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Even voorstellen
Hi, ik ben Danïella en ik ben sinds kort aspirant-lid van de 
kerngroep cliëntenraad van Anton Constandse. Hiermee 
hoop ik de belangrijke kwesties in ons leven als cliënt 
onder de aandacht te brengen. Ik vind het fijn hard 
te kunnen werken, en die ijver zet ik graag in om mijn 
steentje bij te dragen aan de medezeggenschap.

Sinds ik klein was hield ik ervan om mensen te helpen 
en daar wil ik in de toekomst mee verder gaan. Nu ben 
ik achttien jaar en ben bezig met mijn studie. Ik zit nu in 
mijn eerste jaar bachelor Social Work, maar voor meer 
uitdaging ben ik van plan toegepaste psychologie te gaan 
studeren. Ik heb het altijd leuk gevonden in contact te 
staan met mensen. Daarom doe ik ook vrijwilligerswerk 
waarbij ik bij ouderen op bezoek ga om een praatje te 
maken. Dat maakt mij erg blij.

Mensen beschrijven mij vaak als een bezig bijtje, omdat 
ik na school veel tijd besteed aan mijn hobby’s. In mijn 

vrije tijd vind ik het leuk om te zorgen voor mijn planten. 
Op dit moment heb ik meer dan 20 planten in mijn kamer 
staat. Daarnaast heb ik een passie voor artistiek bezig 
zijn; ik teken, verf, zing en dans regelmatig.

Vergadering cliëntenraad
Na lange tijd op een andere locatie te hebben vergaderd 
vanwege de coronamaatregelen is het nu eindelijk weer 
terug naar het oude normaal. Sinds april dit jaar houden 
we de cliëntenraadvergaderingen weer op De Werf. Dat 
we weer op ons vertrouwde plekje kunnen samenkomen, 
ervaart de cliëntenraad als zeer positief.

Ook de kerngroep cliëntenraad komt dit jaar weer struc-
tureel fysiek samen. Vergeleken met vorig jaar is dit een 
hele stap in de goede richting. Toen vergaderde we een 
groot gedeelte van het jaar vanachter een beeldscherm 
door de coronamaatregelen. Dat maakte vergaderen toch 
iets ingewikkelder. Door fysiek samen te komen, merk je 
toch dat je makkelijker met elkaar praat.

De cliëntenraad houdt zijn achterban op de hoogte door het verspreiden 
van de maandelijkse goedgekeurde notulen, de vaste rubriek in de Para
plu, het jaarverslag en de nieuwsflits.
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Het is toch ook weer even wennen aan het oude normaal. 
Zo hebben we gemerkt dat de opkomst bij de cliënten-
raadvergadering aan de lage kant is sinds we weer bij 
elkaar mogen komen. Wij hopen dat deze weer wat gaat 
stijgen.

Nieuwe bestuurder
Sinds alweer een aantal maanden werkt de cliëntenraad 
samen met een nieuwe bestuurder, Edwin ten Holte. 
De berichten vanuit cliënten die hem hebben ontmoet, 
waren al snel positief. Persoonlijk heb ik hem in de cliën-
tenraad- en kerngroepvergadering mee mogen maken, 
wat een verrijking! Als we als cliëntenraad een brief met 
iets te scherpe bewoording versturen, geeft hij aan dit 
niet opbouwend te vinden. Wat een eerlijke en menseli-
jke reactie.

Hij heeft mijn locatie, werkeenheid Duinstraat, bezocht: 
gewoon informeel en aanspreekbaar. Op vroeg een cliënt 
of hij als bestuurder in pak met stropdas loopt. “Nee”, 
was het antwoord, tot opluchting van deze cliënt. Ook 
hier heb ik hem welkom geheten en rond mogen leiden.
Persoonlijk heb ik een overeenkomst met Edwin: we 
kijken geen televisie of Netflix. Heerlijk rustig. 
Welkom Edwin namens de cliëntenraad en op een goede 
samenwerking!

Voedingsbudget
Sinds eind 2021 is de inflatie in Nederland ongekend 
hoog. Dat betekent dat het kopen eten en drinken flink 
duurder is geworden. De cliëntenraad ontvangt veel sig-

nalen van cliënten dat het steeds moeilijker wordt rond 
te komen met het beschikbare voedingsbudget.
Naar aanleiding hiervan heeft de cliëntenraad een en-
quête uitgezet over dit onderwerp. De resultaten worden 
in juli in de cliëntenraadvergadering besproken, waarna 
er wordt besloten welk advies de cliëntenraad over het 
beleid rondom voeding kan geven.

Daarnaast wil de cliëntenraad meegeven dat cliënten-
commissies instemmingsrecht hebben op voedingsaa-
ngelegenheden. Dit betekent dat een cliëntencommissie 
mag meebeslissen over alles wat met voeding te maken 
heeft, bijvoorbeeld over wat er wordt gegeten en ge-
dronken en hoe laat er wordt geluncht. Maar ook over de 
verdeling van het voedingsbudget over de maaltijden en 
of en hoeveel voedingsgeld je krijgt als je niet mee-eet. 
De senior herstelondersteuner ggz van jouw werkeen-
heid moet de cliëntencommissie de gelegenheid geven 
hierover mee te denken en mee te beslissen.

Cliëntenraad; ook iets voor jou?
Vind jij het leuk mee te praten en mee te beslissen 
over beleid dat alle cliënten aangaat? Wil jij de 
cliënten van jouw werkeenheid vertegenwoordigen in 
de cliëntenraad? Of wil je gewoon een keertje komen 
kijken bij een cliëntenraadvergadering?
Neem dan contact op met: 
Dave van Zundert - cliëntenraadondersteuner
Telefoon: 06 53 35 26 29
E-mail: clientenraad@stichtingantonconstandse.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag


