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Inleiding

Dit is het jaarverslag van de centrale deelraad cliënten (cdc) van De Waerden.
Het jaarverslag geeft een overzicht van wat er in 2021 is gebeurd.

Link naar het filmpje: Wat is een jaarverslag? 
https://youtu.be/UQNn_EUSol0

https://youtu.be/UQNn_EUSol0
https://youtu.be/UQNn_EUSol0
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In januari nam Lia Uyen afscheid van de cdc.
In februari trad Lydia Glas aan als nieuw lid.
Begin juni nam Frank Elevelt afscheid van de cdc.
Eind juni trad Renzo Eeken aan als lid van de cdc.
Begin juli nam Harry Plooijer afscheid van de cdc.
Eind juli trad Ronald Keijzers aan als lid van de cdc
Eind december nam Lydia Glas afscheid van de cdc en trad Rob Jansen aan als
stagiair van de cdc.

Samenstelling centrale deelraad cliënten van De Waerden.

De cdc bestond begin 2021 uit de volgende leden: 
Lia Uyen, Ruud Walberg, Frank Elevelt, Harry Plooijer en Conor Catney.

Lydia Glas 
“Wat mij is bijgebleven is dat we bij de cdc de belangen van cliënten vertegenwoordigen
en een klankbord (kunnen) zijn voor de organisatie. Daarnaast was het voor mij leerzaam
om van de groep geduld en verschillen te leren.”

Conor Catney is voorzitter, Ruud Walberg is secretaris/notulist, Renzo Eeken en Ronald
Keijzers zijn lid van de cdc.
Rob Jansen loopt stage bij de cdc. 

Didy van Leeuwen is de coach van de cdc.

Conor Catney 
“Voorzitter zijn is belangrijk. Een voorzitter zorgt ervoor dat iedereen iets kan zeggen. We
maken daar goede afspraken over.”
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Link naar het promotiefilmpje van de cdc: 
https://youtu.be/G3GgLly0MJE

Begin maart startte Kees Broek met zijn stage bij de cdc, als coach in opleiding
Kees Broek: “In de eerste helft van het jaar heb ik stage gelopen bij De Waerden. Een
deel van mijn tijd heb ik de coach geassisteerd bij het coachen van de cdc. Met deze
werkervaring hoop ik een functie bij een cliëntenraad elders te verwerven. Naast het
coachen richtte ik mij op een onderzoek voor De Waerden. Hierin werd in kaart gebracht
hoe inspraak en lokale medezeggenschap bij De Waerden zijn georganiseerd. De
achtergrond was de invoering van de nieuwe medezeggenschapswet waarin deze
onderwerpen een rol spelen. Het overzicht kwam tot stand d.m.v. gesprekken met 10
teammanagers, de voorzitter van de cdv en de coach van de cdc. Uit mijn onderzoek
kwam naar voren dat de medezeggenschap op centraal niveau goed is geregeld en dat
deze op lokaal niveau meer aandacht verdient.”

https://youtu.be/G3GgLly0MJE
https://youtu.be/G3GgLly0MJE


De cdc bestaat uit minimaal vijf cliënten en werkt samen met contactpersonen van de
locaties. Dit zijn de vertegenwoordigers van de cdc op de locaties. 
Dit is één van de manieren om contact te hebben met de achterban.

Marijke Oudhuis, contactpersoon Sportlaan Anna Paulowna
“Het is fijn contactpersoon te zijn. Je leest veel over de cliëntenraad wat er besproken
wordt. Je bent er deels bij betrokken. Ik laat de brief lezen aan de cliënten die op het
steunpunt zijn. Ik bewaar ze ook mochten ze op het steunpunt een cliënt vergadering
hebben. Het is fijn dat er een cliëntenraad is.
Ik vind de nieuwsbrief heel handig zo leest iedere cliënt als ze dat willen de nieuwsbrief
en blijven ze op de hoogte. Mocht een cliënt een idee hebben kan dat bij de
cliëntenraad besproken worden. Ik heb nog geen ideeën gehoord van de cliënten.
Ik heb niet iets wat ik niet leuk vind!”
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Link naar het filmpje: Contactpersoon zijn, wat
houdt dat in? https://youtu.be/ptqJPnZ5DV0

https://youtu.be/ptqJPnZ5DV0
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Overleg 

In 2021 kwamen de leden van de cdc iedere week op donderdag voor overleg bij elkaar. 

