
Tot 25 juni kun je stemmen op jouw favoriete kandidaat. 

 

V E R K I E Z I N G E N 
CENTRALE CLIËNTENRAAD VGZ 

STEM OOK!  
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CENTRALE 
CLIËNTENRAAD VGZ

ER ZIJN
VERKIEZINGEN!

WAT DOET DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VGZ?

Luisteren  
naar cliënten

Vergaderen Raad geven aan de  
directie van Cordaan

Om 6 nieuwe cliënten te kiezen.

Voor de Centrale Cliëntenraad VGZ. 

Alle cliënten van Cordaan van 18 jaar en ouder mogen stemmen. 

In deze verkiezingskrant stellen alle kandidaten zich voor. 

Kandidaten zijn de cliënten die zich hebben opgegeven.

Omdat ze graag in de Centrale Cliëntenraad VGZ willen komen.

De kandidaten vertellen wie ze zijn. 

En waarom ze de Cliëntenraad belangrijk vinden. 

Bij deze verkiezingskrant zit ook een stembiljet.

Dit stembiljet kun je gebruiken om te stemmen.

De Centrale Cliëntenraad VGZ overlegt.
Met de directeuren VGZ en de Raad van Bestuur van Cordaan.
In deze Centrale Cliëntenraad zitten 9 cliënten.
Zij praten over zaken die belangrijk zijn voor cliënten. 
Over dingen die gaan over wonen, werk of dagbesteding.
Zoals over eten, veiligheid, begeleiding en geld.

De Centrale Cliëntenraad mag meedenken, meepraten en meebeslissen.

WAT IS DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VGZ?
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WAAROM ZIJN ER VERKIEZINGEN?

Waarom zijn er verkiezingen?

De Centrale Cliëntenraad VGZ bestaat uit 9 cliënten.

Deze cliënten praten namens alle andere cliënten mee.

Over wat er bij Cordaan gebeurt. 

Een aantal leden van de huidige Centrale Cliëntenraad VGZ is gestopt.

Omdat zij al een lange tijd in de raad zaten.

En volgens de regels mogen leden niet te lang blijven zitten.

Daarom is er nu plek voor 6 nieuwe leden.

Deze nieuwe leden moeten eerst worden gekozen. 

Door alle andere cliënten vanaf 18 jaar van Cordaan.

5Hoe werkt het?

HOE WERKT HET?
In deze verkiezingskrant zie je op wie je kunt stemmen.
Alle kandidaten stellen zich voor.
De kandidaten vertellen wat zij belangrijk vinden. 
En wat zij gaan doen als ze in de Centrale Cliëntenraad VGZ komen.
Dit zijn de kandidaten waar je uit kunt kiezen.
Je kunt 1 kandidaat kiezen.
Door wie je vertegenwoordigd wil gaan worden.
In de Centrale Cliëntenraad VGZ.

De kandidaten met de meeste stemmen komen in de Centrale Cliëntenraad VGZ.

Wachtlijst
Wordt een kandidaat niet gekozen, dan komt de kandidaat op een wachtlijst.
Komt er later een plek vrij, dan is die kandidaat misschien alsnog aan de beurt.

Mag iedereen kiezen?
Alle cliënten van Cordaan van 18 jaar en ouder mogen stemmen. 
Om te kiezen heb je een stembiljet nodig. 
Dat stembiljet vind je bij deze verkiezingskrant.

Tot wanneer kan je stemmen?
Je kunt stemmen tot 25 juni 2021.
Om te stemmen moet je het stembiljet invullen.
En dan opsturen.
Je kunt het stembiljet gewoon op de post doen.
Zonder postzegel!

Wanneer is de uitslag? 
Na 30 juni 2021 wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt. 
Dan weten we welke 6 nieuwe cliënten in de Centrale Cliëntenraad VGZ komen. 
De uitslag van de verkiezingen komt ook in de Corso te staan.



KANDIDATEN 

DIT ZIJN DE KANDIDATEN.

 

ANTON VERWINDT
Dit is Anton Verwindt.
Hij woont op Parkhof.

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik woon op Parkhof en ik werk bij het Flevobad. 
Ik hou van muziek luisteren en ben behulpzaam. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Ik vind het leuk om mijn werk te vertegenwoordigen. 
En omdat ik goed ben met vergaderingen en punten bespreken. 

