Leden clientenraad Thuisbegeleiding
●

Mevrouw Heleen Slikker (Voorzitter)

Mijn naam is Heleen Slikker. Ik ben 59 jaar oud en ben alleenstaande
ouder van een dochter van 16. Ik heb al heel lang hulp van de
thuisbegeleiding van Amstelring en wil graag iets terugdoen. Daarom heb
ik mij aangesloten bij de cliëntenraad. Ik hoop iets bij te kunnen dragen
aan de verbetering van de hulpverlening."
Lid sinds 12 februari 2019
●

Mevrouw Bianca Stegeman (Ambtelijk secretaris)

Ik ben Bianca Stegeman, 46 jaar, getrouwd met 2 volwassen zoons. Met mijn man,
kinderen en hond woon ik al 8 jaar in Overbos, Hoofddorp.
Door zitting te nemen als lid van de cliëntenraad hoop ik dat de afstand tussen de
organisatie en de cliënten kleiner wordt.
Lid sinds 12 februari 2019
●

De heer Paul Osborn

Ben nu 43 jaar lid Bieb Uithoorn, Pa van 2, Opa van 2. Economisch
migrant gelokt door Nederlandse saamhorigheid. In zo'n 125 landen
gewerkt, 1.8 miljoen mensen ontmoet, spreek vier talen, (plus snufje
Welsh en Arabisch), weinig zorgjargon - behalve als het moet. Kan
eindeloos praten over mijn boeken en films, minder over ‘médiateur’
zijn. Mede dankzij m’n WMO-indicatie streef ik naar meer structuur in
eigen zorg én die van iedereen. Om te beginnen bij Amstelring.
Lid sinds 12 februari 2019
●

Mevrouw Kay Bajetto

Hallo, mijn naam is Kay (Engelse uitspraak). In 1979 te Amsterdam
geboren, grotendeels getogen en nu woonachtig in Amstelveen. Als
alleenstaande moeder van n 15-jarige jongedame denk ik als geen
ander te weten hoe uitdagend het leven kan zijn met beperkingen. In
combinatie met mijn Juridische achtergrond hoop ik een goede
bijdrage te kunnen leveren middels onze cliëntenraad.
Lid sinds 12 februari 2019

●

Mevrouw Dana Poldervaart

Ik ben Dana, 38 jaar en heb een zeer ruime technische
achtergrond. Ook ben ik voorzien met meer dan 13
aandoeningen waardoor alles meer dan een uitdaging is, ik
niet meer voor een baas kan werken, thuisbegeleiding én hulp
in de huishouding ontvang etc.
Dit alles doe ik vanuit mijn rolstoel en heb daarin dan ook heel
veel ervaring in de zorg en hulpmiddelen. Niet alleen wat er
mogelijk is, maar vooral ook wat er niet goed gaat en wat
allemaal beter of toegankelijker zou moeten zijn.
Deze kennis en ervaring(en) met daarbij uiteraard ook mijn
eigen rugzak, wil ik graag inzetten om een steentje bij te kunnen dragen aan een
toegankelijke zorg en manier van leven.
Lid sinds 15 februari 2022
●

Mevrouw Maya Iskandar

Ik ben Maya Iskandar, sinds oktober 2019 cliënt bij
Amstelring Thuisbegeleiding.
Ik ben bijna 64 jaar geleden geboren in Indonesië en mijn roots
zijn Chinees-Indonesisch. Sinds 1966 woon ik in Amstelveen.
Ik houd ervan om mij te blijven ontwikkelen en daarom volg ik veel
cursussen bij de Herstel Academy in Haarlem. Alles wat ik leer deel ik
graag omdat ik hiermee graag een ander kan helpen.
Ik hoop dat ik na het afronden van mijn cursussen als
ervaringsdeskundige (huiselijk geweld) de mogelijkheid krijg om
ergens mensen te mogen helpen.
Ik hoop dat ik als lid van de cliëntenraad een bijdrage kan leveren
voor alle cliënten. Groetjes Maya.
Lid sinds 15 februari 2022
●

Els Homan

Hallo, Bonjour, Gutentag, Grüezi,
Ik ben Els Homan (bijna vijftig jaar) en woon in Getsewoud in NieuwVennep. Ik heb twee dochters van 17 en 19 jaar. Sinds mijn scheiding leef
ik samen met mijn kat Spoeky. Ik heb ook weer een nieuwe relatie.
Mijn hobby’s zijn webdesign, lego-bouw (voor volwassenen), schaken,
praten en wandelen. Daarnaast ben ik taalmaatje.
Voor mijn studie, stages en werk heb ik in verschillende landen gewerkt.
Mijn laatste functie was als docent informatica in Heemstede.
Nu zit ik helaas in de WIA/IVA en probeer ik met behulp van mijn
thuisbegeleider mijn leven weer op de rit te krijgen. Ik ben blij met de verschillende
begeleidingsmogelijkheden die ik krijg om weer verder te kunnen. Ik werk aan het herstel

van mijn zelfvertrouwen en het opbouwen van mijn leven vanuit mijn eigen
kracht. Soms met twee stappen vooruit en één achteruit.
Ik vind een sterke cliëntenraad belangrijk en ik hoop dat ik daar ook mijn
steentje aan kan bijdragen. Een cliëntenraad is er immers voor en door
cliënten. Ik heb sinds enige tijd thuisbegeleiding en dat helpt enorm om
mezelf weer terug te vinden in moeilijke tijden en daarna.
Doordat ik te maken heb gekregen met verschillende thuisbegeleiders in
vakanties en tijdens mee-loopdagen, heb ik hun waardevolle coaching en de
diversiteit van de begeleiding leren kennen.
Ik hoop in de cliëntenraad ook mijn kennis op het gebied van informatica te
kunnen toepassen.
Lid sinds 2 mei 2022

