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Welkom nieuwe leden van de Cliëntenraad:
Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure mochten we drie
nieuwe leden verwelkomen namelijk Kirsten Raaijmakers,
Frans van Schilt en Monique Pansier. De leden van de
Cliëntenraad wensen de nieuwe leden veel succes toe en
hopen op een prettige samenwerking. Verder in deze
nieuwsbrief stellen ze zich voor.

:
Afscheid van Fons van den Aarssen:
Sinds 2016 maakte Fons deel uit van de Cliëntenraad. Om
persoonlijke reden is Fons per 31 december 2020 gestopt
met zijn werkzaamheden voor de Cliëntenraad. Graag willen
wij Fons bedanken voor zijn bijdrage. Inmiddels is er op
informele wijze afscheid van hem genomen.

Suggesties en vragen:
Heeft u vragen of suggesties op het gebied van de thuiszorg
dan horen wij dat graag. Wij staan borg dat deze vertrouwelijk
worden behandeld. Ook als u vragen hebt over het
functioneren van de Cliëntenraad of dat u eens graag bij een
vergadering aanwezig wilt zijn kunt u ons mailen of bellen.
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2 MAAL PER JAAR

Ik ben Monique Pansier en sinds 1973
verpleegkundige A (opgeleid en gewerkt in
algemene ziekenhuizen) Bijscholing gedaan met
certificaat in 1993. Daarna gewerkt bij TWB als
verpleegkundige, BIG. geregistreerd. Eind jaren
"90 terminale thuiszorg met bijscholingen. In 2010
werd ik benoemd in de ondernemingsraad, dat
vergt ook scholing. Verder heb ik ook
deelgenomen aan de regionale palliatieve zorg in
Bergen op Zoom en richting Tholen. Begin 2015
vroeg
TWB
me
te
helpen
met
keukentafelgesprekken, in Halderberge, waar
TWB 600 cliënten had. Het viel me zwaar zoveel
te moeten korten. Toen een gesprek met de
Wethouder gehad om schrijnende gevallen te
willen ontzien hetgeen is gehonoreerd. Tot half
september 2016 met veel plezier blijven werken.
TWB ken ik daardoor uitstekend. Na even wat
afstand te hebben genomen kwam er een nieuwe
uitdaging om mijn kennis in te kunnen zetten in de
Cliëntenraad. Daarnaast ben ik ook mantelzorger
voor moeder van 100 jaren.
Met vriendelijke groet,
Monique Pansier.
Agenda Cliëntenraad:
2 maart overleg met de raad van bestuur.
13 april vergadering Cliëntenraad.
11 mei overleg met de raad van bestuur
1 juni vergadering Cliëntenraad.
6 juli vergadering Cliëntenraad.
7 september vergadering Cliëntenraad.
5 oktober overleg met de raad van bestuur.
9 november vergadering Cliëntenraad.
7 december vergadering Cliëntenraad.
Wil u als gast van de Cliëntenraad graag zo een
vergadering (digitaal) bijwonen dan kunt u zich
aanmelden via de mail clientenraad@twb.nl

