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Voor u ligt onze nieuwsbrief van 

maart. Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Lopende zaken 
De afgelopen maanden heeft de CCE 

meerdere adviesaanvragen rondom 

cameratoezicht binnen gekregen.  

Het doel van het cameratoezicht is 

verschillend. Soms worden camera's 

enkel geplaatst bij ingangen, 

(beveiliging tegen invloeden van 

buiten), soms in gangen of in de 

separeer. 

De CCE kijkt kritisch naar deze 

aanvragen. Vragen die zij onder 

andere beantwoord wil zien zijn: Wat 

is het doel van het cameratoezicht? Is 

cameratoezicht in dat geval zinvol? 

Waar worden de camera's geplaatst? 

En waar worden de monitoren 

geplaatst? De laatste 

adviesaanvragen rondom dit thema 

komen vanuit het Witte huis en 

ouderenpsychiatrie. Deze 

adviesaanvragen zijn nog in 

behandeling. Volgende maand 

hierover meer. 

 

Een andere adviesaanvraag die is 

binnengekomen gaat over een 

aanpassing in de procedure van 

terreinverboden. Een terreinverbod 

kan zowel gelden voor cliënten als 

voor bezoekers. De raad heeft nog 

geen advies gegeven. Eerst worden er  

een aantal vragen gesteld. Zodra 

hierover meer bekend is melden we 

dit in onze nieuwsbrief.  

 

 
 
 

Overlijden  
Met groot verdriet willen wij meedelen dat Mandy Noordhoek, secretaris van de 

locatieraad Kloetinge, donderdag 19 maart onverwachts is overleden.  

Mandy heeft zich sinds 2004 met hart en ziel ingezet voor de cliëntenbelangen 

binnen Emergis.  

 

Dinsdag 24 maart hebben wij binnen Emergis een herdenkingsbijeenkomst 

gehouden. Er was een grote opkomst. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor 

zijn/haar komst.  We zullen Mandy ontzettend missen.  

 

Knelpunten busvervoer 
In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over de nieuwe dienstregeling van het 

busvervoer. De CCE heeft samen met de cliëntenraad van het Admiraal de Ruyter 

Ziekenhuis (ADRZ) een brief opgesteld waarin wij onze zorgen uitten over deze 

veranderingen. Deze is verstuurd naar de Provinciale Staten van Zeeland. 

Wellicht hebben jullie hier ook wat over gelezen of gehoord via de PZC of  via 

Omroep Zeeland.  

 

De nieuwe dienstregeling is 1 maart van start gegaan. Er is mede naar aanleiding 

van onze brief besloten om een aanvullende bus te laten rijden van maandag tot 

en met vrijdag. Deze bus rijdt van Station Goes naar het ADRZ en Emergis. In de 

weekenden rijdt er geen bus meer. De dienstregeling is tijdelijk en eindigt per 1 

augustus. Daarna zal er een nieuwe dienstregeling van start gaan.  

 

Als raad ontvangen wij graag reacties over knelpunten die worden ervaren in de 
bereikbaarheid van Emergis met het openbaar vervoer. Uw reactie is voor ons van 
belang. Uw input ondersteunt ons in de communicatie met de provincie rondom het 
busvervoer. Onze contactgegevens zijn te vinden op de achterzijde van de nieuwsbrief. 
We zien uw reactie graag tegemoet!  

 
Opening Herstelacademie 
Vrijdag 27 maart is de herstelacademie Emergis 

geopend. De academie is gevestigd in het oude 

gebouw van het Dag Therapeutisch Centrum te 

Kloetinge.  

Er was van alles te doen tijdens de opening. Er 

waren verschillende workshops zoals yoga, 

cognitieve fitness, maar ook informatie over 

cliëntenrechten. Je kon een bijdrage leveren aan 

de Gaudi-bank door een stukje te mozaïeken, je kon pony rijden, er was muziek 

en de stigma tourbus was aanwezig. Het was een zeer geslaagde dag. Wij hopen 

dat er veel mensen gebruik kunnen en gaan maken van de herstelacademie.  
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Agenda 
Herstelbijeenkomst : Gokverslaving 

Woensdag 22 april vindt er weer een 

herstelbijeenkomst plaats in het 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te 

Vlissingen. Dit keer is het thema: 

gokverslaving. De deuren gaan open 

om 19.00 uur en er wordt gestart om 

19.15. De avond eindigt om 21.15 uur.  

 

Emergis Kledingbeurs 
Met behulp van geschonken kleding 

wordt er twee keer per jaar een 

kledingbeurs georganiseerd.  

