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de verkiezings-bus komt naar je toe in 2019 

kijk op bladzijde 14 

achterban bijeenkomst 9 november 
in gesprek met het 

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

 

Anita Schoemaker 

cliëntenraad Linger 

Heerhugowaard  

Myra Kornalijnslijper 

oud voorzitter van  

de Centrale Cliëntenraad 

 

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 in januari, april, juli en 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 

cliëntenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl 

 

 
telefoonnummer 0226  33 20 24  

 

download de krant,  

lees en luister naar de krant: 

www.cliëntenraden.st-er.nl/cliëntenraadkrant 

mailto:clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl
http://www.clientenraden.st-er.nl/clientenraadkrant
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Praten met het dagelijks bestuur 

van de Centrale Cliëntenraad 

    

Het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad 

vergadert elke maand, meestal op woensdag. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit  

                                                                         

Harry Beekman, Anita Schoemaker, Lara Margaret, Wouter Roozendaal. 

 

1. Wat is het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad? 

Het dagelijks bestuur bespreekt de stukken die binnenkomen. 

Ze bereiden de gesprekspunten voor  

om te bespreken in de Centrale Cliëntenraad. 

Het dagelijks bestuur bedenkt zelf ook onderwerpen  

om te bespreken in de Centrale Cliëntenraad. 

De onderwerpen zijn: de nachtzorg, cliëntenportaal, 

toegankelijke informatie voor cliënten, de wet Zorg en Dwang. 
 

 

2. Welke taken zijn er in het dagelijks bestuur? 

Het dagelijks bestuur beantwoordt en schrijft  

brieven en E-mails.  

De Centrale Cliëntenraad zelf besluit over de onderwerpen. 

Als er snel antwoord gegeven moet worden  

overleggen de leden van het dagelijks bestuur per E-mail of telefoon. 

 

We gaan in gesprek met  

de functionaris medezeggenschap Adrie de Bruijn  

om de samenwerking  

met de afdeling medezeggenschap af te stemmen. 
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3. Wie beslist wie er in het dagelijks bestuur zitten? 

De Centrale Cliëntenraad beslist  

wie er in het dagelijks bestuur zitten. 

De voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris  

zitten altijd in het dagelijks bestuur.  

Er zit ook 1 gewoon lid in het dagelijks bestuur. 

Als meerdere leden in het dagelijks bestuur willen, stemt de CCR. 
 

 

4. Welke rol heeft het dagelijks bestuur  

bij de verkiezingen van de Centrale Cliëntenraad?  

Het dagelijks bestuur met de ondersteuner 

en de functionaris medezeggenschap  

zijn de verkiezings-commissie. 

De verkiezings-commissie doet de voorbereiding  

en schrijft de verkiezingen uit. 
 

 

5. Waarom komen er verkiezingen bij de Centrale Cliëntenraad?  

Om de 4 jaar krijgen alle cliënten-raadsleden 

de kans om in de Centrale Cliëntenraad te komen 

zodat ze hun mening kunnen geven. 
 

 

6. Hoe kan je lid worden van de Centrale Cliëntenraad? 

Je moet in een cliëntenraad zitten. 

Je krijgt een brief om je op te geven. 

Je vult de brief in en stuur hem op. 

Je krijgt bericht of er verkiezingen bij jou komen. 
 

 

7. Hoe kan je straks stemmen voor de Centrale Cliëntenraad? 

Er zijn 47 cliëntenraden bij Esdégé-Reigersdaal. 

Er zijn 11 kiesgroepen. 

In die kiesgroepen zitten een aantal cliëntenraden. 

Uit elke kiesgroep kan 1 lid in de Centrale Cliëntenraad. 

Als er meer leden uit een zelfde kiesgroep zijn, komen er verkiezingen. 
 



pagina 5 

 

8. Hoe wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt? 

  

                    

Op de achterban-bijeenkomst van de Centrale Cliëntenraad 

op vrijdag 1 november 2019 wordt bekend gemaakt 

wie er in de nieuwe Centrale Cliëntenraad zitten. 

