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Vanuit de Regioraad 

 

Hallo, 
 

Ik ben Adri Van Den Heerik, moeder van Robin. Robin is inmiddels 27 jaar en krijgt dagbesteding 

bij Landvast. Deze dagbesteding zit in de Werkschuit. Acht jaar geleden is Robin daar geplaatst. ik 

kon de ASVZ wel van naam, maar de organisatie niet. Daarom heb ik besloten om mij aan te 

melden bij de Regioraad, toen nog de sectorale Cliëntenraad.  

 

              Ik vind het belangrijk om op te komen voor de Cliënten die geen stem 

hebben of zich moeilijk kunnen verwoorden.  

   Als Cliëntenraad bezoeken wij de woningen en de  

Dagbesteding. We kijken waar zij tegen aanlopen en of er 

verbeterpunten zijn. Ook bezoeken wij regelmatig de 

vergadering van de Sectorale cliëntenraad (SCR).  

 

Wij kunnen niet alles oplossen maar als Regioraad proberen 

we wel mee te denken.  

Onze gesprekspunten zijn onder andere veiligheid op het 
Merwebolderterrein. Klimaatbeheersing, in de zomer is het 
in sommige woningen erg warm.  
Vrije tijd, nagaan of de invulling aansluit op de wens van 
cliënten (uitjes, vakantie, activiteiten) 

      

Hartelijke groet van 

Adri van den Heerik 

Regioraadslid Merwebolder 
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Robin, zoon van 

Adri van den Heerik 
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Vanuit de CCR 

 

Beste lezer, 
 
Met dit stukje wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam 
is Joris van Schilt, getrouwd met Lara en vader van Kick, 
Brem en Bo.  
Ik werk sinds begin 2009 bij ASVZ. Eerst als teamleider en 
sinds 8 jaar als coördinator fondsenwerving.  
Sinds november ben ik de coach cliënten Centrale 
Cliëntenraad (CCR). Ik neem het stokje over van Bertina 
Spelt.  
 
Ik zie het als een prachtige uitdaging en kans om cliënten  
te ondersteunen in het vormgeven van hun 
medezeggenschap. Cliënten moeten kunnen meedenken, 
meepraten en meebeslissen over onderwerpen die hen 
aangaan. Het doel is dat de kwaliteit van de zorg goed is en 

dat de Centrale Cliëntenraad (CCR) hierover de Raad van 
Bestuur (RvB) advies geeft.  
Het is belangrijk dat cliënten hierin ondersteunt worden. Zo help ik als coach met de communicatie 
tussen cliëntenraad en de raad van bestuur. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor de cliënten 
en help ik de leden verbinding te maken met de achterban, de cliënten van ASVZ. 
 
In mijn vrije tijd zit ik met regelmaat op de mountainbike en luister ik graag naar muziek. 
 
Met hartelijke groet, 

Joris van Schilt 
0613023615  
 

Coach cliënten Centrale Cliëntenraad (CCR) 

 

 

 

Coach cliëntzeggenschap  

 
Hallo leden van de Regioraden, 

  

Mijn naam is Astrid Kok. Ik werk al 26 jaar bij ASVZ, waarvan de laatste 4 jaar als coach 

cliëntzeggenschap. Dit betekent dat ik werk aan (mede)zeggenschap van cliënten. En dat doe ik 

op veel verschillende manieren. Zo bezoek ik bijvoorbeeld teams als ze medezeggenschap willen 

bespreken, coach ik ervaringsdeskundigen als ze een gastles geven, werk ik mee aan het maken 

van cliëntdocumenten en geef ik trainingen over het coachen van cliëntenraden/bewoners 

overleggen. Samen met mijn collega Lieke Schrijver-van Korven coach ik de coaches van de 

Sectorale Cliëntenraden (SCR).  

 

In de Sectorale Cliëntenraden vergaderingen, praten cliënten met de sectormanager over beleid in 

de sector, ik heb al vaak mooie gesprekken mogen bijwonen! 
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Het is voor de verschillende raden die er zijn bij ASVZ, goed om onderling contact te houden. De 

Sectorale Cliëntenraden en de Regioraden wisselen bijvoorbeeld notulen uit. Als er punten zijn die 

bij allebei de raden op de agenda staan, zouden deze raden samen op kunnen trekken.  

 

Verder merk ik dat cliënten en coaches van de Sectorale Cliëntenraden heel enthousiast zijn om 

mee te doen in de medezeggenschap. Dit vind ik altijd zó mooi om te zien en mee te maken!  

Als er vragen zijn bij leden van de Regioraad over de Sectorale 

Cliëntenraden of over andere medezeggenschapsvragen, kan 

er altijd contact met Lieke en mij opgenomen worden via: 

clientzeggenschap@asvz.nl  

 

Groetjes en tot ziens!  

Astrid Kok 
Coach cliëntzeggenschap 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag enquête 
 

 
U heeft nog wat van ons te goed: de uitkomsten van de enquête op het visie festival.  

Ter herinnering: wij hebben een aantal honderden medewerkers gevraagd om een paar vragen te 

beantwoorden. Dit was niet alleen geslaagd maar leverde ook een aantal bijzondere inzichten op. 

Hiervan wil ik er graag een aantal noemen. 

