
  

 

 

  

Nieuwsbrief CFA, juli 2021  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Beste ouders, verwanten en mentoren van cliënten van Abrona,  

Helaas hebben wij elkaar al meer dan een jaar niet kunnen ontmoeten op één van onze CFA-

bijeenkomsten om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Gelukkig lijkt daar nu verandering 

in te komen en zullen wij in oktober weer een bijeenkomst organiseren. Medezeggenschap wordt, 

door nieuwe wetgeving, steeds belangrijker. Ook binnen Abrona zal de samenwerking binnen de 

driehoek cliënten-organisatie-verwanten op centraal en decentraal niveau versterkt moeten worden.  

De CFA zal daarom vaker een beroep op u doen, om informatie te delen en op te halen en voor 

overleg. Maar eerst wensen wij iedereen een fijne zomer. 

Met vriendelijke groet,  

Ernst Blankestijn, voorzitter CFA  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CFA bijeenkomst  

De eerstkomende CFA-bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 7 oktober 2021. Of dit een fysieke 

of vergadering middels Teams zal worden hangt af van de landelijke richtlijnen en ontwikkelingen 

rondom Covid-19. De bijeenkomst vangt aan om 19.30 en duurt tot 21.30 uur. Het onderwerp van de 

avond is medezeggenschap en de nieuwe wetgeving. Het betreft vooral informatie over 

medezeggenschap op lokaal niveau. Wat zijn de rechten en plichten van de LFR’en; wat zijn de 

rechten en plichten van de gesprekspartner van een LFR, de teamleider? Hoe kan worden 

samengewerkt worden met een LCR? U bent ook van harte welkom wanneer er op de locatie van uw 

verwant nog geen LFR is.   

Save the date: 7 oktober, 19.30 – 21.30 uur 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vacatures bij de CFA  

De CFA bestaat op dit moment uit Ernst Blankestijn (voorzitter), Ron van Dort (secretaris), Alie Maas, 

Gerda Klokke, Frits Kramp en Flori Bets. De twee laatstgenoemden en de secretaris zijn aan het einde 

van hun tweede termijn en zullen binnen afzienbare tijd helaas de CFA verlaten. Daarom is dringend 

versterking nodig en zoekt de CFA nieuwe leden. De CFA vergadert ongeveer 10 keer per jaar en 



treedt dan in overleg met de bestuurder. De CFA werkt nauw samen met de CCA en de OR. Ook 

hebben leden van de CFA, afhankelijk van hun beschikbaarheid, zitting in diverse werkgroepen.  

Wij ontmoeten u graag wanneer u: 

• Mee wilt denken en praten op beleidsniveau. 

Graag bieden wij u:  

• De gelegenheid mee te praten en denken op bestuurlijk niveau;  

• Enthousiaste medeleden;  

• Een onkostenvergoeding.  

Neem voor meer informatie contact op Ernst Blankestijn, 06-53552141, Ron van Dort, 06-12028657, 

of mail naar CFA@abrona.nl.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lokale raden  

Om goed in onderling contact te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij elkaar weten te vinden. Wij zijn 

geïnteresseerd in uw ideeën, aandachtspunten en vragen. Ook ontvangen wij graag notulen en 

mutaties.  Wij zijn bereikbaar via CFA@abrona.nl  of telefonisch via Nicole Verhoeven, secretaresse. 

Zij is bereikbaar onder nummer 06 – 25767849. 

Op onze website vindt u onze notulen, verslagen en activiteiten: www.cfabrona.nl  
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