 

     

Dik van Bruggen en Nico Plug installeren de Centrale Cliëntenraad. 
 

 

9. Wat willen jullie zelf nog kwijt? 

We blijven graag nog 4 jaar  

in de Centrale Cliëntenraad zitten.  

We vinden het spannend  

of we eind van het jaar nog  

mee-praten in de Centrale Cliëntenraad. 
 

het dagelijks bestuur met de ondersteuner 
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Hoe gaan de verkiezingen 
van de  
Centrale Cliëntenraad? 

 

   verkiezings-commissie 

De CCR heeft een verkiezings-commissie. 

In de verkiezings-commissie zitten: Harry Beekman,  

Anita Schoemaker, Lara Margaret, Wouter Roozendaal, 

Cretia van Oosten en Adrie de Bruijn. 

De verkiezings-commissie schrijft verkiezingen uit 

en zorgt dat de verkiezingen goed verlopen. 
 

 

   verkiezings-reglement 

In het verkiezings-reglement staan alle afspraken over de verkiezingen: 

 hoe de verkiezingen moeten gaan 

 wie in de verkiezings-commissie mogen zitten 

 wat de taken van de verkiezings-commissie zijn 

 wie aan de verkiezingen mee mogen doen 

 hoe de verkiezingen uitgeschreven worden 

 hoeveel leden er in de CCR kunnen 

 hoe gestemd kan worden  

 hoe de stemmen geteld worden 

 wat er gebeurd als 2 mensen evenveel stemmen krijgen 

 hoe wordt de uitslag bekend gemaakt 
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                           kalender verkiezingen 
Alle lezers van de Cliënten-raad-krant 

krijgen deze kalender toegestuurd.  

Hierin staan alle activiteiten 

over de verkiezingen. 

De vergaderingen van de CCR 

staan ook in de kalender. 
 

week 28 begin juli  uitschrijven verkiezingen 

  alle cliënten-raads-leden krijgen een brief 

  met daarin de verkiezings-datum 

  en hoe zij zich verkiesbaar kunnen stellen 

 

week 36 begin september laatste datum om je kandidaat te stellen 

 

week 39 eind september  bekendmaking kandidaten-lijst 

 

week 42 half oktober  verkiezingen 

 

week 44 eind oktober  kandidaten krijgen bericht 

  of zij CCR-lid zijn of op de reservelijst staan 

 

    
week 45 begin november CCR-achterban-bijeenkomst 1 november 

  bekendmaking van de nieuwe CCR 
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cliënten-portaal   advies van de CCR 

 Vereenvoudig de mogelijkheid  

voor inloggen voor cliënten. 

 Alle cliënten moeten  

gebruik kunnen maken  

van het cliënten-portaal. 

  

 

                       

Wat gaat goed, wat kan beter? 

Afspraak Raad van Bestuur en Centrale Cliëntenraad: 

het reflectie-verslag wordt naar alle cliëntenraden gestuurd. 

         

  

 

 Raad van Toezicht 

De CCR wordt betrokken bij de gehele sollicitatie-procedure 

van alle nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 

  

 

zuinig met energie 

Bert de Jonge heeft een presentatie gegeven. 

 

advies CCR 

Beloon een cluster (cliënten)  

als de energie minder is geworden. 
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vergadering van de CCR 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De CCR vergadert op maandag 
 

 7 januari 

 21 januari 

 4 februari 

 4 maart 

 18 maart 
 

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 

 

  

Werkplan Centrale Cliëntenraad 2019 

 Algemene Verordening Persoonsgegevens 

(acties die hier uit voorkomen) 

 Wet Zorg en Dwang (acties die hier uit voort komen) 

 positieve gezondheid  

 verkiezingen CCR 

 website voor cliënten      

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

 

 
veiligheid 

ARBO 

rondkijken en praten met elkaar over 

 Hoe gaat het nu? 

 Rookmelders  

 Ontruimings-oefening 

 Inductie kookplaten 

 Cursus veiligheid voor cliënten 

 Welke risico’s zijn er? 

 Waar ga je heen als er brand is? 

informatie 

bij 

Rob van 

Amerongen 

  

energie 

rondkijken en praten met elkaar over 

 Hoe gaat het nu? 