 

Slechts 29% van de geënquêteerden wist te benoemen in de meerkeuze vraag dat de Regio Raad 

bestaat uit ouders en verwanten. 

Soortgelijk was de uitkomst over de Sectorale Cliëntenraad: ook daar wist slechts 31% het goede 

antwoord te geven dat deze bestaat uit cliënten. 

Heel mooi om te lezen… bij de antwoorden op de vraag hoe de medewerker zijn eigen rol ziet, 

was dat niemand aangaf hiervoor geen tijd te hebben.  

Ook wist iedereen dingen te noemen over medezeggenschap en  

daar is men ook vaak bij betrokken. 

Tot slot iets over de vraag waar medezeggenschap van cliënten  

zoal over gaat. Hier hebben we nog veel te verbeteren in de  

communicatie binnen ASVZ. Slechts 11% wist het antwoord  

op deze vraag. Bijna niemand beseft dus, dat cliënten een stem  

hebben bij het opstellen van beleid, maar ook bij benoeming van  

sectormanagers enzovoort.  

De CCR heeft wettelijk een vergelijkbare rol als de OR en heeft over  

veel zaken adviesrecht of instemmingsrecht. Gelukkig staat onze  

Raad van Bestuur hier heel open in en worden we bij alle zaken  

nadrukkelijk betrokken. 

 

 

 

mailto:clientzeggenschap@asvz.nl
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Als tip voor de toekomst werd aan ons gegeven, dat het wellicht verstandig is, om in onze naam: 

Regioraad, het woord medezeggenschap terug te laten komen. 

Zo maak je duidelijker wie we zijn en wat we doen.  

Als voorbeeld werd onder meer genoemd: noem het in plaats van Regioraad: Regionale 

Medezeggenschap Raad of nog korter;  MR  = Medezeggenschap Raad. 

 

Over deze en andere tips zijn we aan het nadenken en daar gaan we zeker wat mee doen. 

 

Cees van der Vlist  
Onafhankelijk voorzitter CCR  

 
 

 

Zin in een goed verhaal? 

 
Als je een licht verstandelijke beperking (LVB) hebt wil je ook het gewone leven ervaren. Een baan 
of opleiding doen en vooral zelf keuzes maken. Soms risico nemen en fouten durven maken. In 
deze video vertelt Aaron hoe het is om te leven met een licht verstandelijke beperking. En vertelt 
Thomas hoe het is om te werken met deze doelgroep. En welke competenties je hiervoor nodig 
hebt. Dit doen Aaron en Thomas niet afzonderlijk, maar zij vertellen het samen. Want bij ASVZ is 
samen 100. Klik op onderstaande link. 
https://youtu.be/lqEaqKGGupg 

 

 

Meer goede verhalen horen? Abonneer je op het ASVZ YouTube kanaal 

https://www.youtube.com/@ASVZZorg 

 

 

 

Regioraad  

 

De Regioraad wil gezien worden en heeft ook een facebook pagina.  

U vindt op deze pagina o.a. informatie over onze bezigheden en  

hoe u ons kunt bereiken. Deelt u mee in onze bekendheid? 

 

  

 

 

  
 

https://www.facebook.com/RegioradenASVZ 

 

https://www.asvz.nl/medezeggenschap/Regioraad/ 

 

https://youtu.be/lqEaqKGGupg
https://www.youtube.com/@ASVZZorg
https://www.facebook.com/RegioradenASVZ
https://www.asvz.nl/medezeggenschap/Regioraad/
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Meer informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul uw gegevens in en mail dit naar: dgort@asvz.nl, wij nemen contact met u op.  

Of neem contact met ons op als u nog vragen heeft. U mag ook bellen: Bertine Weeda 

0653396313 bweeda@asvz.nl  of Secretarieel ondersteuner Diana Gort 0184-491238 / 

0620188901. 

 

Naam:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

Evt. opmerking:  

 

Bedankt voor uw interesse. 

 

Mooi dat u aan het ontdekken bent wat de mogelijkheden zijn in de  

medezeggenschap binnen ASVZ.  
 

De Regioraad zoekt oren en ogen in het veld.  

Zij horen wat er op het gebied van wonen,  

werken en het leven speelt onder de cliënten en  

geven dit door aan de managers.  

U krijgt de mogelijkheid om een actieve rol te spelen  

in het belang van uw zoon / dochter, verwant door  

Regioraadslid te worden. 

Wat wordt er van u verwacht? Hoeveel tijd kost het? 

 

▪ Bereidheid om gemiddeld 5 uur per maand aan tijd te investeren om de taken, die het 
Regioraadslid zijn met zich meebrengt, te kunnen uitoefenen. Hierbij kunt u denken aan het 
onderhouden van contacten zoals bezoeken aan woningen en/of dagbestedingen en het 
uitvoeren van taken die voortkomen uit het Regioraadsoverleg. 
 

▪ Leden komen 6 keer per jaar bij elkaar om te overleggen. 

▪ In beginsel maakt u voor een periode van 4 jaar deel uit van een Regioraad. Dit mag éénmalig 

verlengt worden met 4 jaar. 

▪ U krijgt een vergoeding voor uw onkosten. 

 

Redactie 

Opmerkingen of vragen voor de redactie? Stuur een mail naar: dgort@asvz.nl  

 

 

mailto:dgort@asvz.nl
mailto:bweeda@asvz.nl