GIJS DE HAAN
Dit is Gijs de Haan.
Hij is een hele enthousiaste harde werker op boerderij Klarenbeek.

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik heb veel ervaring in het hovenierswerk. Je kan mij altijd vragen 
als je dingen even niet weet. Dan geef ik je tips. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Ik ben betrokken bij alle Klarenbekers en de theetuin op Klarenbeek. 
En ik maak graag grapjes met iedereen.
Vele vaste klanten kennen mij en maken een praatje met mij.  
Dus mensen van Cordaan stem op mij. 

ANNEKE WERTS
Dit is Anneke Werts.
Zij woont op de Marcantilaan.
En is 43 jaar.

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik woon al 5 jaar op mezelf in de wijk, bij de Marcantilaan. 
En ik werk 5 dagen in de week bij Pantar in Diemen. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Ik wil opkomen voor de cliënten van Cordaan. 
En meedenken en praten en luisteren wat Cordaan bazen van plan zijn. 
Ik ben eerlijk. Ik heb veel levenservaring en weet van aanpakken. 
En ik sta positief in het leven. 

KANDIDATEN 

MAURICE NIRHOE
Dit is Maurice Nirhoe.

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik ben een leuke, slimme jongeman die oog heeft voor actuele 
zaken en volg graag het nieuws. Ik ben nieuwsgierig en heb een 
kritische blik. Daarom werk ik ook bij Digitale Kunst. 
Ik ben daarnaast scholier bij Visio. 
 
Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen voor verbetering binnen 
Cordaan. Ik vind het fijn om in een organisatie of groep te kunnen 
werken. 
 
Ik luister graag naar de belangen van iedereen. 
Daar probeer ik dan te kunnen helpen naar een oplossing. 
Ik ga natuurlijk wel voor het Leerwerkbedrijf, want daar zit ik bij. 

RICHENELLA RUDOLPH
Dit is Richenella Rudolph.

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik vind muziek luisteren, spelletjes doen en uitstapjes met mijn 
buddy leuk. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Ik wil graag zelf in de raad. Ik vind belangrijk om naar elkaar  
te luisteren. 
Ik kan goed iets vertellen en uitleggen. 
Ik probeer vaak iemand te helpen. 

JOUR VAN DE MADE
Dit is Jour van de Made. 
Hij is 31 jaar en werkt bij Transtech. 

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik heb een relatie met een vriendin die op de Polderweg woont. 
Ik kijk graag sport en doe aan basketballen, fitness en gamen op  
de XBox. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Ik wil graag Cordaan beter maken en mijn mening geven over  
wat beter kan. 
Ik ben recht door zee en geef niet op. 



KANDIDATEN 

NICO VERKUIJL
Dit is Nico Verkuijl.
Een vrolijke man van 73 jaar. 

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik heb al eerder in de raad gezeten. Toen was ik voorzitter. 
Ik maak graag muziek. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Om voor jezelf op te komen. Wat ik van dingen in het huis vind. 
Hoe ik de leiding vind. 
Ik kan goed praten en kom op voor de andere bewoners. 

SEPIJN VAN BERKEL
Dit is Sepijn van Berkel. 
Zij is 19 jaar. 

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik ben kok. Ik heb examen gedaan om pizza te maken. 
Ik woon bij mijn moeder en ik heb een zus die in Utrecht woont. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Ik vind het belangrijk, dat mensen met een beperking langer door 
kunnen leren. Nu mag dat niet en dat vind ik stom. 

Ik ga er voor zorgen dat mensen met een beperking kunnen werken. 
Wil je dat? Stem op mij. 

PEREZ DALLOE
Dit is Perez Dalloe.

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik vind sporten heel belangrijk. 
Ik ben half Surinaams/Hindoestaans. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Omdat het goed is dat er mensen met een beperking in de raad  
zitten. Die verschillende doelgroepen vertegenwoordigen. 
Niet iedereen kan voor zichzelf opkomen. 

Ik vind het belangrijk dat iedereen goed vertegenwoordigd wordt.  
Ik kom op voor de mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. 
 

KANDIDATEN 

RONALD VAN SCHEPPINGEN
Dit is Ronald van Scheppingen.
Hij woont op de S.F van Ossstraat. 

Wat wil je over jezelf vertellen?
Mijn hobby’s zijn postzegelverzameling, administratie en muziek 
luisteren.