Van deze bijeenkomsten werden verslagen gemaakt voor eigen gebruik.

Ruud Walberg, secretaris/notulist van de cdc 

“Ik heb twijfels gehad om door te gaan met mijn werk bij de cdc. Ik voelde teveel druk.

Maar dit is op een goede manier opgelost, zodat ik nu mijn werk als notulist bij de cdc en

trainer bij de ervaringsdeskundigen kan combineren op een manier die voor mij goed

aanvoelt.”

De cdc vergaderde vijf keer in 2021 met de raad van bestuur. 

En een keer met de raad van bestuur en de raad van toezicht samen. 

De cdc heeft negen keer een overleg met de manager cliëntondersteuning gehad.

Om bepaalde onderwerpen goed te kunnen begrijpen heeft de cdc adviseurs

uitgenodigd om de onderwerpen extra toe te lichten, zodat de cdc een goed advies kon

geven of in kon stemmen met een besluit.

Dasja Overtoom: Adviseur cliëntondersteuning beleid 

“Ik heb een paar presentaties gegeven. Een ging over het Elektronisch Cliëntendossier

(ECD) en twee gingen over de Wet zorg en dwang (Wzd). Dat vond ik heel leuk om te

doen. Jullie stellen goede vragen en proberen altijd mee te denken. Het valt mij op dat

jullie altijd erg op de hoogte zijn van nieuwe dingen bij De Waerden.

Dit is heel fijn, want dan hoef ik niet alles vanaf het begin uit te leggen, maar kan ik

gewoon mijn verhaal doen! 

Hartelijk bedankt voor het luisteren tijdens mijn presentaties en hopelijk mag ik nog vaak

langskomen om nieuwe dingen te vertellen en jullie mening te vragen.”
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In juni is de coach op bezoek geweest bij de contactpersoon van locatie
Rambonnetlaan.
In augustus zijn de coach en de voorzitter van de cdc op bezoek geweest bij de
contactpersoon van locatie Schermereiland.
Eind augustus is de coach op bezoek geweest bij de contactpersoon van locatie
Camphuysenstraat.
In november is de coach op bezoek geweest bij de contactpersoon van locatie
Sportlaan.
In december is de coach op bezoek geweest bij de contactpersoon van locatie de
Meidoornlaan.

Van de vergaderingen met de bestuurder, de raad van toezicht en de manager zijn
notulen gemaakt. 
De bestuurssecretaris plaatste de notulen op intranet.
De notulen werden door de bestuurssecretaris doorgestuurd naar de voorzitter van de
centrale deelraad verwanten (cdv).

Door de coronamaatregelen is in 2021 het bezoek aan de contactpersonen op hun locatie
slechts een paar keer mogelijk geweest. 
Met een aantal contactpersonen is contact mogelijk geweest met hulp van Beeldzorg. 

 

Renzo Eeken, lid cdc
“Vorig jaar heb ik mijn intrede bij de cdc gedaan. Wat mij het meest is bijgebleven dat jaar
zijn de gesprekken over bijvoorbeeld, geldzaken, IT-taken, het Triple-C verhaal en het
nieuwe ECD. Het leukste wat ik van het cdc heb geleerd is het voor andere cliënten
opkomen als ze er niet uitkomen op de woonvoorziening / dagbesteding / ambulant
wonen, ook de stukken inlezen zijn een van mijn specialiteiten. Daar wil ik mijn het
komende jaar ook meer in gaan specialiseren, zo ook in IT-zaken.”