De Emergis kledingbeurs is een 

gezellige activiteit, waarbij de 

geschonken kleding zeer goedkoop 

aan Emergis cliënten wordt 

aangeboden. Dit jaar worden er ook 

tweedehands boeken verkocht op de 

Kledingbeurs.  

Van de opbrengt worden kleine 

projecten voor cliënten gefinancieerd. 

De kleding die tijdens de beurs niet 

verkocht wordt, wordt geschonken 

aan stichting Psyiënt. 

 

Heeft u overtollige dames- en/of 

herenkleding? Inclusief accessoires. 

Tot en met 21 april kunt u het schoon 

en compleet afgeven bij Lunchcafé 

‘van de Kook’. Het Lunchcafé is 

gevestigd op de Oostmolenweg 101, 

te Kloetinge. Het lunchcafé is ook 

telefonisch bereikbaar via  

0113-26 7667.  

 

Emergis Kledingbeurs  

Dinsdag 21 april alleen voor cliënten 

van 18.00 – 20.00 uur. 

Prijs: €0,50 per stuk 

Woensdag 22 april voor iedereen van 
10.00 – 15.00 uur. 

Prijs: €1,00 per stuk 

 

Locatie: theaterzaal, hoofdlocatie 

Emergis te Kloetinge.  

Adviesaanvraag: Personeel en Organisatie 
In onze nieuwsbrief van januari schreven wij over de adviesaanvraag Personeel 

en Organisatie. Deze aanvraag ging over een verandering in de 

organisatiestructuur. Het voorstel was om de afdeling Personeel en Organisatie, 

inclusief  opleidingen, onder te brengen bij de Raad van Bestuur. De CCE heeft 

positief geadviseerd. De ondernemingsraad had nog enkele vragen. 

Inmiddels hebben wij bericht gekregen dat de Raad van Bestuur heeft besloten 

de adviesaanvraag in zijn geheel in te trekken. Dit betekent dat de verandering 

niet zal worden gevoerd.  

 

Open huis: FACT-team Schouwen-Duiveland/Tholen 
Donderdag 26 maart hield het FACT-team van Schouwen-Duiveland/Tholen  

open huis. Zij lieten vol trots hun nieuwe locatie zien. Een afvaardiging van de 

CCE was hierbij aanwezig. Het FACT-team deelt het pand met de Stichting 

Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Een mooie 

locatie, met veel mogelijkheden.  

 

Onafhankelijk meldpunt 
De gemeenten Middelburg en Veere vinden het belangrijk dat hun inwoners bij 

een onafhankelijke partij terecht kunnen als ze slechte of juist goede ervaringen 

hebben met zorg en ondersteuning. 

 

Als u in Veere of Middelburg woont kunt u uw ervaringen met de veranderingen 

in zorg en ondersteuning door de overgang van zorg naar de WMO melden. Dit 

kan bij ‘Meldpunt veranderingen zorg en ondersteuning Middelburg en Veere’. 

Periodiek informeert het meldpunt de gemeente over de binnengekomen 

meldingen. Signalen en ervaringen kunnen bijdragen aan verbetering van de 

zorg. 

 

Wilt u uw ervaringen delen? 

Neem contact op via (0118) 743 112. Het meldpunt is bereikbaar van 09.00 tot 

13.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u een bericht achterlaten. U wordt dan 

teruggebeld. U kunt uw signalen/ervaringen ook 24 uur per dag melden via e-

mail. Dit kan via meldpunt@klaverbladzeeland.nl 

 

Contact 
Zijn er zaken die spelen op uw locatie of ambulant? Of heeft u tips voor de 

agenda? Laat het ons weten! 

 
  Telefoon :   0113-267295 

E-mail :  cce@emergis.nl 

 

Het is ook mogelijk om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Stuur ons een mail. 

Dan zetten wij u op de mailinglijst 

 