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Ik wil mij verkiesbaar stellen, omdat ik graag wil opkomen voor  
mijn medecliënten.  
Ik hou van mensen aansporen en helpen en hou niet van onrecht. 

RONALD WESTERVELD
Dit is Ronald Westerveld.

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Zodat ik de mensen die bij Cordaan wonen kan helpen. 
Belangrijk omdat de bewoners zo zelf wat te zeggen hebben. 
Ik ben een leuke vent. 

ROBERTO DAEMS
Dit is Roberto Daems.
Hij woont bij Cordaan in de Senecastraat.

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik werk bij Cordaan gespecialiseerde dagbesteding Landlust.
Ik ben aardig en ik sta open voor iedereen. 
Muziek is mijn passie, daar word ik heel blij van. Muziek is mijn leven. 
Ik woon ongeveer 18 jaar bij Cordaan. Eerst bij de IJlanden en toen  
op de Senecastraat. 
Ik heb het goed naar mijn zin bij Landlust. Landlust ligt in een  
bosrijk gebied met veel dieren, ook slangen. Kom maar eens langs  
om te kijken. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Ik vind de cliëntenraad belangrijk om bijvoorbeeld te praten over  
vaccins en versoepelingen. 
Dat is belangrijk voor alle cliënten en deelnemers van Cordaan. 
Ik heb een goede uitstraling. 
Ik kan goed opkomen voor mensen met autisme.  
En voor de mensen zonder autisme zou ik zeggen “hou vol!” 



KANDIDATEN 

SASKIA VAN ECK
Dit is Saskia van Eck.

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Ik kan goed naar anderen luisteren.
Omdat ik het belangrijk vind dat er naar ons geluisterd wordt. 
Omdat ik voor ze wil opkomen. 

SAMANTHA SELHORST
Dit is Samantha Selhorst

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik ben spontaan en sociaal. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Dat we cliënten hun mening kunnen uiten. 
Ik kan me goed verwoorden en meedenken. 

KANDIDATEN 

WAI KIN KONG
Dit is Wai Kin Kong.
Hij werkt in verpleeghuis De Diem in Diemen. 

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik maak schoon en doe leuke dingen met de bewoners. 
Mijn hobby’s zijn sporten, chillen, muziek luisteren en koken. 
 
Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Vooral in deze Coronatijd is het belangrijk om te laten weten  
wat het met ons doet. 
Meepraten en meebeslissen is heel belangrijk. 
 
Ik wil graag meepraten met anderen. 
Ik kan goed luisteren en in een team werken. 

RAHANA
Dit is Rahana.

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik ben een doorzetter. Pak van alles aan en neem initiatief. 
Ik ben recht voor zijn raap en vertel waar het op staat. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Omdat ik wil dat er vertegenwoordiging komt. 
Cliënten moeten voor zichzelf opkomen. 
Ik kom altijd op voor andere, wanneer het terecht is. 

STEFANIA RIPA
Dit is Stefania Ripa.
Zij is 39 jaar jong. 

Wat wil je over jezelf vertellen? 
Ik heb blond haar en blauwe ogen. 
Oorspronkelijk kom ik uit Italië maar ik ben hier geboren. 
Ik werk 2 dagen bij theater LeBelle en 2 dagen bij Creade. 
Op mijn vrije dagen ben ik te vinden in de bibliotheek. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Ik kan goed uit mijn woorden komen, ik kan goed voor  
mijn mede mensen opkomen. 
Ik vind veiligheid voor iedereen belangrijk. 
Daarom wil ik graag in de cliëntenraad, zodat ik iedereen 
kan helpen en goed naar iedereen kan luisteren. 
Kies mij voor de Centrale Cliëntenraad!
Wij Italianen zouden zeggen Saluti.

GINO VIEIRA DOS SANTOS
Dit is Gino Vieira Dos Santos.
Hij is 26 jaar en woont in de Senecastraat.

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik werk bij Hof van Sloten als logistiek medewerker en help ook vaak 
de huismeester en magazijn beheerder. 
Mijn hobby’s zijn voetballen, tennis, atletiek, fietsen en autowassen. 
Ik heb sinds kort een vrijwilliger in het weekend om samen iets leuks 
te doen. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Omdat de dingen die je bespreekt in de vergadering ook belangrijk 
zijn voor de locatie waar je woont of werkt. Je moet voor je zelf en 
andere cliënten opkomen. Wat je niet leuk vindt dat je dat ook aan 
kan geven in de vergadering met de begeleider van daar die erbij zit. 
 
