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Ik wil mijn stem 
laten horen. 

Rolstoel of niet, 
wij zijn er. 
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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? 

Wil je de krant op CD beluisteren?   

 
  

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 Harry Beekman 

over verkiezingen van de CCR 

    

 

\        

Harry Beekman is lid van de centrale cliëntenraad 

en sinds januari de nieuwe voorzitter van de CCR. 

Harry is ook lid van de cliëntenraad Zilvermeeuw 2. 

Dit jaar schrijft de CCR verkiezingen uit. 

Anita praat met Harry. 

Over zijn lidmaatschap van de CCR en de verkiezingen. 
 

 

1. Waarom wilde je voorzitter van de CCR worden?  

Ik wilde niet echt voorzitter worden.  

Myra heeft mij gevraagd om voorzitter te worden.  

Dat heeft mij over de brug geholpen. Het bevalt goed.  

Ik heb de kunst van Myra afgekeken, zij dacht goed over dingen na.  
 

 

2. Wat zijn je taken als voorzitter? 

De vergadering bereid ik voor met de ondersteuner Cretia.  

Daar bespreken we hoe de vergadering gaat verlopen.  

Ik heb voorbespreking met gasten die in de vergadering komen.  

Ik zorg dat iedereen aan het woord komt.  

Ik zorg dat het over het onderwerp blijft gaan.  

Ik ben streng en rechtvaardig.  
 

 

3. Waarom vind je het belangrijk om in de CCR te zitten? 

Er moet iemand zijn die de wapens laat kletteren  

en iedereen wakker houdt.  

Ik wil goed opkomen voor cliënten.  

Daar zet ik me altijd voor in.  

Alle dingen die cliënten aangaan  

zijn belangrijk.  
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4. Wat wil je bereiken met de CCR?  

Ik protesteer tegen  

alle bezuinigingen en veranderingen.  

Er worden een hoop dingen  

afgebroken voor mensen.  

Ik wil mijn stem laten horen.  

Rolstoel of niet, wij zijn er.  
 

 

5. Welke invloed heeft de CCR volgens jou? 

Piërre en Dik moeten eerst langs de CCR met voorstellen.  

Daarna kunnen de voorstellen ingevoerd worden.  

Bij het privacy-reglement hebben we  

verbeteringen aangegeven,  

deze verbeteringen zijn meegenomen.  

Voor het kwaliteitsonderzoek bij cliënten  

is Jaap Eikelboom bij de CCR geweest om 2 voorstellen te bespreken. 

De centrale clientenraad heeft er 1 uitgekozen.  

We hebben ervoor gezorgd dat er niet alleen  

1 AED apparaat op Reigersdaal komt, maar op andere locaties ook.  
 

 

6. Waarom komen er verkiezingen voor de CCR? 

1 keer in de 4 jaar moeten er verkiezingen gehouden worden.  

Zodat andere cliënten ook in de CCR kunnen komen.  

Door de WMO zijn  

de verkiezingen  

al 1 jaar uitgesteld.  

Nu moeten er echt  

verkiezingen komen. 

Ik zit in de  

verkiezingscommissie.  

Het is belangrijk  

dat er  

verkiezingen komen.  
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7. Hoe kan je lid van de CCR worden?  

Eind mei krijgen alle cliëntenraadsleden een brief  

om je verkiesbaar te stellen.  

Die brief vul je in en stuur je op.  

Tot begin september kan je je opgeven. 
 

 

8. Hoe stem je als clientenraadslid? 

Als er in jouw kiesgroep verkiezingen zijn,  

krijg je een brief om te stemmen.  

Je mag op 1 kandidaat stemmen. 

Je kiest je favoriete kandidaat. 

De brief stuur je op naar de verkiezingscommissie.  

De verkiezingen zijn half oktober. 
 

 

9. Hoe wordt de uitslag bekend gemaakt? 

Alle cliënten die zich verkiesbaar hebben gesteld  

krijgen persoonlijk te horen of zij in de CCR komen.  

Op vrijdag 6 november is er achterbanbijeenkomst.  

Daar presenteert de nieuwe CCR zich.  

In de cliëntenraadkrant staat ook hoe de nieuwe CCR er uit ziet.  
 

 

10. Wil je zelf  

nog iets kwijt?  

In de 1e plaats  

vind ik het belangrijk  

om dingen van 

de achterban te horen.  

 

Verder wil ik graag 

van cliënten weten  

wat de gevolgen zijn  

van de veranderingen  

uit Den Haag.     
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Hoe gaan de  
CCR-verkiezingen? 

