Onderling Sterk Arnhem, Buro Opaal,  

Enspiratie en Zorgbelang Gelderland.  

 

Het spel is te bestellen bij: 

http://debagagedrager.nl/product/bordspel-doe-je-mee 

en kost € 25,00. 

http://debagagedrager.nl/product/bordspel-doe-je-mee
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Bladeren 

De CCR is ontevreden over het blad Bladeren. 

De CCR vindt het jammer dat de Ergo er niet meer is.  

Een boekje is prettiger om te lezen.  

Ze missen ook de rebus en de puzzel.  

Bladeren heeft hele kleine lettertjes en is moeilijk te lezen.  

De CCR stuurt hierover een bericht  

naar de afdeling communicatie. 

  

 

VN-verdrag voor mensen met een beperking 

De CCR gaat een koffer maken  

om mee te geven bij de CCR-achterban-bijeenkomst. 

In de koffer zit een spel en informatie over het VN-verdrag.  

De koffer is voor de cliëntenraden om het VN-verdrag  

onder de aandacht te brengen van cliënten en begeleiding. 

  

 

Activiteitenverslag + jaarrekening 2017 

De CCR heeft met Nico Plug  

het activiteitenverslag doorgenomen. 

De jaarrekening is met het dagelijks bestuur doorgenomen. 

  
 Besluit medezeggenschap 

Hierin staat hoe de medezeggenschap is geregeld. 

Het is nog niet door iedereen ondertekend: 

de Centrale Cliëntenraad, de Centrale Verwantenraad  

en de Raad van Bestuur. 

Daarom kan er nog niet over geschreven worden. 

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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vergadering van de CCR 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De CCR vergadert op maandag 

 16 oktober 

 6 november 

 20 november 

 4 december 

 18 december kerst-etentje 

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. 

verkiezingen 

Voor de kiesgroep Helios en de Klompenhoeve heeft  

1 cliënten-raads-lid zich kandidaat gesteld voor de CCR. 

Het dagelijks bestuur gaat in gesprek met de kandidaat. 

Op de CCR-achterban-bijeenkomst  

zal het nieuwe lid geïnstalleerd worden. 

mailto:centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl
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Heb je tips voor deze rubriek?      Laat het de redactie weten! 
 

 

cliënt-tevredenheids-onderzoek 

Esdégé-Reigersdaal wil goed aansluiten  

bij de wensen en behoeften van de cliënten.  

Op de Klompenhoeve is  

een cliënt-tevredenheids-onderzoek gehouden 

om dit te onderzoeken. 

Het onderzoek bestaat uit vragen aan cliënten. 

 

Een paar vragen die gevraagd zijn: 
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Antwoorden 

De vragenlijst bestond uit 22 vragen. 

De cliëntenraad bespreekt de antwoorden met de clustermanager. 

De meeste cliënten zijn erg tevreden. 

Gemiddeld geven de cliënten een rapportcijfer 8,3. 

 

Aandachtspunten 

    

Een aandachtspunt is eenzaamheid. 

Sommige cliënten voelen zich wel eens eenzaam. 

 

Andere opmerkingen zijn: 

 

 

Bespreek het cliënt-tevredenheids-onderzoek met elkaar. 

Dan kom je er achter of cliënten gelijkwaardigheid ervaren. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL99mC4ePWAhUJElAKHSEkDxAQjRwIBw&url=http://www.buildingtransition.nl/2017/08/14/let-op-mooi-event-rond-digitalisering-in-woningbouw/&psig=AOvVaw04XYyc6P1OTKXGvFb2E4uX&ust=1507645936927750
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Wat kan  

de cliëntenraad 

ermee? 

gelijkwaardigheid 

 

 
 

Bij het thema gelijkwaardigheid gaat het om 3 dingen:  

 succes hebben 

 eigen inbreng 

 veiligheid  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

succes hebben eigen inbreng veilig 

 werk, hobby’s 

 aardig vinden 

 contacten maken 

 voor jezelf zorgen 

 koken 

 werk 

 hobby’s 

 wie vind je aardig? 

 met wie ga je om? 

 voor jezelf zorgen 

 wat eet je? 

 begeleiding 

 geloof 

 collega’s 

 partner 

 familie 

 vrienden 

 buren 

 cliëntenraad 

 begeleiding 
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Stappenplan om gelijkwaardigheid te bespreken 

in de cliëntenraad 

 

 

stap 1.  
 

De cliëntenraad gaat in gesprek met elkaar 

over gelijkwaardigheid. 

Gebruik de onderwerpen die genoemd zijn. 

   

stap 2.  
 

De cliëntenraad gaat in gesprek  

met de clustermanager  

over gelijkwaardigheid. 

   

stap 3.  
 

De cliëntenraad kan een vragenlijst sturen  

naar de achterban over gelijkwaardigheid. 

   

stap 4.  
 

De cliëntenraad bespreekt de uitkomsten  

van de vragenlijsten. 

   

stap 5.  
 

De cliëntenraad kan  

een achterban-bijeenkomst houden 

over gelijkwaardigheid. 

   

stap 6.  
 

De cliëntenraad geeft advies  

aan de clustermanager  

wat er kan gebeuren  

met het thema gelijkwaardigheid. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsst72y-PWAhXSh7QKHba5BMkQjRwIBw&url=http://www.leenecommunicatie.nl/vraag-me-niets-register/&psig=AOvVaw0N4FcwaV1Mc_Iy9CfmHZMO&ust=1507640277277545
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Cliëntenraad de Dreef 

Is gesplitst in cliëntenraad de Binnenroe en de Dreef. 

Dit komt door veranderingen  

van clusters en clustermanagers. 

  

 

Nieuwe clustermanager Zonneheuvel 

Cliëntenraad Zonneheuvel heeft een sollicitatiegesprek 

gehad met de nieuwe clustermanager. 

De cliëntenraad gaf positief advies  

om de clustermanager in dienst te nemen. 

  

 

 

Woonlocaties Heerhugowaard en Alkmaar 

Zijn overgenomen van Heliomare. 

Er zijn ook 2 nieuwe cliëntenraden bijgekomen. 

Cliëntenraad Alkmaar en cliëntenraad Titanialaan. 

  

 

Contact met de achterban 

Cliëntenraad ’t WAD nieuw Den Helder gaat  

op een nieuwe manier samenwerken met de achterban. 

Op 6 werklocaties komt een eigen locatie-overleg. Elk 

overleg krijgt een contact-persoon voor de cliëntenraad. 

  

 

Nieuwe clustermanager de Ploeg 

Cliëntenraad de Ploeg heeft een sollicitatiegesprek 

gehad met de nieuwe clustermanager. 

De cliëntenraad gaf 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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Alle mensen zijn vrij  

en gelijk in waardigheid. 

            Universele Verklaring  van                       de Rechten van de Mens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jij bepaalt zelf wat  

waar, goed en mooi is 

en kiest daar zelf voor. 
 

 

                                                                                  
 
 

 

 

 

 


