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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 Dik van Bruggen 

over bezuinigingen 
    

Dik van Bruggen is lid van de Raad van Bestuur  
en zorgt voor het geld van Esdégé-Reigersdaal. 
Anita en Jacob Floris praten met Dik. 

 

 

1. Waarom moet er bezuinigd worden? 
De overheid heeft besloten dat er minder geld voor de zorgverlening is. 

Alle zorginstellingen krijgen minder geld voor cliënten. 
In 2013 kregen we 5 miljoen minder, 
het meeste voor het vervoer voor de dagbesteding. 
Van 2014 tot 2017 verwachten we 10 miljoen bezuinigingen. 
Belangrijk is dat iedereen meedenkt in onze organisatie. 

Het bestuursbureau, de medewerkers op de clusters en cliëntenraden. 
 

 

2. Hoe bezuinigt Esdégé-Reigersdaal? 
We proberen op een zorgvuldige manier te bezuinigen. 
Ik hoop dat cliënten en medewerkers er zo min mogelijk van merken. 
Ieder cluster moet zelf plannen maken hoe ze bezuinigen. 
Zo maken we gebruik van de creativiteit van heel veel mensen. 
 

 

3. Wat vind je van de bezuinigingen? 
Ik snap als de overheid bezuinigt, ook de zorg daarin mee moet.  
Het zorgelijke is dat gemeenten verantwoordelijk worden  
voor een groot deel van de bezuinigingen. 
Gaat dat niet ten koste van de zorgvraag van cliënten? 
Iedere gemeente kan de zorg op zijn eigen manier invullen. 
Gemeenten hebben daar op dit moment nog te weinig kennis over. 
Gemeenten moeten 25% bezuinigen en krijgen er ook veel taken bij.  
Dat brengt wel risico’s met zich mee. 
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4. Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen voor c liënten? 
Er gaat minder geld naar de clusters.  
In alle clusters gaan we op zoek naar oplossingen,  
waarbij de kwaliteit van de zorg naar cliënten zo hoog mogelijk blijft.  
Het zal hier en daar wel minder worden omdat er minder beschikbaar is. 
Het is belangrijk om het hierover te hebben met elkaar.  
De ene cliënt merkt de gevolgen wat meer dan de andere cliënt.  
Er moet wat meer gekeken worden naar netwerken en vrijwilligers.   
 

 

5. Kan Esdégé-Reigersdaal de zorg blijven leveren  
waar de cliënten recht op hebben? 

De zorg die geleverd wordt, zal over het algemeen iets minder worden.  
Wij zullen blijven leveren waar de cliënten recht op hebben. 
Maar als de overheid beslist dat cliënten  
ergens geen recht meer op hebben, kunnen wij het ook niet meer leveren. 
Wij krijgen er dan geen geld meer voor. 
Het bedrag wat beschikbaar is voor de zorg zal niet meer hetzelfde zijn.  
 

 

6. Kan Esdégé-Reigersdaal door de bezuinigingen 
nog volgens de visie blijven werken?  

Ja, juist in een tijd van bezuinigingen vind ik het belangrijk 
om die visie heel nadrukkelijk steeds als uitgangspunt te blijven houden. 
De visie verandert niet als je minder middelen hebt. 
De vertaling naar de ondersteuning van cliënten verandert.  
 

 

7. Sommigen zeggen: “De verzorgingsstaat wordt afge broken”. 
Hoe kijk jij hier tegen aan? 

Ik denk dat de bezuinigingen wel zo fors zijn dat het grote gevolgen heeft 
voor heel veel mensen die op de zorg aangewezen zijn. 
Het tempo waarop de veranderingen nu gaan is zorgelijk. 
Het legt een grote verantwoordelijkheid bij ons om te zorgen  
dat we ook in de toekomst de cliënten zo goed mogelijk ondersteunen. 
Het wordt ons door de rijksoverheid niet makkelijker gemaakt.  
We maken wel bezwaar tegen het beleid van de overheid. 
We zullen ook onze weg moeten vinden in de veranderingen.  
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8. Wanneer is het dieptepunt bereikt van de bezuini gingen?  
We hebben nu al een paar grote bezuinigingen achter de rug. 
In 2015 zal de WMO de grootste bezuiniging zijn. 
Alle gemeenten zijn daar nu mee bezig. 
Zoals de plannen nu zijn, is de laatste bezuiniging in 2017. 
Wat uiteindelijk voor de zorg beschikbaar blijft  
zal altijd samenhangen met de economische ontwikkelingen. 
 

