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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarplan 2022 van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van ASVZ. 

 

De centrale cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten 

van ASVZ. Medezeggenschap is een recht, en cliënten moeten kunnen meedenken, 

meepraten en mee beslissen.  

 

De CCR heeft inspraak over voorgenomen besluiten en mag ongevraagd advies 

geven over zaken die zij belangrijk achten. De onderwerpen waar de CCR 

instemmingsrecht over heeft staan genoemd in de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen (WMCZ). 

 

De CCR bestond tot 31-12-2021 uit een deelraad verwanten en een deelraad 

cliënten. 

Met ingang van 01-01-2022 is het één CCR ( bestaande uit cliënten en verwanten) 

zoals afgesproken in de medezeggenschapsregeling WMCZ2018 die op 14-12-2021 

is ondertekend door de oud vice voorzitter Gert Kranenburg. 

 

Leden CCR per 01-01-22 

Verwanten 
Cees vd Vlist, voorzitter 
Raymond Simons, regio Midden-Holland 
Nathalie Mooren, regio Rotterdam Rijnmond 
Kees de Bruine, regio Waardenland 
Cees v.d. Linde Regio Merwebolder 
Hans Bax, lid 
Vacant Regio Brabant. 
 
Cliënten 
Steven Boussen, 
Iris Schoel, 
Marvin Manse 
Esther Bijkerk, 
Bert Moerkerken 
Yvette de Leeuw van Weenen 
M.P 

De ambtelijk secretaris van de CCR is Bertine Weeda. 

Bweeda@asvz.nl en telefonisch bereikbaar op 06-53396313 

 

De coach van de cliënten is Angelina Weers 

aweers@asvz.nl en telefonisch bereikbaar op: 06-10931764 
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De leden van de centrale cliëntenraad komen één keer per maand bij elkaar. 

De CCR overlegt minimaal 6 keer per jaar met de Raad van Bestuur en 1 keer per 

jaar met de Raad van Toezicht. 

 

 

 

Speerpunten 2022 

 In het kader van één CCR en de WMCZ 2018 gaan we een nieuw 

huishoudelijk regelement opstellen en werken aan hoe we kunnen 

samenwerken als een groep. 

 

 De CCR vind het belangrijk dat de cliënt centraal staat, wij willen met 
betrekking tot de medezeggenschap de cliënt meer in hun eigen kracht zetten. 
En zullen daar het komend jaar aan gaan werken binnen de CCR. Dit 
betekend dat twee zaken opgepakt moeten worden:  

1. de coaching en de ondersteuning van de leden van de CCR 
versterken. 

2. de advies- en instemmingsstukken aanpassen aan de doelgroep. 
 

 Het voedingsbudget versus gezonde voeding vind de CCR heel belangrijk, wij 
blijven dit volgen en gaan hierover in gesprek met onze achterban. Daarnaast 
zullen wij onze bevindingen delen met de raad van Bestuur. 

 
 Ongevraagd advies indienen bij de RvB over actuele zaken die de cliënten 

aan gaan. Te denken valt aan: 
1. Voedingsbudget 
2. ITT 

3. Kwaliteit huisvesting 

4. Clienten binnen de organisatie in hun eigen kracht zetten. 
 

 Oefening brandalarm Merwebolder tijdens een CCR vergadering 
 

 

 

 