Adviesrecht, instemmingsrecht en recht op informatie

Over de volgende onderwerpen heeft de cdc in 2021 advies of instemming gegeven of
zijn ter kennisgeving aan de cdc aangeboden.

Januari
Ter informatie: Vaccinaties

Februari
Ter informatie: Dagbesteding G.Rietveldweg 
Ter instemming: Vertrouwenspersoon Zorgstem

Maart
Ter instemming: Samenwerkingsovereenkomst cdc en cdv
Ter instemming: Aangepast beleid 1.13
Ter informatie: Jaarverslag vertrouwenspersoon cliënten                                        

April  
Ter informatie: Bestuursrapportage 3e periode 2020
Ter informatie: Vragenlijsten “Mijn mening”
Ter instemming: Beleid t.a.v. eigendom en verstrekkingen aan cliënten
Ter instemming: Gedeeltelijk voortzetten van de alternatieve vormgeving dagbesteding.
Ter informatie: Jaarverslag Klachtenfunctionaris
Ter informatie: Zorgbemiddeling

Mei
Ter advies: Jaarverslag cliëntvertrouwenspersoon
Ter advies:  Voorgenomen besluit Zesstedenweg en Nes
Ter informatie: Externe visitatie

Juni
Advies (ongevraagd) Veiligheid
Ter advies:  Samenwerking Novicare
Ter instemming: Kerstpakketten cliënten
Ter informatie: Bestuursrapportage 1e periode

Juli
Ter informatie: Aangepast beleid 1.10

Augustus
Ter advies: Wet Zorg en Dwang



Oktober
Ter informatie: Overname ZesNes door de Heeren van Zorg
Ter informatie: Bestuursrapportage 2e periode

December
Ter informatie: Aangepast beleid 1.3
Ter instemming: Beleid 1.4 t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ter informatie: Brief Zorgstem

De advies- en instemmingsbrieven werden doorgestuurd door de bestuurssecretaris
naar de voorzitter van de cdc.

Link naar het filmpje: Instemmen, adviseren 
en informeren https://youtu.be/u5Lba52ajo8

Om bepaalde onderwerpen goed te kunnen begrijpen heeft de cdc adviseurs
uitgenodigd om de onderwerpen toe te lichten, zodat de cdc een goed advies kon geven
of in kon stemmen met een besluit. Eerder is ook al genoemd dat er een adviseur is
uitgenodigd. Kan dit op 1 plaats in het jaarverslag samengevoegd worden? 

De cdc heeft 9 keer een adviseur uitgenodigd om bepaalde onderwerpen toe te lichten,
zoals bijvoorbeeld over de dagbesteding op de G.Rietveldweg, over het
cliënttevredenheidsonderzoek, de in- en uitstroom van cliënten, over Veiligheid en over
de Wet zorg en dwang.

9

https://youtu.be/u5Lba52ajo8
https://youtu.be/u5Lba52ajo8


De cdc heeft een gedragskundige uitgenodigd om Triple C toe te lichten.
De cdc heeft kennis gemaakt met de teammanagers van Schagen, de teammanager
van de Meidoornlaan, Schermereiland en Scheepsjagerstraat en de teammanager
van Texel. 
De klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersoon van Stichting SIG hebben hun
jaarverslag toegelicht.
De cdc kreeg een rondgang door de nieuwe dagbestedingslocatie aan de
G.Rietveldweg en werd betrokken bij de ontwikkelingen van dit project.
De cdc werd betrokken bij de merkbelofte, het nieuwe ondersteuningsplan, het ecd
en het cliëntenportaal.