 Hoe gaan cliënten en begeleiding om  

met water, gas en elektriciteit?  

 Doen wij de lampen uit als we weg gaan? 

 Als we de deur uit gaan, staat alles dan uit?  

 Computer, televisie, radio. 

 Doen we de radiator uit of lager als we weg gaan? 

 Doen we de radiator uit als we gaan slapen?  

informatie 

bij 

Bert de 

Jonge 

  

 
vrijwilligers 

de cliëntenraad kan 

 Met de clustermanager een plan maken  

om vrijwilligers te zoeken. 

 Praten over de taken van een vrijwilliger 

 Wat doet een begeleider? 

 Wat doet een vrijwilliger? 

 Vragen stellen aan de achterban 

Wil je iets samen doen met een vrijwilliger? 

Wil je zelf vrijwilliger worden? 

informatie 

bij 

Margriet  

de Lange 
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informatie over onderwerpen 

 

 
eten en 

drinken 

 

informatie 

bij 

Ivanka 

Beerepoot 

  

 
vrije tijd 

De Vrijetijds-besteding organiseert en coördineert  

allerlei activiteiten. 

Cliënten kunnen in hun vrije tijd hier aan deelnemen. 

Het aanbod bestaat uit diverse club-activiteiten 

die wekelijks terug kunnen komen. 

Er zijn contacten met bestaande clubs en organisaties. 

De Vrijetijds-besteding organiseert evenementen 

zoals Carnaval of het Zomerfeest. 

kijk op www.vrijetijdsbesteding.st-er.nl.  

informatie 

bij 

Selma  

van Ham 

  

 
beweging 

tips voor in huis of op het werk 

 dansend opstaan als de wekker gaat 

 lopend of op de fiets naar het werk 

 een wandeling maken tijdens je lunch-pauze 

 lopend of op de fiets je boodschappen doen 

 je huis schoonmaken 

 sta wat vaker op uit je stoel voor een 2
e
 kopje koffie 

 neem de trap in plaats van de lift  

informatie 

bij 

Nelleke 

Kramer 
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verkiezingen Centrale Cliëntenraad 
   

In 2019 houdt de Centrale Cliëntenraad verkiezingen. 

Zit jij in de cliëntenraad? 

Wil jij praten over de verkiezingen?  

Geef dit door aan de verkiezingsbus. 
 

Vanaf 1 april komt de verkiezingsbus naar je toe. 

Met 1 lid uit de Centrale Cliëntenraad en ondersteuning. 
 

 
 

de verkiezingsbus komt naar je toe in 2019 
 

meld je aan bij verkiezingsbus 

                                               
06 51 92 88 58   verkiezingsbus@esdege-reigersdaal.nl 

mailto:verkiezingsbus@esdege-reigersdaal.nl
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bewonersraad de Blauwe Reiger 

7 november heeft bewonersraad de Blauwe Reiger  

in Bergen een eerste bijeenkomst gehad. 

15 januari gaat de bewonersraad  

voor de eerste keer vergaderen. 

  

 

2 cliëntenraden Mantelmeeuw 

In januari gaat  

de cliëntenraad Mantelmeeuw Heerhugowaard 

verder als 2 cliëntenraden: 

 1 cliëntenraad Mantelmeeuw wonen 

 1 cliëntenraad Mantelmeeuw ambulant 

  

 

bewonersraad Binnenroe bespreekt huisregels 

Bewonersraad Binnenroe in Sint Pancras 

heeft de huisregels met de clustermanager besproken. 

Huisregels vallen onder zwaarwegend advies. 

De cliëntenraad moet het eens zijn  

wat over huisregels op papier staat. 

  

 

nieuwe ondersteuner cliëntenraad 

Heleen Woestenburg is 1 december begonnen  

als nieuwe ondersteuner cliëntenraden. 

In januari begint er nog een nieuwe ondersteuner. 

  

 

 

De Raad van Bestuur  

bedankt de CCR voor hun inzet  

en de prettige samenwerking. 

 

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 2019 

 


