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

 

Arco Boogaard  
cliëntenraad  
de Waaier + de Schelp  

Adrie de Bruijn 
functionaris 
medezeggenschap 

 

Anita van Dinteren 
cliëntenraad Polderhuis 
Heerhugowaard  

Wilma van Leyen 
cliëntenraad Avenhorn 

 

Jan Hanse 
centrale cliëntenraad  
+ cliëntenraad LOEK  

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?   

 
  

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 op: 

www.clientenraden.st-er.nl/clientenraadkrant  
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praten met Kor van der Land 

over bezuinigingen op vervoer 
   
 

Kor van der Land werkt bij TeCeA Alkmaar. 
Kor is lid van cliëntenraad Zilvermeeuw 2. 
Wat zijn voor Kor de gevolgen van de bezuinigingen? 

 

 

1. Hoe lang werk je bij TeCeA Alkmaar? 
Bijna 3 jaar werk ik bij TeCeA Alkmaar. 
Ik woon met mijn vrouw in Wieringerwerf. 
Mijn 3 kinderen zijn de deur uit.  
4 jaar geleden heb ik een ongeluk gehad  
waardoor ik een hersenbeschadiging heb gekregen. 
In het AMC in Amsterdam hebben ze me op de been gekregen. 
Daarna was ik bij Heliomare in Wijk aan Zee om te revalideren. 
 

 

2. Waarom heb je voor TeCeA gekozen? 
Ik ben 1 jaar bij Heliomare geweest. 
Daar heb ik allerlei dingen opnieuw moeten leren, zoals lopen en praten. 
Dankzij Heliomare ben ik op verschillende plekken wezen kijken. 
Zo kwam ik bij TeCeA terecht, het werk bij TeCeA spreekt me aan. 
Ik heb altijd aan fietsen gesleuteld en met hout gewerkt. 
TeCeA is een pracht.   
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3. Sluit de dagbesteding aan bij jouw  wensen?  
 
Nu kan ik ook weer  
aan fietsen sleutelen  
en met hout werken. 
De bezigheden sluiten goed aan  
bij mijn wensen. 
Ik vind het leuk om met mensen te werken. 
TeCeA past bij mij. 

 
 

4. Wat zijn voor jou de gevolgen van de bezuiniging en? 
Ik woon in Wieringerwerf en reis op en neer naar Alkmaar. 
Ik ga met de taxibus. 
In de bus zit vaak maar 1 persoon. 
Dat is een dure grap. 
Er wordt nu een grote eigen bijdrage voor het vervoer gevraagd. 
De eigen bijdrage is ongeveer € 200 per week. 
Mijn vrouw, vrienden en kennissen  
willen me van Wieringerwerf naar Alkmaar brengen. 
Het is afwachten wat de gevolgen zijn van de WMO-veranderingen. 
De vraag is: Kan ik in Almaar bij TeCeA blijven werken? 
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5. Wat vind je van die gevolgen? 
Mensen weten niet wat ze ons aandoen met de bezuinigingen. 
Je kan zelf niet meer bepalen wat je doet.  
Er wordt voor je bepaald wat je moet doen.  
 

 

6. Hoe kijk je aan tegen werken bij een gewoon bedr ijf?  
Bij een gewoon bedrijf aan het werk gaat het altijd om de centen. 
Daar hoef je mij niet meer om te vragen. 
Er is ook geen tijd voor mij. 
Mensen vinden vaak dat je mislukt bent. 
Bij het TeCeA is dat niet zo, bij het TeCeA voel ik me op mijn gemak. 
 

 

7. Zijn er andere mogelijkheden van dagbesteding vo or jou? 
In Noord-Holland heb ik de mogelijkheden bekeken. 
Het hangt van macrameeën en waterverven aan elkaar. 
Daar heb ik niks mee. 

                                                   
   

 

8. Wil je verder nog iets kwijt? 
Ik heb mijn hele leven zelf uitgemaakt waar ik wel en niet naar toe ga. 
Dat wil ik nog steeds blijven doen. 

 
Op dit moment  
komt het aan  
op het vervoer. 
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verkiezings programma’s  

 

In 2015 wordt bij sommige cliënten 

begeleiding betaald uit de WMO-pot. 

Dit geld komt bij de gemeente vandaan. 

In 2014 zijn er verkiezingen  

in alle gemeenten in Nederland. 
 

 

Verkiezingsprogramma’s   

De politieke partijen maken nu een verkiezingsprogramma. 

Hierin staat wat de politieke partijen willen gaan doen in de gemeente. 

 

Cliëntenraden kunnen de politieke partijen adviseren.  

