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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarplan 2023 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). 

 

Op 01-01-2022 zijn we gestart als één CCR ( bestaande uit cliënten en verwanten). 

Tevens is op 01-01-2022 onze nieuwe onafhankelijke voorzitter Cees van der Vlist 

gestart.  

Leden CCR 2023 

Verwanten 
Cees vd Vlist, voorzitter 
Raymond Simons, regio Midden-Holland 
Vacant, regio Rotterdam Rijnmond 
Kees de Bruine / Petra Kalkman, regio Waardenland 
Cees v.d. Linde Regio Merwebolder 
Vacant Regio Brabant. 
 
Cliënten 
Tjeerd vd Koppel, 
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 Joris van Schilt 

jvschilt@asvz.nl en telefonisch bereikbaar op: 06-13023615 

 

De leden van de centrale cliëntenraad komen één keer per 6 weken 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. 
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Speerpunten 2023 

 

1. Het versterken van de verbinding met de Sectorale Raden en met de 
Regioraden. 

▪ Achtergrond 
▪ We hebben gemerkt dat de contacten met de regioraden en de 

Sectorale raden door de corona periode minder is geworden. 
 

▪ Doel 
▪ Hiermee willen we de kwaliteit van de medezeggenschap verder 

verbeteren. 
 

▪ Uitvoering 
▪ Meer achterban raadpleging 
▪ Uitwisselen van informatie onder de raden 

 
2. Optimaliseren van onze CCR vergaderingen. 

 
▪ Achtergrond 

▪ We hebben gemerkt dat in de avond vergaderen ons te weinig 
tijd biedt om stukken goed te behandelen. Er is vaak te weinig 
tijd, cliënten zijn al moe na een dag werken, kunnen niet altijd 
van te voren eten en er zijn vaak taxi problemen.  

 
▪ Doel 

▪ Meer tijd voor het inhoudelijk bespreken van stukken, meer tijd 
om gasten te ontvangen. Cliënten meer in hun eigen kracht 
zetten door te zorgen voor goede vergader omstandigheden. 
Door ook informeel samen te komen tijdens de lunch is er meer 
ruimte voor verbinding tussen de cliënten en verwanten. 
 

▪ Uitvoering 
▪ We gaan starten met een pilot overdag vergaderen. 

 
 
3. Zowel de implementatie van het elektronisch cliënten dossier als de 

ontwikkeling van het voedingsbudget, in relatie met de prijzen voor voeding, 
zullen nauwkeurig gevolgd worden. 
 

4. CCR gaat een advies aan het bestuur voorbereiden over keuzevrijheid van de 
cliënt binnen het beleid van ASVZ. 

 

 