Nicolien Gooijer, teammanager Beeldzorg
“Van de cdc heb ik geleerd om mijn vraag of verhaal kernachtig te verwoorden. Zonder
overbodige of moeilijke woorden. Het moet zo logisch en eenvoudig zijn, dat ik het kan
tekenen. Ik heb gemerkt dat dit niet alleen belangrijk voor de leden van de cdc, om mee
te kunnen denken. Eigenlijk pas ik het nu bij iedereen toe: pas als ik mijn verhaal of vraag
kan tekenen snap ik het zelf ook helemaal :-)"
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Link naar het filmpje: Wet zorg en dwang
https://youtu.be/ZvyZiy1VOys

https://youtu.be/ZvyZiy1VOys
https://youtu.be/ZvyZiy1VOys
https://youtu.be/ZvyZiy1VOys


De ergotherapeut van odc de Vijfhoek heeft verteld over wat een ergotherapeut doet.
Een aantal leden van de cdc hebben een bezoek gebracht aan de Beeldzorg
Centrale.
De cdc heeft een demonstratie gehad van VR brillen en heeft daar een advies over uit
kunnen brengen.

Jacques Krijgsman, manager Texel
“25 november heb ik op uitnodiging een vergadering van de cdc mee mogen maken. Na
een voorstelrondje hadden de leden van de cdc een aantal vragen voorbereid. Vragen
over hoe ik de cdc zie en wat de meerwaarde van de cdc is voor de cliënten van De
Waerden en nog belangrijker hoe de cliëntenraad bij mij op locatie, Texel functioneert.  
De conclusie uit deze zinvolle vergadering was dat ik onvoldoende op de hoogte was van
de activiteiten van de cdc en zeker wat de cdc voor de lokale cliëntenraad kan
betekenen. Tijdens mijn locale cliëntenraad bijeenkomsten kwam de cdc niet ter sprake,
Onwetendheid van mijn kant. De nieuwsbrieven die wekelijks door de cliëntenraad
verspreid worden bleven hangen bij onze voorzitter. Vanaf nu nemen we de nieuwsbrief
van de cdc mee in onze lokale vergaderingen waardoor ook bij onze leden van de
cliëntenraad inzicht is in wat de cdc voor ons kan betekenen en waar we wederzijds
elkaar kunnen versterken”.
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De rechten van de cliëntenraad
https://youtu.be/mUdI6j0wgGw

https://youtu.be/mUdI6j0wgGw
https://youtu.be/mUdI6j0wgGw
https://youtu.be/mUdI6j0wgGw
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Training/Scholing

De leden hebben op 4 maart de training “Hoe lees ik de begroting van de organisatie?”
gevolgd. 
De training werd verzorgd door het LOC.

De leden hebben op 30 september, samen met de bestuurder, de manager
cliëntondersteuning en de bestuurssecretaris een training gevolgd over “Hoe werken wij
goed samen?” Ook deze training werd verzorgd door het LOC.

“Het was echt een goed inhoudelijk gesprek over dingen die er toe doen” zegt bestuurder
Jannie Riteco terugblikkend op de trainingsdag die zij op verzoek samen met de centrale
deelraad cliënten volgde. Manager Henny Renne en bestuurssecretaris Puck van de Vliet
waren ook bij de training aanwezig. Het doel van de training is nog meer met elkaar
overeenstemming vinden over de wijze van samenwerken van de centrale deelraad
cliënten en het managementteam.
De coach heeft twee netwerkbijeenkomsten bezocht (digitaal) in maart en in juni.

Nieuwsbrief

Ook in 2021 werd na ieder overleg een Nieuwsbrief gemaakt door de cdc. 
In de Nieuwsbrief staan de onderwerpen die de cdc heeft besproken.
De Nieuwsbrief werd verspreid, via de mail of per post naar de contactpersonen, de raad
van bestuur, de raad van toezicht, de manager clientondersteuning, de voorzitter van de
cdv en de medewerkers die hebben aangegeven de Nieuwsbrief te willen ontvangen.
Ook werd er wekelijks een filmpje gemaakt over het onderwerp waarover de cdc heeft
gepraat in hun overleg. 
De link van dit filmpje werd samen met de Nieuwsbrief verstuurd. 
Sinds 2021 doet de cdc ook interviews. 
Het interview verschijnt een keer in de maand in de Nieuwsbrief onder het kopje “In
Gesprek met”.
De cdc is vorig jaar in gesprek geweest met Elles Ros, persoonlijk begeleidster, met Puck
van de Vliet, bestuurssecretaris, met Jetske Bosgra, voorzitter van de cdv, met Shannon
Leloux, teammanager, met Marijke Oudhuis, contactpersoon en met ons zelf.