De cliëntenraad kunnen de partijen informeren. 

Over knelpunten die nu en straks spelen. 
 

 

Crisis 

Door de crisis komen steeds meer mensen in problemen. 

Eigen bijdragen die gevraagd worden.  

Een verhoging en stapeling van kosten. 

Gemeenten gaan de komende jaren  

voor ondersteuning van sommige cliënten zorgen. 

De nadruk komt te liggen op eigen kracht en zelfredzaamheid. 



pagina 7 

Voorbeeldbrief voor cliëntenraden 

Er is een voorbeeldbrief voor cliëntenraden.  

Cliëntenraden kunnen deze brief gebruiken 

om naar politieke partijen in de gemeente te sturen. 

In de brief staan aandachtspunten voor politieke partijen. 
 

 

Speerpunten 

In de voorbeeldbrief komen 5 speerpunten aan bod: 

1. zorg voor minima en kinderen 

2. participatie op menselijke maat 

3. ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties 

4. ondersteuning van vrijwilligers 

5. toegankelijkheid van voorzieningen 
 

 

eigen voorbeelden + uitnodiging 

De cliëntenraad kan in de brief  

voorbeelden uit de eigen gemeente zetten. 

De cliëntenraad kan de politieke partijen uitnodigen 

om verder te praten over de brief. 
 

 

Waar vind je de voorbeeldbrief? 

De brief kan je vinden op internet: 

www.landelijkeclientenraad.nl. 

Of vraag je ondersteuner van je cliëntenraad. 

 
De brief kan je sturen  

naar elke politieke partij in jouw gemeente. 
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• ECD (elektronisch cliënten dossier)  

De CCR vindt het prettig om grote ontwikkelingen te horen. 

De CCR wil dat het cliëntenportal zo snel mogelijk in gaat. 

Het is belangrijk dat cliënten zelf kunnen beslissen 

wie er in het dossier kan komen en werken. 

• Tarieven vervoer 

De CCR snapt dat er kortingen op het vervoer zijn. 

Dat Esdégé-Reigersdaal niet anders kan. 

Maar het komt zeker niet ten goede 

van een grote groep cliënten. 

Dat baart de CCR grote zorgen. 

De CCR brengt geen advies uit over de nieuwe tarieven. 

Wel stemt de CCR er mee in dat de regeling van kracht gaat. 

• Informatie voor cliënten 

Het dagelijks bestuur van de CCR  

krijgt toegankelijke informatie voor cliënten toegestuurd. 

Het dagelijks bestuur gaat na: 

Is de informatie begrijpelijk genoeg voor cliënten? 

• laatste vergadering Erwin 

Erwin krijgt sinds kort begeleiding van een andere organisatie. 

Erwin kan niet in de CCR blijven. 

De CCR bedankt Erwin voor zijn inzet en betrokkenheid.   
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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.  
 

3% bezuinigingen    

In 2014 krijgt Esdégé-Reigersdaal minder geld. 

Ook in 2015 en daarna zal er minder geld zijn. 

Daarom wil Esdégé-Reigersdaal 

al op 1 oktober 2013   3 % gaan bezuinigen. 

Dan hoeft er geen begeleiding ontslagen te worden, 

denken Pierre Quaedvlieg en Dik van Bruggen. 

De CCR is om advies gevraagd. 

 

Advies van de CCR  

De CCR is het eens  

dat de bezuiniging op 1 oktober in gaat. 

De CCR is er niet blij mee  

en maakt zich zorgen over begeleiding. 

De CCR gaat er verder over praten  

waar er vooral op gelet moet worden als de bezuiniging in gaat. 
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Heb je tips voor deze rubriek?      Laat het de redactie weten! 
 
De cliëntenraad van de Torenuil praat mee 

over de veranderingen in de zorg. 

De voorzitter van de cliëntenraad  

Remco van Gent opent de bijeenkomst. 
  

 

bijeenkomst 

In augustus houdt de Torenuil een bijeenkomst. 

8 cliënten, 1 ouder en de clustermanager, John Ebink, zijn erbij. 

Alle aanwezigen denken mee over de toekomst van de Torenuil. 

 
 

 

Veranderingen in de zorg  

John vertelt over wat er gaat veranderen in de zorg. 

De regering maakt onderscheid tussen  

mensen die weinig zorg nodig hebben  

en mensen die veel zorg nodig hebben. 

In 2014 krijgt de Torenuil minder geld.  
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Iedereen denkt mee waar op bespaard kan worden. 
 

 

Waar kan de Torenuil op besparen? 

