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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 Adrie de Bruijn 

over medezeggenschap  
    
 

 

Adrie de Bruijn is functionaris medezeggenschap 
en werkt in een team van ondersteuners cliëntenraden. 
Jacob Floris praat over het werk van Adrie  
en het werkplan medezeggenschap. 
Het is een onderonsje van redactieleden van de krant. 

 

 

1. Waarom ben je functionaris medezeggenschap gewor den? 
Voor ik bij Esdégé-Reigersdaal kwam werken  
heb ik bij een kleine zorgorganisatie gewerkt. 
Daar heb ik cliëntenraden opgezet, dat vond ik erg leuk om te doen. 
Ik vind het goed dat cliënten in de cliëntenraden hun stem laten horen. 
Cliënten hebben daardoor invloed op plannen die uitgevoerd worden. 
Juist nu er bezuinigingen en veranderingen zijn. 
Als ik daarbij kan helpen vind ik dat ik nuttig bezig ben. 
 

 

2. Hoe ben je aan dit werk gekomen? 
Ik heb een brief geschreven op een vacature  
die op de website van Esdégé-Reigersdaal stond. 
Ik heb 2 sollicitatiegesprekken gehad met   
de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Jeffrin Pipper, 
de voorzitter van de Centrale Verwantenraad Theo Kreemers, 
een ondersteuner cliëntenraden Marian Schrijver 
en hoofd personeelszaken Frank van Herpen. 
Ik heb verteld dat ik 15 jaar bij dagbesteding 
en 7 jaar bij woonvoorzieningen gewerkt heb. 
En cliëntenraden opgezet. 
De sollicitatiecommissie  
besliste dat ik kon komen werken. 
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3. Hoe lang ben je functionaris medezeggenschap? 
In december 2007 heb ik Hans van Engen opgevolgd 
en ben ik begonnen met mijn werk. 
Ik kom op heel veel plekken, van Enkhuizen tot Den Helder. 
Ik praat met heel veel verschillende mensen. 
Ik doe mijn werk met veel plezier. 
 

 

4. Hoe ga je om met je collega ondersteuners cliënt enraden? 
1 keer per maand hebben de ondersteuners cliëntenraden teamoverleg. 
Daar wisselen we informatie uit en maken praktische afspraken. 
Bijvoorbeeld over de mee-praat-dag cliëntenraden. 
Ik geef leiding aan en coach de ondersteuners cliëntenraden. 
 

 
 

 

5. Wat zijn de taken van de functionaris medezeggen schap? 
Ik help mee met de medezeggenschap voor cliënten en verwanten. 
Clustermanagers zorgen ervoor  
dat er cliëntenraden en verwantenraden zijn. 
Daar ga ik regelmatig over in gesprek met clustermanagers. 
Cliëntenraden en verwantenraden praten mee en beslissen mee. 
Cliëntenraden worden ondersteund door een ondersteuner. 
Ik zorg ervoor dat de cliëntenraden een ondersteuner hebben. 
Ik ben zelf ook ondersteuner bij een aantal cliëntenraden. 
Verwantenraden hebben geen vaste ondersteunleuning. 
Verwantenraden kunnen mij wel uitnodigen. 
Ik regel de werkzaamheden van de afdeling medezeggenschap. 
Ik praat regelmatig met de Centrale Cliëntenraad. 
Bij de Centrale Verwantenraad adviseer ik en maak ik het verslag. 



pagina 5 

6. Wat is een werkplan? 
In een werkplan schrijf je op  
wat je gaat doen voor het komend jaar. 
Ook de afdeling medezeggenschap maakt een werkplan. 
De CCR en CVR en de medewerkers maken de plannen. 
 

 

7. Waarom is er een werkplan? 
In het werkplan staat precies wat je gaat doen.  
De CCR, de CVR en de medewerkers  
weten dan goed waar aan gewerkt gaat worden. 
Aan het eind van het jaar kan je zien wat er gelukt is en wat niet. 
 

 

8. Door wie wordt het werkplan gelezen en gebruikt?  
De Raad van Bestuur wil graag weten  
wat we doen bij de afdeling medezeggenschap.  
De CCR, CVR en de medewerkers  
komen een dag bij elkaar om over de plannen te praten. 
Ik schrijf de plannen op in een werkplan. 
Ik praat met Pierre Quaedvlieg en Dik van Bruggen over het werkplan. 
De CCR, CVR en medewerkers voeren de plannen uit. 
 

 

9. Wat hebben cliëntenraden aan het werkplan? 
De CCR en ondersteuners cliëntenraden  
gaan aan de gang met de plannen.  
Cliëntenraden kunnen ook wat aan de plannen hebben. 
Een van de plannen is aandacht voor  
de WMO en de gevolgen van de bezuinigingen. 
 

 

10. Waar kan je het werkplan medezeggenschap 2015 v inden? 
Het werkplan is te vinden op de website van de cliëntenraden: 
 

 

lees en luister naar het werkplan medezeggenschap op: 

www.clientenraden.st-er.nl/werkplan2015  
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werkplan  

 
 
Wat is een werkplan? 
In een werkplan schrijf je op 
wat je gaat doen het komend jaar. 
Je schrijft in een plan wat en wanneer je iets gaat doen. 
 

