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10 lezers  
van de krant  

aan het woord  
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de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit:  
   

 
Arco Boogaard 

cliëntenraad  
de Waaier + de Schelp 

 
Anita van Dinteren 

cliëntenraad Polderhuis 
Heerhugowaard 

 
Jan Hanse 

centrale cliëntenraad  
+ cliëntenraad LOEK 

   
   

 
Jacob Floris de Visser 

administratief medewerker 
medezeggenschap 

 
Adrie de Bruijn 

functionaris 
medezeggenschap 

 
Wilma van Leyen 

cliëntenraad  
Avenhorn 

   

De cliënten-raad-krant wordt gemaakt voor en door  
cliënten-raads-leden van Esdégé-Reigersdaal. 
De krant komt elke 3 maanden uit en wordt gestuurd naar: 
cliënten-raads-leden + leden van de centrale verwantenraad 
+ clustermanagers + alle locaties. 
lees de krant ook op: www.clientenraden.st-er.nl/clientenraadkrant 
De krant wordt gedrukt door   TCA   Heerhugowaard 

  

 

  

Geen krant ontvangen? 
Heb jij nieuws over jouw cliëntenraad? 
Wil je meer cliënten-raad-kranten bestellen?   

 
  

Laat het weten aan:  

 

  

cliënten-raad-krant 
antwoordnummer 72004 
1720 VA   Broek op Langedijk 

 

clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl  

 

telefoonnummer 0226  33 20 24  
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Dit is het 10e nummer van de cliënten-raad-krant. 
Daar zijn we als redactie best trots op. 
10 lezers van de krant komen aan het woord, over dezelfde vragen. 
 
In deze krant ook foto-verslagen van de beleidsdag  
en de achterban-bijeenkomst van de CCR.    
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Gert-Jan Noordeloos 
cliëntenraad Rosario  

 

1. Wat vind je van de cliënten-raad-krant? 
Ik vind de krant goed, het is belangrijk om te lezen. 
Je kan lezen waarover je kan praten in de raad. 

  

2. Wat heeft de cliëntenraad aan de cliënten-raad-kran t? 
Wat een moeilijk vraag, je kan lezen wat er gebeurd bij andere cliëntenraden. 

 

3. Wat heeft de achterban van cliëntenraden aan de cli ënten-raad-krant? 
De achterban krijgt de kans om te lezen hoe het gaat bij de cliëntenraden. 
Dat is ook belangrijk voor alle cliënten. 

 

4. Wie lezen de cliënten-raad-krant? 
Dat weet ik niet uit mijn hoofd. 

 

5. Welke tips heb je voor de redactie van de cliënten- raad-krant? 
Ik heb geen tips, de krant is goed. 

 

 

Marian Schrijver  
ondersteuner cliëntenraden 

 

1. Wat vind je van de cliënten-raad-krant? 
Ik vind de cliënten-raad-krant leuk om te lezen.  
Er staat informatie in die ik belangrijk vind  
voor de medezeggenschap.  

 

2. Wat heeft de cliëntenraad aan de cliënten-raad-kran t? 
De cliëntenraad kan lezen hoe het bij andere raden gaat. 
De cliëntenraad kan de informatie gebruiken die in de krant staat. 

 

3. Wat heeft de achterban van cliëntenraden aan de cli ënten-raad-krant? 
De achterban kan ook lezen wat cliëntenraden doen. 
De achterban kan meer te weten komen over medezeggenschap. 

 

4. Wie lezen de cliënten-raad-krant? 
Cliënten-raads-leden, begeleiding en soms mensen van de achterban. 

 

5. Welke tips heb je voor de redactie van de cliënten- raad-krant? 
Let er op dat er niet teveel op 1 pagina staat, dat het overzichtelijk blijft. 
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Dries Welvaart 
cliëntenraad Vriendschaplaan  

 

1. Wat vind je van de cliënten-raad-krant? 
Ik vind de krant goed. 
Ik lees er in en vind de artikelen leuk. 

  

2. Wat heeft de cliëntenraad aan de cliënten-raad-kran t? 
De krant gaat over de raad. 
In de raad praten we over de artikelen. 