Ik ben Frans van Schilt 65 jaar en sinds januari nieuw lid
van de cliëntenraad TWB.In de vele jaren dat ik op de
arbeidsmarkt actief ben heb ik 23 jaar gewerkt in alle
facetten van de jeugdhulpverlening. Begonnen als
groepsleider in een schoolinternaat voor moeilijk lerende
kinderen, daarna drugshulpverlener, vervolgens in
Rotterdam achtereenvolgens als groepsleider en
leidinggevende in een tehuis voor kinderen en jongeren
met ernstige gedragsproblemen en tenslotte als
gezinsvoogd en medewerker jeugdreclassering in de
verplichte jeugdhulpverlening te Rotterdam. Inmiddels ben
ik 20 jaar werkzaam als docent agogische vakken bij de
opleidingen maatschappelijke zorg en verzorgende IG.
Naast het docentschap allerlei functies vervuld zoals o.a.:
het coördineren van grote activiteiten, contactpersoon voor
de instellingen waar studenten werkten als leerling of
stagiaire en teamvoozitter.
In mijn hele loopbaan heb ik een groot netwerk opgebouwd
van allerlei instellingen voor zorg en welzijn in de
verslavingszorg, jeugdzorg, GGZ, dak- en thuislozenzorg,
gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Tussen de bedrijven
door was ik ook nog een jaar of tien actief in de politiek van
Halsteren en Bergen op Zoom en waren mijn vrouw en ik
druk als mantelzorger voor beide moeders.
Ik ben 38 jaar getrouwd en samen met mijn vrouw José en
hond (je) Zjuul woon ik in Halsteren. Als geboren en
getogen Halsternaar hebben wij tussentijds een uitstapje
van vier jaar gemaakt naar Roosendaal. Mijn hobby’s zijn
de honden (sinds we getrouwd zijn hebben we steeds één
of twee honden, groot en klein), wandelen, fietsen, de
natuur in trekken, fotograferen, vakanties, bestuurslid/
medewerker onderhoudsploeg van ons dierenpark de Beek
en tot voor kort fervent motorrijder. Daarnaast kruip ik,
inmiddels alweer 40 jaar, drie weken per jaar in de huid van
een goedheilig man.
In al mijn activiteiten staat de mens centraal. Dat is mijn
visie en overtuiging. Ik ben een mensenmens en vindt dat
binnen instellingen het om de mens (cliënt) moet draaien.
In mijn netwerk merk ik door de jaren heen variaties hierin
van uitmuntend , via goed, matig naar helaas ook heel
slecht. Vanuit het onderwijs weet ik dat goed opgeleide en
gefaciliteerde medewerkers gelukkige medewerkers zijn en
ik zie dat gelukkige medewerkers hun cliënten blij kunnen
maken. Hiervoor wil ik mij in gaan zetten bij de
cliëntenraad: gelukkige medewerkers en blije cliënten.
Frans van Schilt.

Als nieuw lid van de cliëntenraad TWB wil ik me
graag voorstellen. Ik ben Kirsten Raaijmakers, ben
28 jaar oud en woon samen met mijn vriend Joost in
Breda. Ik heb een master in Management, Policy
Analysis and Entrepreneurship in Health & Life
Science
en
een
bachelor
in
Bewegingswetenschappen, beide gestudeerd aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Momenteel ben
ik werkzaam als stafadviseur op de afdeling
Radiologie & Nucleaire Geneeskunde in het
Erasmus MC in Rotterdam. In mijn functie houd ik
me vooral bezig met proces optimalisaties, het
schrijven en uitdenken van beleid en ben ik
voorzitter van de commissie kwaliteit &
patiëntveiligheid. Naast stafadviseur ben ik sinds
kort ook leidinggevende van een elftal studenten die
duaal op onze afdeling worden opgeleid tot Medisch
Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige, een
HBO-opleiding van vier jaar. Voor mijn baan binnen
het Erasmus MC ben ik werkzaam geweest als
adviseur bij Stichting OOK, Optimale Ondersteuning
bij Kanker. Bij Stichting OOK ben ik in contact
gekomen met mensen die hulp zochten buiten de
medische hulp die in het ziekenhuis werd geboden.
Oorspronkelijk kom in uit Roosendaal waar ook een
groot deel van mijn familie en vrienden woont. Mijn
hobby’s zijn tennissen, golfen, met vrienden
afspreken en reizen. Nieuwe plekken en culturen
ontdekken kan hopelijk snel weer als de covid-19
pandemie achter ons ligt. Door mijn werk en
opleiding ben ik geïnteresseerd in de nieuwste
technieken en technologieën die ervoor zorgen dat
ouderen en mensen met een zorgbehoefte langer
thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast vind ik het
belangrijk dat de cliënt in alle nieuwe ontwikkelingen
wordt meegenomen en dat kritisch gekeken wordt
naar de geleverde kwaliteit van zorg. Ik kijk als
jongste lid van de cliëntenraad uit naar het leren van
de ervaren leden.
Kirsten Raaijmakers

