Helmi Smets en
Corina Pieterman

Belangenbehartiger voor iedereen, ook voor wie dat zelf niet kan
"Medezeggenschap betekent dat je meepraat over een onderwerp en dat jouw ideeën worden
meegewogen in de beslissing. Medezeggenschap is dan ook een van de belangrijkste taken van
de centrale cliëntenraad Emergis (CCE). Door mee te praten over beleid en bijvoorbeeld mee te
werken aan adviesaanvragen van de raad van bestuur, kunnen wij de belangen van alle cliënten
behartigen. Ook van hen die daar zelf op dat moment minder goed toe in staat zijn.”
Aan het woord is Corina Pieterman, voorzitter van
de CCE. Zij is een groot voorstander van
medezeggenschap en legt uit wat de CCE is. “De
CCE bestaat uit een aantal cliënten en ex-cliënten
van Emergis die opkomen voor de belangen van
alle cliënten van deze organisatie. Of je nu in een
beschermde woonvorm woont, ambulant wordt
behandeld of in de kliniek verblijft. Dit doen wij op
beleidsniveau. Wij geven advies over het
voorgenomen beleid, we stellen kritische vragen,
werken mee aan onderzoeken, doen werkbezoeken
en we geven voorlichting over ons werk en
medezeggenschap.”
Eerst aspirant-lid
“De CCE bestaat momenteel uit vier leden en twee
aspirant-leden en we kunnen groeien tot maximaal
negen leden”, vertelt Helmi Smets. Zij is sinds 2021
vicevoorzitter. “Als er meer leden zijn, kunnen we
nog beter aan de medezeggenschap werken. Zelf
heb ik in 2019 gesolliciteerd en na een
meeloopperiode van zes maanden - dan ben je
aspirant-lid - ben ik in 2020 lid geworden. Zo’n
meeloopperiode is heel fijn om een idee te krijgen
van het werk. Elke twee weken vergaderen we,
vooraf zijn er vergaderstukken te lezen. Als je
meedraait in een werkgroep of betrokken bent bij
een thema vraagt dat ook tijd en energie. Zo neem
ik namens de CCE deel aan de Zeeuwse
Zorgcoalitie en ben ik betrokken bij de nieuwe
opzet van de eerste psychosezorg.”
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Trainingen volgen
Wie interesse heeft, kan dus solliciteren bij de CCE. “Dat
is om te zien of een kandidaat de basisvaardigheden
en interesse heeft om op beleidsniveau de belangen te
behartigen”, legt Helmi uit. “Als lid van de CCE kun je
trainingen volgen om meer kennis op te doen.”
“De CCE houdt zich niet bezig met individuele klachten
of zaken die op locatieniveau kunnen worden
opgelost”, vult Corina aan. “We hebben wel geregeld
contact met de locatieraden, samen staan we sterker.”
Als een vis in het water
Corina en Helmi vinden het werk een aanrader voor
iedereen die meer kan en wil betekenen voor een
ander. Zelf ervaren zij hun werk voor de CCE als een
flinke stap vooruit in hun persoonlijke ontwikkeling.
Helmi: “Ik voel me als een vis in het water in Kloetinge
en het werk voor de CCE bevalt me heel goed, ik vind
het heel waardevol. Deze stap kwam voor mij op het
juiste moment.”
Dit brengt mij zoveel!
Corina: “Ooit had ik zelf naar de cliëntenraad willen
toestappen met mijn vragen, maar die stap was op dat
moment te groot. Daarom vind ik het zo belangrijk dat
iedereen weet dat de CCE bestaat en wij er voor alle
cliënten zijn. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen
en dat het mij zoveel zou brengen. Dit is het mooiste
wat ik kan doen voor een ander.”
#steedsmeerimpact #dream #samengrenzenverleggen

