Verslag CCR overleg 20 maart 2017
Aanwezig: Jos Stegeman, Clemens Piena, Carla Groenendal, Eelco Geleijnse, Karel Jan Mathijs, Erna
Zandvoort-de Keizer.
M’hamed is klein deel van de vergadering aanwezig.
Opening en vaststellen agenda
Jos geeft aan de vergadering te willen beginnen met het inventariseren van ieders zienswijze op de
huidige structuur Adviesraad – CCR.
Daarnaast wordt geconcludeerd dat in potentie iedereen cliënt zou kunnen zijn van MEE.
Wanneer iemand zich voor hulp meldt bij het sociale wijkteam bepaalt de hulpvraag waarnaar de
cliënt verwezen wordt dit kan MEE zijn.
De cliënt heeft recht op een onafhankelijk ondersteuner en kan ook zelf vragen naar MEE maar dit
alles is niet bekend bij de cliënt.
De samenwerkingsovereenkomst Adviesraden MEE Plus uit 2013 is bruikbaar voor de situatie van nu
maar wordt niet gevolgd.
We vragen aandacht voor de coaching van de Adviesraden dit is een gedeelde verantwoordelijkheid
voor bestuurder en CCR. Het is van belang dat de coaching van de Adviesraden vanuit één
gezamenlijk uitgangspunt plaats vindt.
De onderlinge verschillen zijn groot bij de Adviesraden gelet op de leden.
Ideaal zou zijn :
Samenwerking tussen consulent- Adviesraad- CCR vanuit een eensluidende visie en zoeken naar een
balans binnen de Adviesraden om zoveel mogelijk differentiatie te realiseren.
Samenwerking zoeken met andere organisaties.
Het bezoeken van ouderavonden vgl. het verslag. van Carla van een bijeenkomst op 8 maart zijn
manieren om meer te weten te komen over de ervaringen van clienten.

Bijeenkomsten:
6 April is er een bijeenkomst in de Witte Haen, Groenmarkt te Dordrecht het onderwerp is: inzet
ervaringsdeskundigen.
20 juni –LVB en schuldenproblematiek door MEE.nl
21 september zorgmarkt in Dordrecht

Organisatie Adviesradendag 28 maart:
Bevestigd wordt dat de workshop van Lut Leijs zal gaan over de onafhankelijke cliëntondersteuner,
het leveren van maatwerk bij de vraag om hulp en de rol van de gemeente.
Nieuws vanuit de Adviesraden:
Jos en Karel Jan bezoeken de Adviesraad in Gorinchem omdat zowel Arie als M’hamed de CCR
hebben verlaten en zij in die Adviesraad de CCR vertegenwoordigden.
Besloten wordt het overleg met de R.v.T op 30 maart te laten vervallen omdat er 6 april een
radenmiddag is gepland waarop we deze raad weer ontmoeten.
Rondvraag:
Eelco geeft aan huiverig te zijn dat, door verbreding van de doelgroepen, de eigenlijke doelgroep
overschaduwd wordt. Dit onderwerp is van dusdanig belang dat het als agendapunt voor de volgende
vergadering wordt opgevoerd.

de volgende CCR vergadering is op 10 april.