 

9. Bezuinigt de Raad van Bestuur ook?  
Ja, we hebben op het bestuursbureau de ondersteunende diensten.  
Voor 2014 hebben we afgesproken dat alle clusters 3 % bezuinigen. 
Het bestuursbureau bezuinigt ook, de administratie en personeelszaken. 
Maar ook de ondersteuning van cliëntenraden. 
 

 

10. Wil je verder nog iets kwijt over de bezuinigin gen? 
Ondanks dat het heel vervelend is dat er bezuinigd moet worden  
en er veel nadelige effecten voor cliënten zijn, 
vind ik het heel mooi om te zien  
hoe Esdégé-Reigersdaal met de bezuinigingen omgaat.  
Op een positieve manier wordt er ook nu, in overleg met elkaar  
invulling gegeven aan de bezuinigingen. 
Dat is niet eenvoudig. 
De wil om er het beste van te maken is mooi om te zien. 
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CCR en CVR in aktie  
tegen de bezuinigingen  

 

Donderdag 18 december vergaderde de 2e Kamer  

over de veranderingen in de Zorg. 

Voor de vergadering is een brandbrief gegeven aan 2e Kamerleden. 

In de brandbrief staat: 

• recht op dagbesteding moet blijven 

• recht op professionele zorg, niet afhankelijk van de gemeente 

• geen vrijwilligers in de plaats van professionals 

 

Voor de CCR-leden was het al vroeg opstaan. 

Om kwart over 6 kwam de bus bij de eerste die opgehaald werd. 

Om met elkaar naar Den Haag te gaan. 

Om half 9 stond de CCR op het plein voor de 2e kamer.  

 

Harry, Myra, Gert-Jan, Jaap, Jan van de CCR 

waren met ondersteuner Cretia aanwezig. 

Didy van Leeuwen was namens de CVR aanwezig. 
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Cello deelde kerstklokjes (noodklokken) uit. 

 

Na het aanbieden van de brandbrief 

ging de CCR naar de vergadering van de 2e Kamercommissie. 

Over de herziening van de langdurige zorg. 

 

Woordvoerders van de politiek partijen gingen in gesprek 

met de staatssecretaris van Rijn. 
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• werkplan afdeling medezeggenschap   

De CCR en de CVR  zijn op 1 oktober in de Rijp 

met de medewerkers van de afdeling medezeggenschap  

bij elkaar gekomen om te praten over de plannen van 2014. 

� De WMO-werkgroepen gaan door met hun werk: 

1.  Gemeenten , volgen van ontwikkelingen 

2.  Esdégé-Reigersdaal , volgen van beleid 

3.  Manifestival , volgen van politieke ontwikkelingen, 

  een manifest maken van alles wat pijn doet door de bezuinigingen 

� De CCR organiseert een achterban-bijeenkomst. 

� De CCR en CVR hebben gezamenlijk overleg  

bij thema-besprekingen en gastsprekers. 
    

 

• kwaliteitsindicatoren gehandicaptenzorg   

De CCR praat met Pierre over de resultaten:   

- de verschillen tussen VG en LG 

- borstkanker 

- Ondersteuningsplan 

- veiligheid 

En welke verbeterplannen Esdégé-Reigersdaal onderneemt. 

De CCR gaat verder in gesprek  

met Jaap Eikelboom, kwaliteitsfunctionaris. 
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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.  
 

 

Ook de medezeggenschap moet bezuinigen. 