 

3. Wat heeft de achterban van cliëntenraden aan de cli ënten-raad-krant? 
Af en toe zien andere cliënten de krant. 

 

4. Wie lezen de cliënten-raad-krant? 
De raadsleden, de clustermanager en soms andere cliënten en begeleiding. 

 

5. Welke tips heb je voor de redactie van de cliënten- raad-krant? 
Er mogen wel meer foto’s in. 

 

 

Bernadette Vlug 
cliënt-begeleider Vroonerbol 

 

1. Wat vind je van de cliënten-raad-krant? 
Ik vind dat de krant er mooi uitziet, met veel foto’s en plaatjes.  
Goed dat internet, sociale media, e-mail besproken wordt. 
De artikelen zijn in duidelijke en goed leesbare taal geschreven.  

 

2. Wat heeft de cliëntenraad aan de cliënten-raad-kran t? 
De onderwerpen kunnen op de vergaderingen van de raden besproken worden. 
De rechten van de raad worden regelmatig in de krant besproken.  

 

3. Wat heeft de achterban van cliëntenraden aan de cli ënten-raad-krant? 
De onderwerpen kunnen voor alle cliënten informatief zijn. Bijvoorbeeld: 
Nieuws van de centrale cliëntenraad en Goed Advies van een cliëntenraad. 

 

4. Wie lezen de cliënten-raad-krant? 
Op Vroonermeer is 1 cliënten-raads-lid, hij bekijkt vooral de foto’s en de plaatjes. 
De begeleiding leest de artikelen voor die hij interessant vindt. 

 

5. Welke tips heb je voor de redactie van de cliënten- raad-krant? 
Meer interviews met raads-leden. Soms artikelen met meer foto’s/plaatjes. 
Vertellen wat de voordelen zijn van deelname aan een cliëntenraad. 
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achterbanbijeenkomst 
16 november 

in het Voorhuis  
 

 
 
 

  
 
creatief met: 
 
dansen 
gedichten maken 
schilderen + tekenen 
poster maken 
op reis 
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Bij het thema gelijkwaardigheid en respect gaat het om 3 dingen:  
succes hebben, eigen inbreng en veiligheid. 
Bijna alle cliënten kunnen zich daar iets bij voorstellen. 
Wie vind je aardig, wat eet je, invloed op je werk, je geloof.  

   

 



pagina 8 

  
  

  

 

• Ideeën voor werkplan Esdégé-Reigersdaal 

De CCR praat met Pierre over de ideeën  

voor het werkplan van Esdégé-Reigersdaal:  

1. bejegening naar cliënten 

2. drugs en alcohol problemen 

3. WMO 

4. bezuinigingen 

5. computer-gebruik 

6. maatschappelijke betrokkenheid van cliënten 

7. pesten van cliënten in de samenleving 
   

      

                              

 

• kwaliteits-onderzoek  

De CCR praat ook over kwaliteits-onderzoek met Pierre. 

De kwaliteits-onderzoeken bij Esdégé-Reigersdaal  

worden gedaan door Perspectief en LSR. 

Pierre vindt de onderzoeken op dit moment niet zo goed. 

Er wordt een nieuwe methode ontwikkeld. 

De CCR wordt op de hoogte gehouden. 
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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 ont vangen?  

Bel of E-mail met de centrale cliëntenraad.  
 

Gert-Jan Veldman    

 

Gert-Jan heeft zich aangemeld voor de CCR. 

Voor de kiesgroep VG werken Alkmaar. 

Hij wil in de CCR, hij is de enige kandidaat. 

Gert-Jan is automatisch lid van de CCR.  

Hij is voorzitter van de cliëntenraad Klompenhoeve. 

 

Gert-Jan wil opkomen voor andere mensen  

die ondersteuning krijgen van Esdégé-Reigersdaal. 

Gert-Jan vindt de volgende onderwerpen belangrijk: 

bejegening van cliënten, bezuinigingen, respect. 
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Gert-Jan Veldman   CCR -lid 
cliëntenraad Klompenhoeve  

 

1. Wat vind je van de cliënten-raad-krant? 
Ik vind de krant leerzaam, je kan lezen over andere raden. 
Je kan thema’s voor je eigen cliëntenraad uit de krant halen. 

