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Wie betaalt  
de hulpmiddelen? 

  
 

optreden 
Nick en Simon 
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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  

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 Ieder(in) 

netwerk voor cliënten en patiënten  
    

Op de supportbeurs sprak de redactie  
met mensen van Ieder(in). 
Via E-mail heeft de redactie vragen gesteld. 

 

 

1. Wat is Ieder(in)? 
Ieder(in) is het grootste netwerk van mensen  
met een beperking of chronische ziekte.  
Meer dan 250 patiënten- en cliëntenorganisaties   
zijn aangesloten bij Ieder(in). 
 

 

2. Hoe is Ieder(in) ontstaan? 
Ieder(in) bestaat sinds 1 januari 2014.  
Ieder(in) is ontstaan uit de fusie tussen  
Platform VG en de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad.  
 

 

3. Wat doet Ieder(in)? 
Ieder(in) doet aan collectieve belangenbehartiging. 
We willen dat in de wetten en regels rekening wordt gehouden  
met mensen met een beperking of chronische ziekte. 
Dat regelingen gunstig zijn.  
Ieder(in) ondersteunt  de organisaties die bij ons zijn aangesloten.  
We ondersteunen lokale belangenbehartigers, Gehandicaptenplatforms. 
Dat doen we door ze te informeren, trainingen en cursussen te geven. 
Ook werken we aan een goede beeldvorming:  
we willen dat iedereen erbij hoort in onze samenleving  
en dat iedereen het recht heeft om mee te doen.  
Dat kan als mensen een juist beeld hebben  
over mensen met een beperking of chronische ziekte. 
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4. Voor wie is Ieder(in)? 
Bij Ieder(in) zijn organisaties aangesloten, geen mensen.  
Als persoon kan je lid worden van een cliënten-organisatie. 
Die organisatie kan lid zijn of worden van Ieder(in).  
Ieder(in) behartigt wel de belangen van álle mensen met een beperking. 
Het gaat om ongeveer 2 miljoen Nederlanders. 
 

 

5. Met welke vragen kan je bij Ieder(in) terecht?   
Organisaties en personen  
kunnen contact opnemen met Ieder(in). 
Meldpunt hulp en advies 
is voor mensen die lid zijn bij organisaties  
die zijn aangesloten bij Ieder(in) en voor personen met een beperking.  
Juridisch steunpunt  als je een juridische vraag hebt. 
Ieder(in) heeft ook een panel.  
Aan panelleden worden vragen gesteld over bepaalde onderwerpen.  
Bijvoorbeeld over wonen en de zorgverzekering. 
 

 

6. Wie doet het werk bij Ieder(in)? 
Illya Soffer is onze directeur.  
Beleidsmedewerkers hebben  
veel verstand van bepaalde onderwerpen.  
Zoals werk, zorg, onderwijs en van jeugd.  
Van toegankelijkheid en van vervoer en wonen. 
Conny Kooijman werkt bij Ieder(in) als beleidsondersteuner.  
Conny is ervaringsdeskundige en weet heel goed  
wat mensen met een verstandelijke beperking wensen,   
nodig hebben en waar zij tegenaan lopen. 
De afdeling communicatie zorgt ervoor dat Ieder(in)  
op een goede  en begrijpelijke manier vertelt  
wat we doen en wat onze mening is.  
Het secretariaat regelt de telefoon opnemen, verstuurt brieven, 
houdt adressen bij, notuleert vergaderingen, maakt afspraken. 
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7. Wat moeten cliënten weten over Ieder(in)? 
We zijn voor alle mensen met een beperking of chronische ziekte. 
De belangen willen we zo goed mogelijk behartigen. 
 

 

8. Wat heeft Ieder(in) met bezuinigingen? 
Ieder(in) begrijpt dat je sommige dingen anders kunnen organiseren.  
Dat het soms goedkoper kan of moet.  
Maar we eisen absoluut dat mensen  
de zorg en ondersteuning blijven krijgen die ze nodig hebben. 
Net zo goed als recht op onderwijs, op werk of passende dagbesteding. 
Mensen moeten kunnen wonen waar ze willen en met wie ze willen.   
We vinden dat mensen voldoende inkomen moeten hebben  
om mee te kunnen doen in de samenleving.  
Kunnen reizen, een uitje kunnen maken en naar de film kunnen gaan. 
Genoeg geld hebben om nieuwe kleren te kopen.  
En geld om een cadeautje te kopen voor een jarige.  
 