1. Vrijwilligers zoeken voor koken en boodschappen doen 

2. Kookgroepjes 

3. Kijken naar de organisatie / kosten van de nachtdienst 

4. Voorkomen van loos alarm 

5. Onderhoud van gebouw: geen dingen kopen die nodeloos zijn 

6. Zelf schoonmaken als je dat kan 

7. Waterbesparende douchekoppen 

8. “alle kleine beetjes helpen” 

9. Automatische bewegingsmelders voor het licht korter afstellen 

10. Voordeur niet te lang open laten staan 

11. Club van vrijwilligers opstarten  

(boodschappen doen, wandelen, vervoer) 

12. Kijken naar welke taken vrijwilligers  

van de begeleiding kunnen overnemen 

13. Kijken of diensten anders kunnen 
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 Recht op advies   
 
In oktober moet overal bij Esdégé-Reigersdaal 3 % bezuinigd worden. 

De cliëntenraad mag bij bezuinigingen advies geven. 

Bij advies geven horen een aantal stappen. 

De stappen voor advies staan op de volgende bladzijde. 
 

 

 

 

Wat is recht op advies? 

De cliëntenraad geeft zijn mening  

aan de clustermanager 

over onderwerpen die belangrijk zijn  

voor alle cliënten. 

De mening van de cliëntenraad 

is het advies aan de clustermanager 

  

 

 

Er zijn 2 soorten adviezen: 

gewoon advies en zwaarwegend advies. 

  

 

 

De cliëntenraad kan besluiten geen advies te geven. 

Dat kan als de cliëntenraad  

het onderwerp te moeilijk vindt. 
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Stappen bij advies geven 

 

stap 1. 
 

De clustermanager moet advies vragen 

als iets verandert. 

   

stap 2. 
 

De cliëntenraad geeft zijn mening  

over de verandering. 

   

stap 3. 
 

De cliëntenraad moet voldoende tijd krijgen  

om advies te geven. 

   

stap 4. 
 

Bij gewoon advies moet de clustermanager  

altijd naar het advies van de raad luisteren. 

   

stap 5. 
 

De clustermanager hoeft  

het advies van de raad niet op te volgen. 

De clustermanager  

mag een andere beslissing nemen. 

   

stap 6. 
 

De clustermanager moet wel goed uitleggen 

waarom iets anders gedaan wordt  

dan de raad geadviseerd heeft. 
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Er verandert veel in de zorg. 

Zo zullen veel mensen die nu thuis zorg vanuit de AWBZ krijgen, 

vanaf 2015 samen met de gemeente kijken  

naar een passende oplossing uit de WMO. 

Ook zal een deel van de mensen geholpen worden  

door de zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet. 

In aanloop naar deze veranderingen  

werken 10 organisaties samen  

om de behoefte aan ondersteuningen  

en de oplossingen die gevonden worden  

in kaart te brengen en te verspreiden. 
 

 

                               Geef je ervaringen door! 

Dat kan op www.cg-raad.nl .       
  

Vraag begeleiding om je te helpen. 
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De cliënten in Schermerhorn hebben  
een proefavond gehad van Van Smaak  
om te kiezen welk warm eten de cliënten willen. 

  

De cliëntenraad van de Klompenhoeve is geschrokken  
van de bezuinigingen op voeding. 
Cliënten zorgen voortaan zelf voor ontbijt en lunch. 

  

 

De cliëntenraad van Avenhorn heeft geadviseerd: 
Stel een cliëntennetwerk in: 
Cliënten helpen cliënten. 

  

De LSR gaat een kwaliteitsonderzoek op de Stern doen. 
De cliëntenraad van de Stern en de LSR bespreken 
hoe het kwaliteitsonderzoek gaat. 

  

 

Op 1 oktober komen de CCR + CVR + ondersteuners 
cliëntenraden bij elkaar voor het nieuwe werkplan. 
Waar wordt aan gewerkt in 2014? 

  

De cliëntenraad van Dars 3 is geschrokken  
van de bezuinigingen op begeleiding. 
Er kunnen minder gezellige activiteiten buitenshuis. 

  

 

Emile Roemer komt op 8 november  
bij Esdégé-Reigersdaal. 
De CCR is bij het bezoek uitgenodigd. 

Heb jij nieuws voor deze pagina?        Stuur het o p naar de redactie! 
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Wat verandert er bij jou  

door de bezuinigingen?  

 

Heeft de clustermanager  

advies gevraagd bij de cliëntenraad?  
 
  

 

Praat mee over de bezuinigingen  

met de cliëntenraad.  
 