  

2. Wat heeft de cliëntenraad aan de cliënten-raad-kran t? 
We bespreken de krant ook wel in de cliëntenraad. 
Bijvoorbeeld over bejegening en veiligheid, het helpt de cliëntenraad wel. 

 

3. Wat heeft de achterban van cliëntenraden aan de cli ënten-raad-krant? 
De achterban kan lezen wat de CCR doet en bespreekt. 

 

4. Wie lezen de cliënten-raad-krant? 
De raadsleden lezen de krant. 

 

5. Welke tips heb je voor de redactie van de cliënten- raad-krant? 
Laat de clustermanager de krant bekend maken bij cliënten. 

 

 

Ron Oudt, senior bij cluster LOEK  
 

1. Wat vind je van de cliënten-raad-krant? 
Ik vind het een goede duidelijke krant, zonder moeilijke woorden. 
Je leest over veel verschillende dingen die belangrijk zijn. 
Zoals het ondersteuningsplan, over internet  
en het elektronische dossier. Daar heb je wat aan. 

 

 

2. Wat heeft de cliëntenraad aan de cliënten-raad-kran t? 
Dat weet ik niet zo goed, daar heb ik niet met raadsleden over gesproken. 
Cliëntenraden hebben wat aan de dingen die de centrale cliëntenraad bespreekt. 

 

3. Wat heeft de achterban van cliëntenraden aan de cli ënten-raad-krant? 
Dat zijn de cliënten denk ik en misschien wel de ouders of broers en zussen. 
Zo kunnen ze veel lezen wat er gebeurt en waar over nagedacht wordt. 

 

4. Wie lezen de cliënten-raad-krant? 
Mensen die te maken hebben met cliënten van Esdégé-Reigersdaal. 
Clienten, verwanten en vrienden, ondersteuners, clustermanagers, en anderen. 

 

5. Welke tips heb je voor de redactie van de cliënten- raad-krant? 
Het is een hele goeie krant, ga zo door! 
Laat duidelijk weten wanneer de krant uitkomt, want ik hoor er bijna nooit van..… 
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Dave Jansen, clustermanager Koggenland

 

 

1. Wat vind je van de cliënten-raad-krant? 
Ik vind het heel leuk om te lezen  
hoe zaken vanuit cliëntperspectief belicht en beleefd worden. 
Naast alle beleids-stukken en andere stoffige documenten  
vind ik het een verfrissende en welkome aanvulling! 

  

2. Wat heeft de cliëntenraad aan de cliënten-raad-kran t? 
Dat zou je aan raden/cliënten zelf moeten vragen. Ik denk  
dat het voor raden/cliënten leuk is om te lezen wat op andere plekken gebeurt. 

 

3. Wat heeft de achterban van cliëntenraden aan de cli ënten-raad-krant? 
Door individualisering wordt het steeds moeilijker om de achterban te bereiken.  
De cliënten-raad-krant kan een mooi middel zijn om dit te verbeteren. 

 

4. Wie lezen de cliënten-raad-krant? 
De krant wordt aangeboden aan medewerkers, vrijwilligers en familieleden.  
De krant wordt ook aangeboden aan de leden van de verwantenraad.  

 

5. Welke tips heb je voor de redactie van de cliënten- raad-krant? 
Het zou handig zijn om de krant digitaal te krijgen, om de krant door te sturen.  
Oude uitgaven kunnen op de website geplaatst worden. 

 

 

Anita van Dinteren, redactielid 
 

1. Wat vind je van de cliënten-raad-krant? 
De krant ziet er netjes en verzorgd uit, is makkelijk door te lezen. 
Soms zijn er onderwerpen, waar ik niet meteen aan zou denken. 

 

 

2. Wat heeft de cliëntenraad aan de cliënten-raad-kran t? 
De cliëntenraad kan onderwerpen uit de krant halen  
die belangrijk zijn om in het eigen cluster te bespreken. 

 

3. Wat heeft de achterban van cliëntenraden aan de cli ënten-raad-krant? 
De raad kan zich blijven vernieuwen en verbeteren. 
De cliënten krijgen zo meer inzicht in hun rechten en mogelijkheden. 

