
Verslag CCR overleg 6 februari 2017 

 

Aanwezig: Carla Groenendal, Jos Stegeman, Karel-Jan Mathijs, M’hamed Boutachkourt, 

Eelco Geleijnse, Erna Zandvoort-de Keizer. 

Afwezig: Clemens Piena 

 

Opening en vaststellen agenda 

 

Mededelingen. 

Carla meldt: 

dat Mirjam Sterk naar de overheid is geweest, Carla zal met Mirjam contact opnemen om te 

vragen naar haar bevindingen en maakt een verslag van dit contact voor de CCR. 

 

Bijeenkomsten: 

Uitnodiging -18/+18 in Dordrecht 8 februari.  Carla gaat hierheen 

Zorgmarkt 23 februari in Dordrecht.  Jos, Karel-Jan en Erna gaan hierheen 

Middagsymposium 23 maart in Houten hier gaan Eelco en Karel-Jan naar toe. 

Algemene opmerking is dat we te weinig info doorkrijgen vanuit MEE. 

 

Vanuit de Adviesraden. 

– Midden-Holland: 

Wat betreft de klacht uit de adviesraad Midden Holland wordt bij de bestuurder navraag 

gedaan hoe hiermee is omgegaan omdat de datum van binnenkomst van het bericht al heel 

lang geleden is. 

- Zuid-Hollandse eilanden: 

 In december was er een bijeenkomst in Spijkenisse maar omdat dat zo kort van te voren 

kenbaar was gemaakt was het niet mogelijk om daar heen te gaan. 

– Drechtsteden. 

De huidige coach heeft zich zeer actief ingezet om de adviesraad gevuld te krijgen en het 

resultaat is er naar nml. drie nieuwe leden die nog wel wat bedenktijd vragen na de opgedane  

vergader ervaringen. Het blijkt best lastig om aan nieuwe leden duidelijk te maken wat een 

adviesraad doet. 

 

Hierna wordt besloten om in de CCR vergadering van 20 maart met elkaar te brainstormen 

over de inhoud van adviesraden aan de hand van een praatpapier opgesteld door Jos, Eelco en 

Karel-Jan. 

 

Voorbereiding Adviesradendag 28 maart 2017. 

De dag zal weer bestaan uit twee workshops. De steeds terugkerende workshop “wij willen in 

gesprek met elkaar” en een workshop over onafhankelijke cliëntondersteuning in samenhang 

met goed luisteren en de rol van de gemeente. 

De eerste workshop wordt geleid door Eelco en Erna ivm. de continuïteit en de tweede 

workshop door Lut Leijs. 

De eerste aankondiging gaat voor 11 februari de deur uit gericht aan de coaches die het 

doorgeven aan hun adviesraadleden. In de uitnodiging komt tevens een aanmelddatum te 

staan. 

De locatie is ook deze keer Crabbehof in Dordrecht. 

 

Volgende vergadering is 20 maart. 

 