 

 
 

9. Hoe kan je Ieder(in) vinden? 
Ieder(in) heeft een website: www.iederin.nl.  
Op de website staat het bezoekadres en postadres en telefoonnummer.  
Je vindt er ook informatie over hoe je in contact kunt komen  
met het Meldpunt, het Juridisch Steunpunt   
en hoe je kunt aanmelden voor het panel van Ieder(in). 
Ieder(in) is ook op Facebook en Twitter: 
www.facebook.com/iederin        www.twitter.com/iederin  
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Hulpmiddelen  
in een AWBZ-instelling 
 

Waar zorgt de instelling voor? 
Wat betaal je zelf?  

 

 
Hulpmiddelen voor algemeen gebruik 
 
De instelling heeft bepaalde hulpmiddelen  
om goede zorg te kunnen geven aan bewoners.   
Een verpleeghuis zorgt bijvoorbeeld  
voor douchestoelen.  
Een doveninstituut zorgt bijvoorbeeld  
voor ringleidingen. 
 
Je hoeft zelf niets te betalen. 
 

 
Hulpmiddelen op maat gemaakt of alleen door jou te gebruiken 
 
Soms heb je een hulpmiddel nodig dat voor jou op maat is gemaakt. 
Bijvoorbeeld een speciale beenbeugel. 
Soms heb je een hulpmiddel nodig   
dat alleen door jou kan worden gebruikt  
vanwege je ziekte of aandoening.  
Bijvoorbeeld incontinentie-materiaal,  
zoals luiers of matrasbeschermers. 
Woon je in dezelfde instelling  
waar je ook wordt behandeld? 
Dan vallen deze hulpmiddelen onder de AWBZ-zorg. 
 
Andere hulpmiddelen worden vaak door je zorgpolis vergoed. 
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   Rolstoelen 
 
Woon je in een instelling waar je ook wordt behandeld?  
Dan krijg je een rolstoel van de instelling, als dat nodig is. 
 
In andere gevallen bepaalt de gemeente  
of je recht hebt op een rolstoel. 

 
 

 
Hulpmiddelen in verband met werk personeel 
 
De instelling zorgt voor hulpmiddelen  
die zijn bedoeld om het werk voor het personeel makkelijker te maken. 
Bijvoorbeeld til-liften of hoog/laagbedden. 
 
 
 
 
 
 
Je hoeft zelf niets te betalen. 
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Privacy 

De CCR heeft advies gegeven  

over het privacy-reglement. 

De raad van bestuur heeft daarop  

de verwerking van persoongegevens aangepast. 

De CCR krijgt een adviesaanvraag 

over de verwerking van persoonsgegevens. 
 

 

WMO 

De Raad van Bestuur 

heeft de ontwikkelingen met de CCR besproken. 

Er hoeft minder bezuinigd te worden. 

Hoe het bij de gemeentes wordt, is nog afwachten. 
 

 

Achterbanbijeenkomst CCR 

Op vrijdag 7 november organiseert  

de CCR een achterbanbijeenkomst. 

Harry en Jeffrin zijn lid van de voorbereidende commissie. 
 

 

CCR Jaarverslag 2013  

Het CCR jaarverslag 2013 is klaar. 

Alle cliëntenraden krijgen een exemplaar. 

Wil je ook een exemplaar? 

Neem contact op met de CCR. 
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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.  
 

 

  

 

 

 

 

Jan Hanse  
 

Heeft zijn werkzaamheden neergelegd. 
 

Jan was lid van de cliëntenraad Loek. 

Sinds september 2010  

was Jan lid van de CCR. 

Vanaf april 2011 was Jan  

redactielid van de cliënten-raad-krant. 
 

De CCR en 

de redactie van de cliënten-raad-krant 

danken Jan hartelijk voor 

zijn waardevolle bijdrage. 

 

Jan heeft jarenlang de ontwikkelingen 

goed in de gaten gehouden. 
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Bezoek aan de supportbeurs 
op zaterdag 10 mei  

 
Op zaterdag 10 mei ging de redactie  
naar de supportbeurs in Utrecht. 
Support is de grootste en leukste beurs in de Benelux 
voor iedereen met een beperking. 
Anita doet verslag. 

 

 

  
 

Rond 9 uur werd ik opgehaald in Schagen zegt Jacob Floris. 
Richting Heerhugowaard om Anita op te halen. 
De rit ging naar Avenhorn, daar kwam Wilma er ook bij. 
Onderweg kwamen alle soorten weer voorbij, regen, zon en wind. 
In Utrecht reed de chauffeur tegen een paaltje. 
Dit paaltje was al vaker aangereden die dag. 
Bij de ingang werden we opgewacht door Adrie. 
 