 

   verkiezingscommissie 

De CCR heeft een verkiezingscommissie. 

In de verkiezingscommissie zitten: 

Harry Beekman, Gert-Jan Veldman, Jeffrin Pipper, Lara Margaret,  

Cretia van Oosten en Adrie de Bruijn. 

De verkiezingscommissie schrijft verkiezingen uit 

en zorgt dat de verkiezingen goed verlopen. 
 

 

   verkiezingsreglement 

In het verkiezingsreglement staan alle afspraken over de verkiezingen: 

• hoe de verkiezingen moeten gaan 

• wie in de verkiezingscommissie mogen zitten 

• wat de taken van de verkiezingscommissie 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 de uitslag bekend gemaakt wordt 
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                            kalender verkiezingen 

 

 
 

week 22   eind mei  uitschrijven verkiezingen,  
  alle cliënten-raads-leden krijgen een brief 
  met daarin de verkiezingsdatum 
  en hoe zij zich verkiesbaar kunnen stellen 

 
 
week 37   begin september  uiterlijke datum om je kandidaat te stellen 
 
 
week 39   eind september publicatie kandidatenlijst 
 
 
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 
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cliënt-tevredenheids-onderzoek  
 

Met Pierre is gesproken over de uitkomsten. 

De uitkomsten zijn er vóór de zomer. 

De CCR heeft aangegeven: 

• de afspraken liepen niet altijd rechtstreeks met de cliënt 

• cliënten waren niet van te voren geïnformeerd over de interviews 

• interviewers waren niet altijd een onbekende voor de cliënt, 

het zou altijd een onbekende zijn 

Pierre neemt deze opmerkingen mee naar 

Jaap Eikelboom, de kwaliteitsfunctionaris. 
 

 
 

  

besproken punten met Pierre: 

De CCR heeft ook de volgende punten met Pierre besproken: 

• samenwerking met gemeenten 

• betalingen van de WMO 

• ziekteverzuim  

• boventalligen 

• bezuinigingen 

• pensioen van Pierre, de procedure wordt met de CCR besproken 
 

 
 

 

ontwikkelingen de Draai 

De ontwikkelingen zijn met Cees van der Sprong besproken. 
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Hoe kan je de centrale cliëntenraad bereiken? 
  

 

De CCR vergadert op maandag 

• 6 april 

• 20 april 

• 4 mei 

• 18 mei 

• 1 juni 

• 15 juni 

Ben je cliënt van Esdégé-Reigersdaal? 

In overleg kan je bij de vergadering aanwezig zijn. 

Je vergadert niet mee. 
  

� 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. 
 

  

vragenlijst bezuinigingen  
 

De CCR heeft een vragenlijst naar alle cliëntenraden gestuurd. 

Met vragen over de gevolgen van de bezuinigingen. 

De uitkomsten worden nu op een rij gezet. 

De CCR gaat praten over de uitkomsten  

en kijken wat er verder mee kan gebeuren. 

In ieder geval worden de uitkomsten met Pierre besproken 

en naar de cliëntenraden gestuurd.  
   



pagina 10 

  

 

 

 

Heb je tips voor deze rubriek?      Laat het de redactie weten! 
 

 

Skager AC is een nieuw cluster voor dagbesteding in Schagen. 

De cliëntenraad kreeg van de clustermanager  

3 nieuwe namen voor de dagbesteding in Schagen. 

De cliëntenraad koos voor Skager AC. 

 

 
In Schagen waren AC de Stern en Stern-tracé en AC de Kroft. 

Skager AC bestaat nu uit: 

de Berkenweg, Tracé, Herenbosstraat,  

de Loet, Regiuscollege en Dorpsstraat. 

 

 
Bij Skager AC was er 1 cliëntenraad: cliëntenraad de Stern. 

Vroeger was er ook een cliëntenraad bij AC de Kroft. 

2 leden van cliëntenraad de Kroft  

zijn bij de nieuwe cliëntenraad gekomen.  

 

 
De naam is veranderd in cliëntenraad Skager AC. 

De cliëntenraad heeft een nieuw  

huishoudelijk reglement gemaakt. 

Daar zijn ook de verkiezingen in geregeld. 
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 verkiezingen 

 

Cliëntenraad Skager AC schrijft verkiezingen uit. 

Bij alle locaties zijn verkiezingen. 

Alle cliënten van Skager AC kunnen in de cliëntenraad komen. 

 

 
De cliëntenraad maakt een brief voor alle cliënten. 

