
   
 

Deelnemers 
Van Stichting Uitblinkers 

 

Je krijgt bij Stichting Uitblinkers begeleiding of je bent er komen werken. Dat 
betekent dat je deelnemer kunt worden van de stichting. In deze folder wordt 
kort uitgelegd wat dat in houdt.  

 

Wat houdt het in?  
Als je deelnemer bent van Stichting Uitblinkers, kun je mee beslissen over de 
manier waarop we bij de stichting werken. Je mag je ideeën, vragen en 

opmerkingen direct inbrengen en je wordt op de hoogte gehouden van alles wat 
we bij Stichting Uitblinkers willen gaan doen. Dat is handig omdat je daardoor 
heel snel weet als er dingen kunnen gebeuren die direct gevolgen hebben voor 

jouw begeleiding of werk.  
Als deelnemer mag je ook meebeslissen. Je kunt samen met de andere 

deelnemers en het bestuur bepalen wat er in de organisatie van jouw zorg of 
werk gebeurt door je stem uit te brengen over allerlei onderwerpen. Samen met 
de andere deelnemers beslis je wat je geregeld wilt zien. Jouw stem telt, 

letterlijk. Dit is in de zorgwereld vrij uniek.  
 

Wat zijn mijn rechten en plichten?  
Je rechten als deelnemer:  
➢ Je wordt op de hoogte gehouden van dingen die voor jouw werk of voor jouw 

begeleiding belangrijk zijn.  

➢ Je mag je mening over de manier van werken inbrengen bij de andere 

deelnemers en ook direct overleggen aan het bestuur. 

➢ Als er iets is wat jij heel belangrijk vindt dan kun je dat onderwerp op de 

agenda laten zetten van vergaderingen.  

➢ Je mag meebeslissen over heel veel dingen die besloten worden bij Stichting 

Uitblinkers.  
 

Je hebt als deelnemer maar één plicht:  
➢ Je vertelt informatie van andere deelnemers en van Stichting Uitblinkers zelf, 

niet aan mensen die niet door de stichting begeleid worden of er niet werken. 

 

Hoe werkt het precies?  
Alle mensen van 16 jaar of ouder met een zorgovereenkomst of een 
arbeidsovereenkomst met Uitblinkers kunnen in principe deelnemer worden. Je 

kunt je aanmelden bij je begeleiding.  



   
Om op de hoogte te blijven kun je je te registreren op de website. Ga naar 
www.hulpvanuitblinkers.nl en klik op ‘Deelnemers’ in de bovenbalk. Onderaan 

het inlogscherm klik je op ‘Registreren’ en kun je je gegevens invullen. Als je 
geen internet hebt kun je aan je begeleider vragen om je op de hoogte te 

houden van de belangrijkste ontwikkelingen.  
Je hoeft in principe verder niks te doen. Als je op de hoogte wilt blijven kun je op 
de website kijken over welke onderwerpen gesproken gaat worden. Als je wilt 

kun je ook actief met andere deelnemers bedenken wat je anders wilt en hoe 
jullie dat willen regelen. Het kan ook zijn dat je deelneemt aan een werkgroep – 

maar alleen als je dat zelf wilt.  
Omdat het nog nergens bestaat, zijn we samen aan het bedenken wat een fijne 
manier is om samen te werken. Het streven is dat we minstens één keer per jaar 

een vergadering houden voor de deelnemers. Daarin nemen we de belangrijkste 
onderwerpen door en verder maken we er een gezellige avond van. Als 

deelnemer ben je van harte welkom! Je mag overal aan meedoen als je wilt 
maar het hoeft niet. Wat je wel of niet doet bepaal je helemaal zelf. Waar het om 
gaat, is dat je mee kunt beslissen als Uitblinkers keuzes zou maken waardoor jij 

in de knel komt. We gaan er niet van uit dat dat zal gebeuren, maar als het per 
ongeluk wel zo zou zijn kun je er ook echt iets aan doen. Want jouw stem telt!  

Wil je meer informatie over hoe het werkt? Vraag het aan je begeleider, of vraag 
hoe je contact kunt leggen met andere deelnemers. 

 
Wat moet ik doen?  
Als je deelnemer wilt worden van de stichting kun je dit aangeven bij je 

begeleiding; zij zullen je aanmelden.  

 

 

 

 