   

Bekend Nederland was aanwezig.  
Jette Kleinsma, staatssecretaris  
en Mike de Boer, stylist. 
Nick en Simon sloten de dag af. 
Dat wilden we niet missen. 
Onder het genot van koffie en een muffin 
hebben we de taxi direct en uur verzet.  
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Je kan je dingen in huis bedienen  
met omgevingsbesturing. 
Dit kan via de computer,  
tablet, telefoon of rolstoel. 
Je kan je gordijnen open en dicht doen,  
je licht aan en uit. 
Ook je TV en radio kan je ermee bedienen. 
Er is op dit gebied heel wat mogelijk. 

 

 
Anita heeft 

belangstelling voor een 
aangepaste auto. 

 
Wilma heeft interesse 
voor een sta op bed. 

 
De SVB geeft 

voorlichting over 
Persoonlijk Gebonden 

Budget (PGB). 

 

Met een beeldhorloge weet je precies  
hoe laat je activiteiten  
en afspraken beginnen. 
Het helpt je  
om een goede dagindeling te maken. 

 
 
 
 
 

 
kijk op www.beeldhorloge.nl . 
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Diverse vakanties worden aangeboden. 
Groepsvakanties en individuele vakanties  
met en zonder begeleiding. 
 
 
 
 
 

 

Dicht bij huis in Alkmaar is het zorghotel de Palatijn. 
Voor vakantie of bij herstel van een operatie,  

wanneer je thuis geen ondersteuning hebt 
 

 
 
 
 
 

Met Carias krijg je volledige Zorg op Zee  
met een cruiseschip. 
 
 
 

 

 
Wilma herkende kussens voor ondersteuning. 

De kussen zijn heel licht en geven goede ondersteuning. 
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Honden helpen in de huishouding, de hond kan de was doen. 
De hond kan diverse taken doen: 
voorwerpen oprapen, knoppen van licht en deurbediening, 
helpen met aankleden en uitkleden, boodschappen doen. 
Je kan door de hulphond meer onder de mensen komen. 
 

Kijk op www.dehondkandewasdoen.nl . 
 

 
Link4all heeft een programma voor internet. 
Via pictogrammen kan je internet makkelijk en veilig gebruiken. 
Mensen met een beperking kunnen leren  en contacten leggen. 
Esdégé-Reigersdaal kijkt of dit iets is om te gebruiken. 
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De uitsmijter van de dag was natuurlijk  
het grote optreden van Nick en Simon. 

 
 

 
 
De dag was te kort om alles te zien. 
De rolstoelen, aangepaste fietsen  
en andere vervoersmiddelen  
waren te veel om allemaal te bekijken. 
 

 
Terug naar huis spraken we over de dag. 
Goed om te zien wat er allemaal mogelijk is. 
In 2016 is er weer een nieuwe supportbeurs. 
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In de cliëntenraad Avenhorn is gepraat over zelf wassen.
In Avenhorn praat begeleiding met cliënten 
over fotostapper boekjes. 

  

De cliëntenraad Polderhuis Heerhugowaard heeft 
het besluit vermindering nachtzorg nietig verklaard. 
De clustermanager maakt een nieuw plan. 

  

De cliëntenraad van de Ploeg in Warmenhuizen 
heeft een achterban-bijeenkomst gehouden. 
Onderwerpen: bezuinigingen, maaltijden, uitstapjes. 

  

De cliëntenraad van de Binnenroe  
en de Dreef in Heerhugowaard zijn samengegaan. 
Het is voortaan 1 cliëntenraad. 

  

De cliëntenraad de Stern gaat verkiezingen houden 
voor de nieuwe cluster dagbesteding Schagen. 
Activiteitencentrum de Kroft doet er ook aan mee. 

  

 

De ondersteuners cliëntenraden werken met een tablet. 
Er kan snel contact gemaakt worden met internet 
voor informatie, filmpjes en berichten versturen. 

  

 

De ondersteuner van de centrale cliëntenraad  
is per 1 juli in dienst van Esdégé-Reigersdaal. 
De CCR bespaart dan geld voor Esdégé-Reigersdaal. 

Heb jij nieuws voor deze pagina?       Stuur het op  naar de redactie! 
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vrijdagavond 7 november  

jaarvergadering   CCR  

                                                                  

Praat mee over onderwerpen  

die jij belangrijk vindt. 

  
 

 

                                                                                  
 
 

 

 

 
 


