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Uw mening telt 
Heeft u als bewoner of 

verwant ideeën, vragen 
of wilt u meedenken?  

 
Stuur dan een bericht 
naar onze mailadres.  

 
Mail : clientenraad 

@rudolfsteinerzorg.nl

Na jarenlang input te hebben geleverd voor de nieuwsbrief van Rudolf 
Steiner Zorg kiest de cliëntenraad voor een eigen nieuwsbrief. In deze 
nieuwsbrief stellen we onszelf voor, vertellen iets over onze procedures  
en nodigen u uit voor een eerste ontmoeting. Veel leesplezier!


Samenstelling Cliëntenraad 

Via een zorgvuldige procedure zijn er drie nieuwe leden benoemd voor de 
cliëntenraad Rudolf Steiner Zorg : Bernie Gogelein, Saskia Tannemaat en 
Brecht van Beers. In deze nieuwsbrief stellen zij zichzelf aan u voor. 


Om in deze spannende tijden onze rol als cliëntenraad goed te vervullen 
hebben we gebruik gemaakt van ons recht op extra ondersteuning. We 
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hebben gekozen voor de tijdelijke inzet van 
een onafhankelijk voorzitter. Wout Barentsen 
heeft deze rol op zich genomen en werkt bij 
een landelijk steunpunt voor cliëntenraden, 
het LSR. Deze rol is tijdelijk en heeft binnen 
de cliëntenraad geen stemrecht. 


Instemming en advies procedures 

De cliëntenraad heeft via de directie een 
aantal intentieverklaringen ontvangen voor de 
overname van onderdelen van Rudolf Steiner 
Zorg. We zien deze intenties als een eerste 
aanzet naar een eventuele overname. 


De raad kan pas formeel reageren als de 
randvoorwaarden bekend zijn en als er een 
voorgenomen besluit ligt. Hierin heeft de 
cliëntenraad een Adviesrecht. Dit advies is 
niet bindend maar de directie moet wel 
motiveren als ze van ons advies afwijken.


Wij zijn uiteraard al informeel 
in gesprek om zo invloed uit 
te oefenen op de keuzes die 
worden gemaakt en de stem 
van bewoners en verwanten 
stevig te laten doorklinken.


De cliëntenraad heeft een 
Instemmingsrecht als het 
gaat om bijvoorbeeld een 
verhuizing. Dit betekent dat 
de directie of bestuur pas na 
de instemming van de cliëntenraad een 
definitief besluit kan nemen en uitvoeren. 


De cliëntenraad voelt zich verantwoordelijk 
voor het geluk en welzijn van alle bewoners 
en hun verwanten. Wij volgen kritisch alle 
ontwikkelingen, stellen achter de schermen 
kritische vragen. Soms is dat niet altijd 
zichtbaar vandaar onze nieuwsbrief.


Een van de dingen die wij als cliëntenraad erg 
belangrijk vinden is dat naast de kwaliteit en 
continuïteit van de zorg het antroposofische 

gedachtengoed voor onze bewoners 
gewaarborgd blijft. Wij zien dit als basis voor 
nu en in de toekomst.


Wederzijdse ontmoeting


Wij als cliëntenraad nodigen jullie, bewoners 
en verwanten, graag uit om op maandag 18 
juli om 19.00 uur met elkaar open in gesprek 
te gaan. Wij willen horen wat er bij u speelt en 
vertellen graag ook waar wij vanuit onze rol 
mee bezig zijn en hoe wij de ontwikkelingen 
zien. Immers ontstaan vanuit de dialoog en 
transparantie de beste ideeën! 


Deze bijeenkomst van 19.00 tot 20.30 uur is 
in de grote ruimte op de Nieuwe Parklaan 58 
in Den Haag. Als u wilt deelnemen dan graag 
opgeven via het onderstaand mailadres. 
 
Mail : cliëntenraad@rudolfsteinerzorg.nl 


Wij willen voor u zichtbaar 
en benaderbaar zijn. Dit 
betekent dat we voordat er 
besluiten worden genomen 
de reacties van bewoners en 
verwanten willen meenemen 
in onze gesprekken met de 
directie en het bestuur.


Na een lastige periode van 
corona zullen wij wederom 
na iedere vergadering onze 

verslagen op internet plaatsen. Wilt u deze 
verslagen liever per mail ontvangen dan kan 
dat ook. U kunt dan uw gegeven doorgeven 
via ons bovenstaand mailadres.


Slotwoord 

Wij hopen dat via een eigen nieuwsbrief en 
het organiseren van bijeenkomsten wij meer 
met elkaar in contract kunnen treden. Immers 
is goede communicatie de basis om samen 
te werken aan een goede toekomst!


De ontmoeting met een 
goed mens blijft altijd 
een mooie herinnering 
in ons leven!  

- ANDRE DEMEDTS

mailto:cli%C3%ABntenraad@rudolfsteinerzorg.nl
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Bernie Gogelein 

Mijn naam Bernie Gogelein en zit sinds kort in de cliëntenraad. Ik 
ben bewoner en vind het belangrijk dat er in éénvoudige taal wordt 
gesproken en geschreven voor en naar de medebewoners. Dit wil ik 
ook inbrengen in de cliëntenraad. Duidelijke brieven en zoveel 
mogelijk openheid daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Ik ben 
kunstenares en heb In het verleden veel geschilderd en getekend, 
nu boetseer ik nog.


 
Saskia Tannemaat 

Dag allemaal. Ik ben Saskia, moeder van Frederik Corten die bij 
Artaban woont. Ik ben werkzaam als kunstenaar en ik geef 2 dagen 
per week les als kunstdocent bij een basisschool. Ik ben lid van de 
cliëntenraad sinds mei 2022. Ik had mij aangemeld omdat er veel 
grote veranderingen op komst zijn en ik graag een vinger aan de 
pols wil houden, en kritisch wil meedenken. Verder ben ik van 
mening dat de stem van onze achterban veel duidelijker een rol 
moet krijgen in discussie met de directie en ben ik groot 

voorstander van transparante communicatie. Luisteren naar de zorg van verwanten is voor mij 
ook van essentieel belang om dit werk goed te kunnen doen en daar ga ik mij voor inzetten de 
komende tijd, zodat de stem van de verwanten doorklinkt in onze adviezen aan de directie. Het 
wordt een spannende tijd maar samen komen we verder! 


Brecht van Beers 

Mijn betrokkenheid bij Rudolf Steiner Zorg is het feit dat mijn 
schoonzus Maud met NAH sinds eind 2018 bij de Linde woont en 
naar dagbesteding gaat in het Raphaëlhuis. Ik ben 55 jaar oud en 
woon met man en hond in Amsterdam. Na een studie economie 
heb ik veelal in leidinggevende functies gewerkt in onderzoek, 
financiële dienstverlening en na een carrière omslag, in de 
psychische en sociale zorg. Sinds een jaar of twee kies ik er voor 
geen veeleisende full time baan meer te hebben. Nu combineer ik 

verschillende activiteiten, waaronder de cliëntenraad. Ik ben geschrokken van de plannen om de 
RSZ op te heffen. De kleinschaligheid, de menselijke zorg en de omgeving maken de RSZ een 
unieke plek. Er kan wat mij betreft nog wel veel verbeteren. In de cliëntenraad zal ik mij inzetten 
om het kleinschalige karakter van de organisatie voor cliënten te continueren. Dat zou ook 
kunnen onder een andere overkoepelende organisatie. 

Introductie Nieuwe Cliëntenraadsleden