 

       
 
Esdégé-Reigersdaal maakt een werkplan. 
Clustermanagers maken een werkplan. 
De afdeling medezeggenschap maakt een werkplan. 
 

 
Werkplan cliëntenraad  
De cliëntenraad kan ook een plan maken. 
In het werkplan staat wat de raad gaat doen. 
De raad kan een achterbanbijeenkomst houden. 
 
 
 
 

                       
 



pagina 7 

Hoe maakt de cliëntenraad een werkplan? 
 
De raad komt bij elkaar. 
De raadsleden bedenken ideeën.  
 

      
 

Alle ideeën zijn welkom. 
Er zijn geen gekke ideeën. 
Alle ideeën schrijf je op. 
 
Ideeën die op elkaar lijken zet je bij elkaar. 
De cliëntenraad beslist  
• welke ideeën belangrijk zijn 

• welke ideeën in het werkplan komen 

• wanneer de plannen uitgevoerd worden 
 

 

Werkplan cluster 
 
De clustermanager maakt een werkplan. 
In het werkplan staan de plannen voor het cluster. 
De cliëntenraad kan ideeën geven voor het werkplan van het cluster. 
De cliëntenraad kan de clustermanager vragen om het werkplan. 
 

 
 

De cliëntenraad praat met de clustermanager  
over de plannen van het cluster.  
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verkiezingen 

In 2015 zijn verkiezingen voor de CCR. 

Alle cliëntenraadsleden krijgen een brief. 

Met deze brief kan je aangeven of je in de CCR wilt. 

Op vrijdag 6 november wordt de nieuwe CCR geïnstalleerd. 
 

 
 

cliënt-tevredenheidsonderzoek 

De CCR heeft geproken met  

de kwaliteitsfunctionaris Jaap Eikelboom. 

Elke 3 jaar moet Esdégé-Reigersdaal een onderzoek houden. 

De CCR is advies gevraagd over de methode die toegepast wordt.  
 

 
 

bezetting CCR 

• er zijn 2 nieuwe leden in de CCR: 

-  Wouter Roozendaal van cliëntenraad de Ploeg Warmenhuizen 

-  Michael Key van cliëntenraad Torenuil Enkhuizen 

Wouter en Michael zijn op 7 november  

geïnstalleerd door Pierre Quaedvlieg. 

• CCR-voorzitter Myra Kornalijnslijper  

stopt in 2015 met haar werkzaamheden. 
 

     De CCR heeft gekozen: 

    -  Harry Beekman is de nieuwe voorzitter 

    -   Gert-Jan Veldman is vice-voorzitter 
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Hoe kan je de centrale cliëntenraad bereiken? 
  

 

De CCR vergadert op maandag 
 5 januari 16 februari 
 19 januari 2 maart 
 2 februari 16 maart 
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 ont vangen?  
Bel of E-mail met de centrale cliëntenraad.  
 

  

  

 De Centrale Cliëntenraad  
wenst je 

fijne kerstdagen en een gelukkig 2015.  
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vrijdag 7 november 2014 van 6 uur tot half 10 

in het Voorhuis, Krusemanlaan 88 Heerhugowaard  
 

     

afscheid Myra Kornalijnslijper 
 

 

installatie nieuwe CCR-leden Wouter Roozendaal en Michael Keij 

  
 
 

Jozef en Jan 
nemen afscheid van de CCR 
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muziek       

  
 

 

praten over mogelijkheden 
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in actie voor de zorg 
op 8 november 
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Correctie     In de vorige krant stond: 
Harry en Lara hebben met de gemeente Hoorn gepraat. 
Dit moet zijn: 
Ramon van cliëntenraad Betsy Perk en 
Myra en Harry van de CCR hebben met de PvdA 
in de gemeente Hoorn gesproken over de WMO.  

  

 

Marian Schrijver stopt als ondersteuner cliëntenraden. 
In mei 2015 neemt Marian afscheid. 
Wel blijft Marian invallen als ondersteuner cliëntenraden. 

  

 

De sollicitatiecommissie van cliëntenraadsleden,  
een ondersteuner cliëntenraad en Adrie de Bruijn gaan 
op zoek naar een nieuwe ondersteuner cliëntenraden. 

  

 

Op 7 november is op de CCR-achterbanbijeenkomst  
de jas van Simone Middelveld verwisseld. 
Een blauwe Tenson outdoor XL maat 51 met haar naam.
Reageren kan op telefoonnummer 0226 422 2332. 

  

 

Cliëntenraad Polderhuis Schagen  
heeft opnieuw de taken verdeeld. 
De voorzitter is opnieuw gekozen. 
Het is wel dezelfde gebleven: Jeffrin Pipper. 

  

 

De cliëntenraden van de Zilvermeeuw 1 en 2  
houden op 16 januari voor alle cliënten een bijeenkomst 
over de WMO. Dik van Bruggen is gastspreker. 

Heb jij nieuws voor deze pagina?       Stuur het op  naar de redactie! 
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Komende jaren zijn er  

veel veranderingen  

door andere wetten  

en bezuinigingen. 

Praat jouw cliëntenraad  

mee over veranderingen? 
  
  

De redactieleden wensen je 

fijne kerstdagen en een goed 2015.  

 

                                                                                  
 
 
 

 


