
Notulen CCR vergadering 9 oktober 2017 

Aanwezig: Jos Stegeman, Eelco Geleijnse, Jan de Borst, Karel Jan Matthijs, Erna Zandvoort-de Keizer 

Afwezig i.v.m. ziekte: Clemens Piena, Carla Groenendal en Sandra Makkreel 

 

1. Opening en vaststellen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd gevolgd 

 

2. Mededelingen. 

 Erna doet verslag van het bezoek dat Carla en zij hebben afgelegd bij de adviesraad Midden-

Holland. Ook hier de vraag hoe moeten we verder, wie zijn nog onze cliënten. 

 Karel Jan is aanwezig geweest bij de adviesraad AV. Daar is het onderwerp communicatie ter 

sprake gekomen en klagen de leden over het gebrek aan informatie. 

 

3. Vaststellen notulen en actielijst. 

De notulen worden goedgekeurd en de actielijst bijgewerkt. 

 

4. Post: inkomend en uitgaand. 

 N.a.v. een brief en mailbericht van de WMO raad Dordrecht waarin zij aangeven op 26 

oktober een netwerkbijeenkomst te houden en waarvoor de CCR wordt uitgenodigd is 

besloten dat Jos en Jan hier naar toe zullen gaan met het idee: wat kunnen we voor elkaar 

betekenen? Wellicht kan hier een vorm van samenwerking uit voortvloeien. Op 2 november 

wordt deze bijeenkomst herhaald en gaat Eelco hier naar toe. 

 Daarnaast een bericht vanuit de overheid waarin aan cliëntenraden wordt gevraagd deel te 

nemen aan de consultatieronde rondom geschillen sociaal domein. De CCR is van mening dat 

dit landelijk moet worden opgepakt en Jos benadert MEE Nl.  

 

5. Voorbereiding gesprek op 11 oktober met LSR medewerker. 

Dit LSR gesprek is een advies gesprek waaraan deelnemen, naast de medewerkster van LSR, drie CCR 

leden en de bestuurder. 

De hoofdvraag is: hoe wordt er binnen de MEE organisatie gekeken naar de cliënt en hoe ga je van 

een AWBZ cliëntenraad naar een WMO cliëntenraad?  

Verdere vragen die ter tafel kwamen waren: 

 Wie is onze achterban 

 Hoe komen we daar achter 

 Moeten we zo verder 

 Is onze werkwijze nog van deze tijd 

 Is deze organisatie nog verplicht een cliëntenraad te hebben 

Het doel van dit gesprek is om samen, CCR en bestuurder, te komen tot een vorm van effectieve 

medezeggenschap. 

Afhankelijk van de loop van dit gesprek komt er mogelijk een vervolg 

 

 

6.  Hoe en wat rondom de Adviesradendag van 16 november. 

De bestuurder zal zijn visie vertellen op de organisatie en de positie van de cliënt medezeggenschap. 

Jos zal de stand van zaken toelichten vanuit het gesprek met LSR. 

Daarnaast een verdere toelichting op de Medezeggenschap cliënten vanuit de CCR, mogelijk een 

andere rol voor de adviesraden. 



Dan een pauze en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan de inleiders ook wordt de LSR 

medewerker uitgenodigd bij deze avond aanwezig te zijn. 

Het onderwerp Wajong stellen we uit tot de volgende keer gelet op de urgentie van het boven 

genoemde onderwerp. Jos zal de mogelijke inleider van dit onderwerp inlichten. 

 

6. Accordering Werkplan. 

Intern voor kennisgeving aangenomen maar met de aantekening dat het herschreven wordt na de 

gesprekken die gevoerd gaan worden over de toekomst van de CCR en Adviesraden binnen MEE Plus. 

 

7. Hoe gaan wij verder met de R.v.T? 

Bij de eerstvolgende ontmoeting met de voltallige R.v.T vraagt de CCR naar hun visie op de 

medezeggenschap cliënten. 

 

8. Rondvraag. 

Karel Jan heeft een bijeenkomst in Dordrecht bezocht “ondersteuning mantelzorgers” georganiseerd 

door MEE. 

 

 

 