Ik ben sociaal, niet verlegen, gezellig en durf voor mezelf op te komen. 
Ik ben handig met opzoeken van informatie op het internet en kan 
goed met computers om gaan. 
Iemand anders zijn mening vind ik ook heel erg belangrijk. 
Ik vind belangrijk dat cliënten gehoord worden. 
Ik hoop dat ik een belangrijke bijdrage kan leveren. 
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YASEMIN AKGIEL
Dit is Yasemin Akgiel. 
Zij is 31 jaar oud. 

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik ben creatief. En zit op de dagopvang Gaasperdam. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen? 
Ik wil graag meebeslissen over dingen. 
Ik kan goed luisteren en beslissen. 

EDRAIDA LUE-ILA HOOI
Dit is Edraida Lue-Ila Hooi.
Zij is 35 jaar en komt uit Curaçao. 
Edraida woont op locatie Parkhof. 

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik kan goed mijn mening geven. 
Ik vind het belangrijk om punten naar voren te brengen  
die ik en mijn medebewoners belangrijk vinden. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Graag wil ik een stap verder nemen en weten waar ik  
en mijn medebewoners aan toe zijn. 
Ik wil dat mijn medebewoners gehoord worden. 

Hoe stem je?
Je kunt stemmen op 1 kandidaat.
Dat gaat zo:
• Kijk in deze verkiezingskrant op wie je kunt stemmen
• Denk goed na op wie je wilt stemmen
• Kies dan je favoriete kandidaat uit
• Zet een kruisje bij zijn of haar naam op het stembiljet. 
• Stuur het stembiljet op

Tot wanneer kan je stemmen?
Je kunt tot 25 juni 2021 stemmen.
Daarna worden de stemmen geteld.
En zijn de nieuwe leden van de Centrale Cliëntenraad VGZ gekozen.

Hulp nodig?
Vind je het moeilijk om te stemmen?
Begrijp je iets niet?
Vraag dan je persoonlijk begeleider om hulp!

 

 STEMMEN
GA STEMMEN
Het is belangrijk dat je gaat stemmen.
Door te stemmen laat je weten door wie jij vertegenwoordigd wil worden.
In de Centrale Cliëntenraad VGZ van Cordaan.
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ERNA DONK
Dit is Erna Donk.
Zij werkt al bijna 40 jaar bij Pantar.

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik hou van muziek, films, spelletjes en Ajax kijken. 

Waarom moeten kiezers op jou stemmen?
Dan kan ik andere mensen helpen en dan kan ik vertellen  
over mijn ervaring over wonen bij Cordaan. 
Ik ben op mijn locatie al lang voorzitter van de cliënten- en  
locatieraad. 
Ik vind het belangrijk dat wij ook onze stem laten horen. 



VERKIEZINGEN CENTRALE CLIËNTENRAAD VGZ  
Opsturen vóór 25 juni 2021.

KANDIDATEN (kruis hier 1 kandidaat aan)

STEMBILJET CENTRALE CLIËNTENRAAD VGZ  Stembiljet14

STEMBILJET

HET STEMBILJET

De bladzijde hiernaast is het stembiljet. 

Op het stembiljet staan alle kandidaten.

Gebruik dit stembiljet om op je favoriete kandidaat te stemmen. 

JE MAG MAAR 1 KANDIDAAT KIEZEN

Zoek op het stembiljet de persoon op wie jij wilt stemmen.

Zet een kruisje bij zijn of haar naam.

En stuur het formulier op. 

Een postzegel is niet nodig!

Anneke Werts Anton Verwindt Gijs de Haan Jour van de Made Richenella  

Rudolph

Maurice Nirhoe Nico Verkuijl Perez Dalloe Sepijn van Berkel Roberto Daems

Ronald van 

Scheppingen

Ronald Westerveld Samantha Selhorst Gino Vieira  

Dos Santos

Saskia van Eck

Stefania Ripa Rahana Wai Kin Kong Edraida Lue-Ila Hooi Yasemin Akgiel

Erna Donk

✂



 

      

CORDAAN

T.a.v. Minki Gyles

Antwoordnummer 10331

1000 RA Amsterdam

Een postzegel 
is niet nodig


