
 

 

 

Uitnodiging  
4 bijeenkomsten van het Cliënt Ervaringspunt en de Centrale Cliëntenraad  
 
 
Het Cliënt Ervaringspunt (CEp) en de Centrale Cliëntenraad Cliënten ( CCR) nodigen je uit 
voor hun bijeenkomst. 
Ze vertellen je in de bijeenkomst over wat het CEp en de CCR doen. 
Je kunt allerlei vragen stellen. 
Misschien is het iets voor jou om ook bij de CCR of het CEp te gaan.  
 
Tijdens de bijeenkomst kun je ook vertellen over de dingen die gebeuren op jouw woning of 
dagbesteding. Wil je erbij zijn? Stuur dan een mail naar clientervaringspunt@reinaerde.nl 
 
Je kunt kiezen naar welke bijeenkomst je wilt gaan.  

• Dinsdag 15 november van 18:30-20:30 uur op Kantoor Koningin Wilhelminalaan 3 
in Utrecht. Je krijgt dan een kleine maaltijd.  

• Dinsdag 22 november van 10:30 – 12:30 uur in dagcentrum De Schans in 
Woudenberg. We zorgen voor broodjes en wat te drinken.  

• Donderdag 19 januari van 18:30 – 20:30 uur in dagbesteding Studio 10 in 
Nieuwegein. Je krijgt dan een kleine maaltijd.  

• Dinsdag 24 januari van 11.00 – 13.00 uur in dagbesteding het Lichtruim in 
Bilthoven. We zorgen voor broodjes en wat te drinken.  

 
Wie zijn het CEp en de CCR? 
Het CEp en de CCR houden zich bezig met de belangen van cliënten.  
Zij steunen cliënten en zorgen ervoor dat zij zich ontwikkelen en sterker worden.  
Als je sterk bent kun je van betekenis zijn in de samenleving.  
Het CEp en de CCR vinden het belangrijk dat cliënten meedenken en meebeslissen over de 
zorg die zij krijgen.  
Door te zorgen dat zij goed weten wat cliënten vinden kunnen ze het juiste advies geven. 
Het is ook belangrijk dat je begrijpt wat er geschreven of verteld wordt. 
De CCR bekijkt of dingen goed gaan of beter kunnen bij Reinaerde.  
 

Waarom sturen we deze uitnodiging? 
CEp en CCR vertegenwoordigen de cliënten van Reinaerde. Zij 
vertegenwoordigen jou dus ook!  
In de bijeenkomst kun je ook vertellen wat er gebeurt op jouw woning of 
dagbesteding.  
 

Heb je zin om te komen? 
Als je mee wilt doen mag jij je aanmelden voor 8 november. 
Stuur een mail naar clientervaringspunt@reinaerde.nl 
Zet in je mail met hoeveel mensen je komt. 
 
Wij hopen op een leuke bijeenkomst!  
 
Namens CCR-Cliënten    Namens Cliënt Ervaringspunt 
Jacqueline Rouwenhorst  Jan van de Pol, Claudy Goris en Lotte van 

der Linden 
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Programma 

1.  Opening 

2.  CEp en CCR 
Wat is en wat doet het Cliënt Ervaringspunt?  
We vertellen wat het CEp is  
en wat het CEp de afgelopen tijd heeft gedaan.  
 
En wat is en doet de CCR?  
voorzitter Jacqueline Rouwenhorst vertelt over het werk van de CCR-Cliënten 

3.  Verschil tussen CEp en CCR 
We spelen een quiz en praten over het verschil tussen CEp en CCR. 

4.  Uit de locaties 
Welke vragen spelen er op dit moment in de woningen en dagbesteding? 
 

5.  Meedoen 
Om het werk van de CCR en van het CEp goed te doen, hebben we mensen 
nodig die meedoen!  
Hoe kun jij een bijdrage leveren?  

6.  Afsluiting 
 

 


