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Ervaringsverhalen van cliënten  

van Esdégé-Reigersdaal 

                    

       Lara                             Anita                        Wouter  

                    

      Harry                         Randolph                        Jos 

                   

     Wilma                              Jaap                        Vincent 

            Centrale Cliënten Raad Esdégé-Reigersdaal 

 

  Myra (oud CCR-lid) 
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  Eigen bijdrage werk/ dagbesteding 

Ik ben Wilma en ik hoor van cliënten om mij heen dat de eigen bijdrage (WMO) 

soms heel hoog is. 

Wat ik heel vreemd vind is dat het afhankelijk is van de gemeente waar je 

woont. 

Bij sommige gemeenten is het zo hoog dat mensen hierdoor thuis komen te 

zitten. 

Ze kunnen het niet langer betalen. 

Dat vind ik echt heel erg omdat mensen recht hebben op werk. Iedereen moet 

deel uit kunnen maken van de maatschappij. 

Als mensen thuis moeten blijven dan is dat ook zwaarder voor de partner. 

Mensen missen enorm de sociale contacten. 

Maar ze hebben geen keus en dat vind ik erg. 

Wij vinden dan ook dat bij alle gemeenten de eigen bijdrage hetzelfde moet 

zijn, is dat niet mogelijk? 

 

 

 

 



 3 

   Werkdruk 

Ik ben Anita en ik merk, samen met vele andere cliënten dat de werkdruk van 

personeel steeds hoger wordt. 

Waar merken we dat aan? 

 Er is minder tijd voor een persoonlijk gesprekje. 

 Hebben vaak haast en rennen van cliënt naar cliënt. 

 Als je thuis komt wil je vaak je verhaal kwijt en dat is vaak niet mogelijk. 

 Ze werken heel vaak achter de computer. 

 Minder personeel op sommige momenten van de dag. 

 Ze werken “gehaaster” en dat voelt niet fijn. 

 Als cliënt vind je het moeilijk om iets te vragen omdat je ziet dat ze het 

druk hebben. 

Wij denken dat het al enorm zou schelen als er minder regeltjes zouden zijn. 

Ze moeten zoveel formulieren invullen, indicaties aanvragen, uren bijhouden 

per cliënt, ondersteunen bij de ‘keukentafelgesprekken’. 

Zodat ze die tijd kunnen besteden aan de cliënt.  

Minder tijd voor  administratie en meer tijd voor de cliënt. (indicaties 

aanvragen, urenverantwoording voor de gemeente, enz.), dat zouden we 

willen. 
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    Werk of dagbesteding, keus cliënt?    

 

     Ik ben Lara en ik wil het volgende verhaal vertellen van een cliënt.  

“R. heeft op de praktijkschool gezeten, waar haar stages mislukten. 

Zij moet kunnen werken zonder werkdruk, met heel veel duidelijkheid en 

veel herhaling. Ze wordt het liefst zo min mogelijk onderbroken. 

Op 18 jarige leeftijd komt ze thuis te zitten omdat ze niet meer terug mag 

komen op school. 

Advies van school: R. zou beter naar de dagbesteding kunnen. 

Via het UWV kwam ze bij de gemeente terecht, die voor haar op zoek 

gingen naar een baan. 

R. komt vanuit de bijstand terecht op een kinderdagverblijf.  

Haar werkgever heeft voor haar job coaching gevraagd.  

Het CBW (centrum begeleid werk) is gevraagd om R. te coachen. 

Zowel R. als haar ouders zeggen dat het niet haar keus is. Zij wil graag  

houtbewerken. 

De medewerkster van de gemeente heeft een andere mening. 

Uitspraak medewerker gemeente:  “werk hoeft niet altijd leuk te zijn”. 

Advies CBW: een passende werkplek zoeken binnen dagbesteding. 

Dit advies wordt niet overgenomen door de gemeente. 

R. heeft 2 maanden bij het kinderdagverblijf gewerkt.  

Zij kreeg geen betaalde baan omdat zij  niet gemotiveerd is en fysieke 

beperkingen heeft. 
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Medewerker van de gemeente heeft aangegeven dat zij verder gaan met R.  

met een re- integratiebureau die werkt tegen een goedkoper tarief”. 

Ik vind dit zo erg, omdat R. elke keer te horen krijgt wat ze allemaal niet kan. 

Wij vinden het belangrijk dat cliënten trots kunnen zijn op wat ze doen en 

kijken naar wat ze allemaal wel kunnen. 

Wij vinden het ook heel erg belangrijk dat de mensen van de gemeente 

luisteren naar de wens en de mening van de cliënt. 

Neem ons serieus en kijk niet alleen naar het geld maar naar wat de cliënt 

nodig heeft. 
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 Ondersteuning door familie/ vrijwilligers 

Ik ben Myra  en wil iets vertellen over dit punt. 

Vanuit Den Haag en de gemeente wordt steeds gezegd dat we ondersteuning 

moeten vragen aan onze familie/ vrienden/ vrijwilligers. 

Niet alle cliënten hebben familie en soms zijn je ouders ook al zo oud dat zij je 

niet meer kunnen helpen. 

Familie/ vrienden/ vrijwilligers  weten ook lang niet altijd wat goed voor je is 

en/ of hoe ze met je moeten omgaan.  

Soms schatten ze je te hoog in, waardoor ze je overvragen en soms te laag 

omdat ze je als ‘kind’ blijven zien. 

De begeleiding heeft ervoor gestudeerd. 

Met begeleiding samen wordt je zelfstandiger, want met familie heb je een 

ander contact, wat heel normaal is. 

Als je bij je familie steeds aankomt met vragen, dan is het moeilijk om 

zelfstandig te worden. 

Er is een groot gevaar voor betutteling en soms ook voor verwaarlozing. 

Het is prettig om met je begeleiding bijv. naar de dokter/ ziekenhuis/ tandarts 

te gaan. 

Zij zijn onafhankelijk en zij kijken ook anders naar de cliënt. 

Zij hebben ook een geheimhoudingsplicht en dat hebben familieleden/ 

vrijwilligers niet.       

Ik ben volwassen en zo wil ik leven.  
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 Ouderenzorg/ Gehandicaptenzorg 

Ik ben Myra en ik wil jullie vertellen dat wij het heel irritant vinden dat 

gehandicaptenzorg en ouderenzorg altijd op 1 hoop worden gegooid. 

Mensen met een beperking hebben hele andere problemen dan ouderen. 

Ouderen hebben pas op latere leeftijd hulp nodig en veel mensen met een 

beperking hebben van jongs af aan hulp nodig. 

Heel veel mensen met een beperking kunnen niet hun eigen 

verantwoordelijkheid nemen en dat mag je ook niet van ze verwachten. 

Het is een grote schande dat veel mensen met een beperking niet zelfstandig 

kunnen stemmen omdat ze niet kunnen lezen/ kiezen. 

Mensen met een beperking horen ook bij onze maatschappij. Zij hebben ook 

het recht om te stemmen. 

Zet symbolen bij de partijen op het stemformulier! 

Ook tijdens de campagne ging het alleen over de ouderenzorg, maar wij zijn er 

ook nog!!! 

En wij zijn niet de ouderenzorg! 

Haal ons dan ook uit die groep, want wij zijn net zo belangrijk met onze eigen 

punten. 
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    Bezuinigingen taxivervoer 

Ik ben Harry Beekman en ik heb altijd een eigen bedrijf gehad (standbouw 

internationaal). 

13 jaar geleden kreeg ik een herseninfarct. Ik ging er toen nog vanuit dat alles 

over zou gaan, maar dat gebeurde niet. 

Na een lange revalidatie werk ik nu op de houtafdeling van TeCeA Alkmaar. 

Na 8 jaar daar met plezier te hebben gewerkt kwamen de bezuinigingen op het 

vervoer. 

Ik moest dichterbij mijn woonplaats werken, Zwaag. Ik heb het daar 8 maanden 

geprobeerd, maar werd zielsongelukkig. 

Ik heb toen een gesprek gehad met Popko en Pierre om te kijken of ik weer 

naar Alkmaar kon. 

Gelukkig kon ik weer naar Alkmaar, alleen moest ik nog afwachten wat de 

gemeente Hoorn zou beslissen. 

Na mijn gesprek met de gemeente was het 3 maanden stil, dat was voor mij 

een hele spannende tijd. 

Daarna kwam het goede antwoord: ik mag de komende 5 jaar in Alkmaar 

blijven. 

 

Voor mij is het goed opgelost omdat ik er zelf achteraan ben gegaan,  met 

medewerking van Popko, Pierre en de gemeente Hoorn. 

Vele cliënten hebben dat geluk niet en werken nu op een plek dichterbij huis 

omdat anders het vervoer niet wordt betaald, maar of de cliënt dat wil? 

Kijken de gemeenten daar ook naar? 
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     Medezeggenschap 

Wij vinden het heel belangrijk dat de medezeggenschap goed geregeld is. 

Bij Esdégé-Reigersdaal is dit al heel lang het geval. 

In de gemeente Hoorn is er een participatieplatform waar direct cliënten 

kunnen meepraten over het WMO beleid. 

Wij worden daarbij ondersteund door een ondersteuner. 

Er komen daar diverse cliënten. 

We praten daar over diverse onderwerpen die met de WMO te maken hebben. 

Het is 2x per jaar in het stadhuis (graag vaker). 

1x per jaar is er een dag die georganiseerd wordt door de gemeente. 

Er is op deze dag van alles te doen, Olga Commandeur kwam langs, er was een 

theater, wethouders waren aanwezig en er was een informatiemarkt. 

 

Wij zouden graag willen zien dat er bij andere gemeente ook een vorm 

gevonden wordt zodat wij  mee kunnen praten. 

Een klankbord groep bij VWS zou ook een grote  wens zijn. 

Wij willen als cliënt zelf meedenken en adviseren in plaats van diverse 

belangengroepen. 

Tijdens ons bezoek aan de tweede kamer kregen we te horen dat het de eerste 

keer was dat ze van  cliënten zelf te horen kregen wat de bezuinigingen voor 

ons  betekenen. 

Heel veel onrust.. 
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Nog even laten weten 

 Dat het bijna onmogelijk is om met een rolstoel met het openbaar 

vervoer te reizen. 

Volgens sommige WMO consulenten is dit prima te doen, waardoor je je 

indicatie vervoer kwijt raakt. 

 Dat je als cliënt ontzettend afhankelijk bent van de WMO consulent die 

jou moet beoordelen. 

 Dat de “keukentafel” gesprekken, herindicatie aanvragen heel veel 

spanningen met zich meebrengt voor de cliënten. 

 Bij verhuizing van de ene gemeente naar de andere gemeente er 

problemen kunnen  ontstaan over hulpmiddelen. 

Bijv. een driewielfiets/ rolstoel die dan ingeleverd moet worden en dan 

bij de andere gemeente opnieuw aangevraagd moet worden. 

 Wachttijden worden steeds langer bij reparatie van diverse 

hulpmiddelen. 

Bij het repareren van zijn driewielfiets heeft een cliënt 3 ½ week moeten 

wachten, terwijl het zijn vervoermiddel is naar zijn werk. 

Reparatie van een rolstoel 3 ½ week. 

 


