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Aanwezig: Cees (voorzitter), Gert Jan, Dennis, Rosali, Jan, Laurens, Willjam, 

Harry, Myrelle, Cobi (ambtelijk secretaris), Jaap (coach) 

Gasten: Paul Willems 

 

 

1. Opening 

We beginnen vandaag met een broodje eten, tijdens de 

mededelingen. Paul heeft een afspraak tijdens de vergadering, en 

is er daarom een half uur eerder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mededelingen 

Team Medezeggenschap heeft een nieuwe coach: Bert Koelewijn. 

Bert heeft een adviesgesprek gehad met de raden waarvan hij 

coach wordt.  

 

Willjam, Dennis, Harry, Laurens willen graag meedenken over tips 

voor het cliënten portal. De werkgroep is op maandag 4 maart van 

10.30 tot 12.00 uur in Baarn.  

 

Vorig jaar hebben Rosali en Laurens geholpen met de organisatie 

van de cliënten radenavond. Op 14 juni is de volgende cliënten 

radenavond. Jan, Myrelle en Harry helpen bij de organisatie. 

 

Willjam wil graag Gert-Jan en Cees interviewen voor het blad van 

Amerpoort: Wij zijn Amerpoort. Daar maken we na de vergadering 

een afspraak over.  

 

Er is iemand jarig geweest: Jan is 65 geworden! Gefeliciteerd! 

 



 

3. Ingekomen post 

Alle post zit in de groene map. Iedereen die wil kan voor of na de 

vergadering de brieven voor de CCR lezen. 

 

 

 

 

4. Bestuurder Paul Willems 

Mededelingen van Paul:  

Ik heb jullie een brief gestuurd over de verhoging van het 

voedingsgeld. Iedereen krijgt nu wat extra voedingsgeld omdat de 

boodschappen in de winkel duurder zijn geworden. 

De CCR vindt het belangrijk dat alle cliënten hier informatie over 

krijgen. Paul gaat dat regelen.  

 

10 kilometer grens vervoer: het is nog niet duidelijk wat er gaat 

veranderen. Er zijn wel andere regels en andere tarieven. Het gaat 

over vervoer van en naar de dagbesteding.  

Als het duidelijk is wat er verandert, gaan we er in de CCR over 

praten.  

 

De nieuwe concern controller, mevrouw Josy Hilkes, begint op 25 

februari met haar baan bij Amerpoort. 

 

Vraag aan Paul: de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Dat zien 

we op het nieuws. Dat is een probleem. Niet alleen bij Amerpoort 

maar overal. Amerpoort werkt er hard aan: hoe blijven mensen en 

hoe vinden we nieuwe mensen. In maart start er een nieuwe 

arbeidsmarktcampagne. Dan kunnen we vragen of P&O hier over 

kan komen vertellen in de vergadering. 

 

Samenwerking met ROC’s: bezoek aan het Futurelab. Mooie 

nieuwe ideeën voor de toekomst. Amerpoort gaat kijken of er voor 

nieuwe doelgroepen van studenten stageplekken kan worden 

geregeld.  

 



 5. Adviesaanvraag Werken zonder contant geld 

Dennis leest het verslag voor van de werkgroep. Jaap hangt de 

foto’s op die bij het verslag horen. Kees, Harry en Dennis hebben 

voor de CCR over het plan nagedacht. Samen met iemand van de 

verwantenraad. En iemand van de cliëntgeldenadministratie. 

 

Hoe zit het met de veiligheid wanneer het geldkluisje van de cliënt 

op de eigen kamer staat? Veel mensen hebben een sleutel en 

kunnen op je kamer komen. Waarom kunnen geldkluisjes van de 

cliënten niet bewaard worden in de kluis van het huis op kantoor? 

De CCR vindt het niet een veilig idee dat de code van de kluisjes 

in het dossier van de cliënt staat. Iedereen die in het dossier kan 

lezen, kan dan ook je code lezen. Het is niet veilig om de code op 

te schrijven in Plancare.  

Niet iedereen kan zelf de code onthouden van het kluisje. Dan kun 

je met je leiding afspraken maken waar je code opgeschreven 

staat en wie dat mag weten. 

 

Hoe gaat begeleiding met cliënten het geld ophalen? Ga je met 10 

bewoners naar de pinautomaat? De CCR vindt dit ook niet veilig. 

Op Nieuwenoord is geen pinautomaat. Komt deze dan weer 

terug? Mag jij als begeleider met een cliënt naar de pinautomaat 

die zijn pincode niet weet om voor de cliënt te pinnen? De CCR 

denkt dat dit van de wet niet mag. Dat vragen we na.  

 

Veel cliënten vinden het prettig om contant geld in hun handen te 

hebben. Dat wat op je bankrekening staat kun je niet zien of 

voelen. Het is belangrijk dat je mag kiezen wat je zelf wilt.  

 

Het advies van de CCR is dat iedereen mag kiezen of je jouw geld 

contant of via je bankrekening wilt. Wat de CCR wil is dat allebei 

moet blijven kunnen.  

 



 

6. Over welke onderwerpen wil de CCR in 2019 vergaderen? 

Werkgroepen 

- Muziekbus 

- Cliëntenraad Dagbesteding 

- Clienten Portal 

- Begrijpelijke Begroting 

- Verkiezingen 

Vergadering 

- Dit Vind Ik Ervan (maart) 

- Gezond Leven (april) 

- Communicatie tussen cliënt, begeleider en verwant  -  ∆ 

- Hoe zoekt en houdt Amerpoort begeleiding 

Uitzoekgroep 

- Wifi en internet op de locaties 

- Verzekering 

- Huisvesting 

- Verkeersveiligheid 

- Artikel krant: professional meer dan voorbijganger – 

uitnodigen onderzoeker van dit  

 

 

7. Rondvraag 

Er was vandaag veel herrie in de vergadering. Laten we er 

allemaal goed op letten om naar elkaar te luisteren. En niet door 

elkaar te praten. Nu is het lastig om te horen wat er gezegd wordt. 

 

 

8. Sluiting 

De volgende vergadering is op 14 maart 

De CCR gaat dan praten over: Dit Vind Ik Ervan 

Er zijn dan ook twee gasten: de Raad Van Toezicht. 

 

 


