Regioraad Midden Holland
Medezeggenschap is een belangrijk recht van cliënten. Dit is wettelijk geregeld in de
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Regioraad Midden Holland is een
cliëntenraad die bestaat uit verwanten en de belangen behartigt van de cliënten van
de regio Gouda, Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel.
De Regioraad denkt ook mee met de Centrale CliëntenRaad over adviesvragen die
binnenkomen vanuit de Raad van Bestuur.
De leden brengen bezoeken bij woningen en dagbestedingslocaties.
Doel van de bezoeken is om op een ontspannen manier kennis te maken met de
cliënten, verwanten en medewerkers, om meer voeling te krijgen met wat er op de
locatie speelt. De leden willen een luisterend oor zijn voor de cliënten. In coronatijd
worden er geen woningen bezocht, maar wel woningen gebeld. Dit om een beeld te
krijgen hoe het in deze tijd verloopt.
Verder vergadert de raad ongeveer 8 x per jaar. Bij deze vergadering zijn meestal 1 of
2 sectormanagers aanwezig.
In coronatijd vergadert de raad via beeldbellen. Microsoft Teams.

Bij deze stellen de leden zich aan u voor:

Raymond Simons
Ik ben sinds voorjaar 2020 voorzitter van deze raad.
ik ben getrouwd met Conny en ik heb een tweeling van 34
en dat zijn Lucas en Patrick.
Patrick woont in zorgboerderij Nooitgedacht in Nieuwerkerk
a/d IJssel. Ik ben lid geworden van de Regio Raad Midden
Holland om mee te denken en omdat ik me verantwoordelijk
voel voor het welzijn en kwaliteit van leven, voor mensen, die
anders zijn.
Ze mogen geloven in hun mogelijkheden en niet in hun beperkingen.
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Paulien Rijkaart
Beroep: Zorgmanager dementerende oudere. Nu met pensioen.
Hoe kom ik bij de ASVZ? Mijn dochter Anke woont in Kaap Florida.
Mijn doel is mee te denken over de gang van zaken in de zorg. En
al wat daar bij komt kijken.

Willem van Dijk
Ik ben de broer van Maria (Ria) die woont in de Freesiastraat.
10 jaar geleden werd ik gevraagd voor de Regioraad
Midden Holland (vh SCRv) om de belangen van de cliënten
te behartigen met veel inzet en noodzaak, (zij kunnen het
maar heel beperkt) doe ik dit.

Liesbeth van der Meer
Ik ben getrouwd en heb twee dochters waarvan de
oudste sinds 2019 woont in Moordrecht in het
ouderinitiatief de Zuidplas.
Vanaf 2013 al betrokken bij het ouderinitiatief, sinds
2015 als secretaris in het bestuur.
In het dagelijks leven ben ik verpleegkundige in de
ouderenzorg en begeleid ik leerlingen op stage vanuit
Zorgcollege.
Waarom in de regioraad? Mijn dochter kan niet opkomen
voor haar belangen en juist ook voor deze doelgroep is
dat stuk erg belangrijk. ASVZ is een grote organisatie die
wel input moet krijgen vanuit de achterban om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden.
Zeker ook in de tijd waarin we nu zitten. Als ik kijk vanaf maart wat er allemaal al is gepasseerd
rondom corona. En daarin de beperkingen. Maar waar ik trots op ben is dat we in het
ouderinitiatief uitgegaan zijn van de mogelijkheden rondom corona.
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Nu weer een actueel punt: vaccineren en hoe krijgt het vorm binnen de woning en hoe krijg je
alle neuzen dezelfde kant op?
Er wordt veel gesproken over vaccineren: de voors en tegens. Ik denk dat het belangrijk is dat je
kijkt naar het algemeen belang van vaccineren, voor het wonen van de bewoners en hun
kwaliteit van leven te vergroten op de plek waar je woont en dat je luistert naar je eigen gevoel.
Ik hoop nieuwe dingen te horen waar ik weer mee aan de slag kan binnen de woning van mijn
dochter en ik hoop de bagage die ik heb vanuit de woning van mijn dochter over te brengen op
de andere raadsleden.

Nickie Meesters
Ik woon in Oud-Beijerland. Ik ben na 17 jaar bij KPN te hebben gewerkt 18 jaar
geleden in het onderwijs gaan werken. Ik geef de vakken Engels en economie
aan leerlingen in de bovenbouw Mavo op het Insula College locatie
Koningstraat in Dordrecht. Daarnaast ben ik ook decaan. Ik vind mijn werk
ontzettend leuk omdat ik elke jongere mag begeleiden naar hun eindexamen en
vervolgopleiding. Ik ga dan ook elke dag met heel veel plezier naar mijn werk.
Verder houd ik van fietsen, reizen en gezellig tafelen met mijn kinderen, vrienden en familie. Ik
zit in de raad omdat mijn nicht die inmiddels 62 jaar is niet voor zich zelf kan opkomen vanwege
haar verstandelijke beperking. Ik vind het enorm belangrijk dat ook deze groep mensen een
stem krijgt. Twee weken geleden kon ik voor mijn nicht beslissen dat ook zij ingeënt kan worden.
Het geeft mij een goed gevoel dat ik zaken, in het belang voor mijn nicht, kan regelen of
beslissen.

Mocht iemand meer willen weten over de Regioraad kunt u bellen met ondersteuner H. Deen,
0613000684 of mailen naar hdeen@asvz.nl.
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