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Visie, doelstelling en taken  

Zeggenschap is een basaal recht van ieder mens, medezeggenschap is hiervan een 
vanzelfsprekend gevolg. Cliënten moeten kunnen, meedenken, meepraten en 
meebeslissen.  

De Regioraad Brabant bestaat uit vertegenwoordigers (ouders, verwanten) van de 
cliënten en vergadert samen met de sectormanagers over belangrijke zaken in de 
sector, met als doel de belangen van de cliënten in brede zin mede te behartigen. De 
regioraad denkt mee, praat mee, adviseert en beslist mee als het gaat om de belangen 
van de cliënten.  

Naam lid bestuursfunctie 

Mevr. N. Hoogervorst Vice-voorzitter 

Mevr. E. Twilt-van Esch lid 

Mevr. A. van Bommel lid 

Dhr. C. v.d. Heuvel lid 

 
Secretariële ondersteuning 
Diana Gort ondersteunt de Regioraad Brabant Zij werkt op maandag en enkele uren op de 
woensdagmorgen. 
Mail: dgort@asvz.nl Telefoonnummer: 0184-491238 
Adres: Postbus 121, 3060AC Sliedrecht 

 
   

 Doelen van de Regioraad? 

 

1. De samenwerking tussen de familie vereniging en de raad verder verdiepen. 

2. Zolang de corona maatregelen voortduren telefonisch contact onderhouden 

met onze achterban door middel van het bellen van woningen en teamleiders. 

3. Betere communicatie met de achterban, o.a. door nieuwsbrieven, actualiseren 

website. 

4. Leden werven, waaronder een nieuwe voorzitter! 

5. Veranderingen in wonen/zorg en dagbesteding blijven volgen en wensen c.q. 

vragen van cliënten aankaarten. 

6. Actief meedenken met de adviesvragen van de CCR 

7. Betrokken blijven bij het onderwerp klimaatbeheersing / warmteprobleem op de 

locaties. 

8. Omgaan met media en mobiele telefonie beleid cliënten  / werknemers ASVZ. 
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 Welke werkgroepen zijn actief : 

- Wonen, zorg en vrijetijd: Mevr. N. Hoogervorst 

- Dagbesteding: Mevr. E. Twilt-van Esch en Mevr. A. van Bommel 

- Nieuw en verbouw: Dhr. C. v.d. Heuvel 

- Communicatie 

 

 

 Doelen van de werkgroepen: 

De regioraad zal ook in 2022 voorlopig telefonisch contact met de locaties blijven 

houden in plaats van de locaties bezoeken.  

Dit met als doel contact te houden met de achterban en signaleren waar inzet vanuit de 

regioraad nodig is.  

 

 