De cliëntenraad maakt een film  

over het werk van de cliëntenraad. 

 

 

De cliëntenraad en de clustermanager staan op de film. 

 

                        

De cliëntenraad gaat naar alle locaties. 

Om te praten over de cliëntenraad en laat de film zien. 

Om nieuwe leden voor de raad te krijgen. 
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stappen voor  
verkiezingen  
van jouw raad 

 

stap 1. De raad bedenkt:  

Wat moet er gebeuren voor de verkiezingen?  

Wat is de datum voor de verkiezingen? 

stap 2. De raad vertelt of schrijft aan alle cliënten  

over de raad en de verkiezingen. 

stap 3. De raad vraagt aan alle cliënten: Wil je in de cliëntenraad? 

stap 4. Degene die zich opgegeven hebben  

maken reclame voor zichzelf. 

stap 5. De raad regelt de verkiezingen.  

stap 6. Alle cliënten stemmen.  

stap 7. De stemmen worden geteld. 

stap 8. Er wordt bekend gemaakt: 

wie heeft gewonnen 

wie komen er in de raad 

stap 9. De nieuwe cliëntenraad kan starten. 

Als er maar een paar mensen in de raad willen 

zijn verkiezingen niet nodig. 
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verkiezingscommissie 

De raad kan besluiten om een verkiezingscommissie in te stellen. 

Dit is een groep die de verkiezingen regelt. 

 

                         

Wat doet de verkiezingscommissie? 

 

1. De datum voor de verkiezingen vaststellen. 

2. Groepsbijeenkomsten organiseren  

om informatie te geven over de raad en verkiezingen. 

3. Stemhokje, stembus, stembiljetten maken. 

4. Verkiezingsreglement maken.  

5. Opletten dat het stemmen eerlijk gaat. 

Cliënten mogen van elkaar niet zien op wie ze stemmen. 

6. Tellen van de stemmen. 

7. Kijken of de stemming geldig is. 

8. Bekend maken van de uitslag.  

 

De cliëntenraad kan ook de verkiezingenkoffer gebruiken. 

Kijk op de volgende pagina.                      
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Verkiezingenkoffer                                            

Hulpmiddel voor de cliëntenraad.  

In dit koffertje zit informatie die de raad kan gebruiken  

bij het houden van verkiezingen.  

 

Een stappenplan voor het organiseren van verkiezingen 

en tips bij iedere stap.  

En voorbeelden van een stembiljet en een verkiezingsreglement. 

 
 

bestel de verkiezingenkoffer bij Raad op Maat: 

www.raadopmaat.org  of  � 0182 684 546  of   info@raadopmaat.org. 
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Sanne Kok is de nieuwe ondersteuner cliëntenraden. 

Sanne volgt Marian Schrijver op. 

Alle cliëntenraden die Sanne gaat ondersteunen  

hebben kennis met haar gemaakt. 

  

 

De sollicitatiecommissie praat met de sollicitanten.  

De commissie bestaat uit: Leo Smit, Cretia van Oosten, 

Lara Margaret, Myra Kornalijnslijper en Adrie de Bruijn. 

De commissie heeft beslist dat Sanne kon beginnen. 

In april praat de commissie met sollicitanten  

voor de secretarieel ondersteuner voor de CCR. 

  

Bij cluster de Dreef in Heerhugowaard komt  

een nieuwe clustermanager. De cliëntenraad beslist   

of de nieuwe clustermanager wordt aangenomen. 

  

 

Cliëntenraad Rosario, Hoogkarspel houdt verkiezingen. 

De cliëntenraad heeft een verkiezingsfilmpje gemaakt.  

Dit staat op de website van Rosario, bekijk het op: 

www.rosario.st-er.nl/clientenraad/verkiezingen2015. 

  

 

De cliëntenraden de Zeemeeuw en de Waaier 

in Den Helder praten over samenwerking. 

Zo kunnen de cliëntenraden beter opkomen  

voor de cliënten die onder de WMO vallen. 
  

 

De cliënten-raad-krant is nu ook op CD te bestellen. 

Je kan de krant afluisteren op je CD-speler. 

Bestel de CD-krant bij de redactie. 

Heb jij nieuws voor deze pagina?       Stuur het op naar de redactie! 
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de CCR houdt dit jaar  

verkiezingen 

alle cliëntenraadsleden 

kunnen zich opgeven voor de CCR 

          

                    

in mei krijg je een brief 

om je op te geven  
 

 

                                                                                  
 
 

 

 

 