De CCR heeft besloten om de ondersteuner van de CCR  

in dienst te nemen bij Esdégé-Reigersdaal. 

Dan kan Cretia de CCR blijven ondersteunen 

en Esdégé-Reigersdaal is minder geld kwijt. 

 

De Centrale Cliëntenraad 

wenst je fijne kerstdagen 

en een gelukkig 2014.  
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Heb je tips voor deze rubriek?      Laat het de redactie weten! 
 
De cliëntenraad van de Dreef in Heerhugowaard 

wil met de clustermanager Jaap over de bezuinigingen praten. 

Bezuinigingen gaan over minder geld. 

Jaap denkt goed na hoe hij het duidelijk kan maken. 

         

Jaap gebruikt blokken om uit te leggen  

hoeveel geld er is en waar het geld naar toe gaat. 

In 2014 is er minder geld, dus minder blokken. 

De cliëntenraad legt zelf blokjes bij en haalt blokjes weg. 

 

De cliëntenraad heeft meegekeken 

en meegedacht over het geld. 

De cliëntenraad begrijpt nu goed 

waar het geld heen gaat. 
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Hoe geeft de clustermanager 
goede informatie?  

 

  

 

    

1. 
 

De clustermanager zegt: 

Wat is het plan? 

   

2. 
 

De clustermanager  

geeft de reden van het plan. 

  

 

 

3.  

De clustermanager zegt: 

Wat zijn de gevolgen voor cliënten  

door het plan. 
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             Zaterdag 9 november 2013  
 
                       het Voorhuis, Esdégé-Reigersdaal  Heerhugowaard 



pagina 13 

 
ondersteunings  

plan    

 
         

 
netwerken  

    

  

MEE helpt mensen met een beperking  

om maximaal te participeren in de samenleving. 

MEE geeft informatie, advies en ondersteuning.  

www.meenwh.nl  

 
vrijwilligers  
en maatjes  

                              

 
computer 

tablet            



pagina 14 

 

 

Op zaterdag 5 april 2014 organiseert Raad op Maat 

weer een congres voor leden van cliëntenraden. 

 

Op het congres gaan we aan de slag  

met allerlei thema's rond 'sterk staan in je recht'. 

We hebben doelgroepen en praatgroepen over: 

• sterk staan, 

• voor jezelf opkomen, 

• je rechten 

• de gevolgen van alle nieuwe wetten die er aan komen 

        Let op je brievenbus voor meer informatie. 
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Bezuinigingen op vervoer? 
Kan ik niet meer naar passende dagbesteding? 

Dan komt de passende dagbesteding maar naar mij.  

  

 

Bezuinigingen? 

In het OnderSteuningsPlan staan ondersteuningsvragen.

Die veranderen niet. 

  

Bezuinigingen? 

Vroeger hielp de begeleiding met groente snijden. 

Nu gebeurt dat niet meer. 

  

Cliëntenraad Loek organiseerde een WMO-bijeenkomst 

voor cliëntenraden in de regio Hoorn. 

Het programma Aandacht Voor Iedereen  hielp hierbij. 

  

 

Cliëntenraden bij luisteravond van de gemeente Hoorn. 

Harry Beekman en Ramon de Ruiter  

legden uit waar de zorg van de cliënten ligt. 

  

Cliëntenraad Vroonerbol in Alkmaar wil weten: 

Wat moet je doen bij brand? 

Cliënt-begeleiders gaan in gesprek met cliënten. 

  

Emile Roemer op werkbezoek bij Esdégé-Reigersdaal. 
De Centrale Cliëntenraad praatte mee. 

Voorzitter Myra geeft een kado aan Emile. 

Heb jij nieuws voor deze pagina?        Stuur het o p naar de redactie! 
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De CCR en CVR  

hebben meegepraat bij 

het maken van het werkplan  

medezeggenschap. 

Praat jouw cliëntenraad  

mee over het werkplan? 
  
  

De redactieleden wensen je 

fijne kerstdagen en een goed 2014.  

 

                                                                                    
 
 

 