Er is in 2021 ook een folder gemaakt over de cdc.

Frank Elevelt (contactpersoon Camphuysenstraat)
“Als contactpersoon is het leuk om anderen te helpen waar kan en waar het nodig is,
De nieuwsbrief zelf ziet er goed uit het is ook mooi bedacht om anderen op de hoogte te
brengen wat er zich afspeelt”

Lia Uyen (contactpersoon Zonnehof): 
“Ik vind het leuk om contactpersoon te zijn van het cdc. Ik vind de Nieuwsbrief heel goed
en duidelijk. Ik neem de Nieuwsbrief iedere keer mee naar de groep. We hebben nog
geen vergaderingen gehad.”

Roelie van Hartingsveld (teammanager Zonnehof/Daalder en Daalmeer) 
"Helaas is er geen animo bij de bewoners van Zonnehof om bewonersbijeenkomsten of
cliëntenraad vergaderingen bij te wonen.  De nieuwsbrieven van de cdc worden wekelijks
opgehangen in het steunpunt en besproken met cliënten. Verder worden belangrijke
onderwerpen besproken tijdens het eten en cliënten brengen dan onderwerpen in wat bij
hen leeft (ook locatie/organisatie gericht)."
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Link naar het filmpje: Nieuwsbrief 
https://youtu.be/cw5iYoCZgrk

https://youtu.be/cw5iYoCZgrk
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Samenwerking centrale deelraad verwanten (cdv)

Om medezeggenschap in lijn met de visie van De Waerden gestalte te geven, vindt er
per kwartaal een overleg plaats met de cdc, cdv en de Waerden om inhoudelijke
onderwerpen en de samenwerking te bespreken.  
Twee keer per jaar vindt er een afstemmingsoverleg plaats tussen de cdc en cdv ten
behoeve van afstemming jaarplanning en jaarevaluatie.
In 2021 hebben de cdc en de cdv samen met de manager cliëntondersteuning en de
bestuurssecretaris afspraken gemaakt over de samenwerking.

Jetske Bosgra
“De cdv is blij dat er in 2021 verder gesproken is over hoe de 
samenwerking met de cdc verder vorm kan krijgen. De leden van de cdc hebben met
een interview kennis gemaakt met mij. Er is afgesproken dat de cdc met hun coach, de
cdv en de manager cliëntondersteuning elkaar een paar keer per jaar ontmoeten om
over de gezamenlijke medezeggenschap te praten. De cdv streeft ernaar om de cdc
waar nodig te adviseren over instemmings- en adviesvragen.”

"In december heeft de cdc afscheid genomen van de leden die eerder dit jaar zijn
gestopt bij de cdc en van de stagiair coach in opleiding. Als afsluiting hebben we met
elkaar geluncht bij “Gewoon Lekker”.

Link naar het filmpje: Samen werken
https://youtu.be/Z8537HxyU0M

https://youtu.be/Z8537HxyU0M
https://youtu.be/Z8537HxyU0M
https://youtu.be/Z8537HxyU0M
https://youtu.be/Z8537HxyU0M


Slotopmerking

De cdc kijkt met tevredenheid terug op 2021.

Het was een zinvol jaar waarin we met elkaar vorm hebben mogen geven aan de
medezeggenschap van cliënten van De Waerden.                                           
Er is een goede samenwerking binnen de cdc. Ook de samenwerking met de raad van
bestuur en de manager cliëntondersteuning is goed. De cdc wordt goed betrokken bij de
ontwikkelingen van de Waerden.

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in het werk van de cdc?  
Je kan ons bereiken door te bellen naar 06-136936652 (Didy van Leeuwen, coach) of door
te mailen naar cdc@dewaerden.nl
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mailto:cdc@dewaerden.nl