 

4. Wie lezen de cliënten-raad-krant? 
De raad, de senior-client-begeleider, clustermanagers en misschien begeleiders. 

 

5. Welke tips heb je voor de redactie van de cliënten- raad-krant? 
Het digitaal maken van de krant kunnen we verbeteren. 
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beleidsdag 
30 oktober  

 

 
 

Op 30 oktober is er een bijeenkomst geweest. 
Cliëntenraadsleden, clustermanagers en ondersteuners cliëntenraden 
hebben gesproken over cliëntenraden en de samenwerking. 
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Aan het eind van de ochtend zijn er speerpunten genoemd. 
De speerpunten zijn naar cliëntenraden en clustermanagers gestuurd. 
De cliëntenraden en clustermanagers gaan daar verder over praten. 
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Geef je op voor  

de klankbordgroep 

website! 
 

Om de website van Esdégé-Reigersdaal 

te testen op gebruikers-vriendelijkheid.  

 

De klankbordgroep bestaat uit cliënten 

en kan extra cliënten gebruiken. 

Om de gebruikers-vriendelijkheid 

van de algemene website  

van Esdégé-Reigersdaal te testen 

De klankbordgroep komt 2 X per jaar samen. 
 

Geef je op bij Titia Geerlink: 
  

� 0226 33 23 75  /  06 22 46 49 05 

  

 
titia.geerlink@esdege-reigersdaal.nl  

  
 



pagina 15 

Ineke Bakker, centrale verwantenraad
 

1. Wat vind je van de cliënten-raad-krant? 
Een goede krant met veel informatie en duidelijk leesbaar. 
Ziet er ook nog eens gezellig uit met al die picto’s en foto’s.  
Leuk dat er af en toe mensen voorgesteld worden. 
 

 
2. Wat heeft de cliëntenraad aan de cliënten-raad-kran t? 

Cliëntenraden worden door deze krant goed op de hoogte 
gehouden over leuke en minder leuke dingen die gebeuren. 

  

3. Wat heeft de achterban van cliëntenraden aan de cli ënten-raad-krant? 
Voor de achterban van cliëntenraden - ik denk hier ook aan verwantenraden -   
is het goed om geïnformeerd te blijven over alles binnen Esdege-Reigersdaal. 

 

4. Wie lezen de cliënten-raad-krant? 
Ik ga ervan uit dat cliëntenraden de krant doornemen tijdens hun vergaderingen. 
Natuurlijk is de krant ook belangrijk voor de verwantenraden. 

 

5. Welke tips heb je voor de redactie van de cliënten- raad-krant? 
Doorgaan met dit goede initiatief, ziet er fantastisch uit en geeft veel informatie. 
Het is erg belangrijk voor de cliëntenraad om goed te kunnen beslissen. 

 

 

Jeroen Muntjewerf 
Cliëntenraad Polderhuis 
 

1. Wat vind je van de cliënten-raad-krant? 
Informatief, er staan dingen in die je anders niet te weten komt. 

 

2. Wat heeft de cliëntenraad aan de cliënten-raad-kran t? 
De raad gaat met onderwerpen uit de krant aan de gang. 
Bijvoorbeeld met hygiëne en brandveiligheid.  
Brandveiligheid bespreken we regelmatig met de clustermanager. 

 

 

3. Wat heeft de achterban van cliëntenraden aan de cli ënten-raad-krant? 
Informatie en interessante onderwerpen om te weten wat er speelt. 
De raad betrekt de achterban bij het werk, met enquêtes en thema’s. 
De krant helpt daarbij.  

 

4. Wie lezen de cliënten-raad-krant? 
De raadsleden en de achterban. 

 

5. Welke tips heb je voor de redactie van de cliënten- raad-krant? 
De krant beschikbaar maken voor visueel beperkten. 
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De redactie en  

de Centrale Cliëntenraad 

wensen je 

 fijne kerstdagen  

en een gelukkig 2013. 
 

 

Met de WMO 

gaat veel 

veranderen  

voor cliënten. 

Praat er in 2013 over  

met je clustermanager. 
 


