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Mijn naam is Frans Harmsen uit Nieuw-Vennep en deze maand ben ik precies 1 jaar lid van 

de Centrale Cliëntenraad van Heliomare. 

 

Het afgelopen jaar heb ik mij beziggehouden met de goedkeuring van de begroting. Dit werd 

keurig aangeleverd en goed bevonden voor het jaar 2022.  

 

Samen met Sylvia heb ik deelgenomen aan een meeting met diverse revalidatiecentra om te 

kijken met welk systeem we een cliëntenpanel willen gaan starten. Dit is nog in een 

oriënterende fase.  

 

In april hebben we vergaderd met de cliëntenraad op de Velst in Heemskerk. 

Heliomare heeft in Heemskerk op één locatie onderwijs, revalidatie, bewegen en sport voor 

kinderen en jongeren van 0-20 jaar. Het was geweldig om te zien hoe betrokken en bevlogen 

de medewerkers met de kinderen omgaan.  

 

Deze maand heb ik een sollicitatiegesprek bijgewoond met manager Caroline voor een 

nieuwe functie van klachtenfunctionaris.  Na de uitmuntende CV gelezen te hebben en het 

prettige sollicitatiegesprek is de nieuwe kandidaat aangenomen en zal ik namens de 

cliëntenraad in deze commissie het aanspreekpunt zijn.  

 

Mijn passie golf is voor mij een belangrijk punt. Tijdens mijn revalidatieperiode van ruim een 

half jaar kwam ik in aanraking met golf in de sporthal van Heliomare. Ook gingen we vanuit 

Heliomare met rolstoelbusjes naar golfbaan Spaarnwoude. Hier werd het GVB gehaald en 

alles werd belangeloos georganiseerd. Mijn passie wil ik overbrengen op (ex) cliënten van 

Heliomare. Eigenlijk geldt dit voor alle revalidatiecentra in heel Nederland.  

Iedere maand wordt er een gratis clinic gegeven op www.golfamsteldijk.nl en wordt de 

mogelijkheid geboden om les te nemen. Daarna kan je als je je golfvaardigheidsbewijs hebt 

gehaald kosteloos mee doen met de wedstrijd die iedere 2e zondag van de maand gehouden 

wordt.  

Mocht je bijvoorbeeld al een goede speelhandicap hebben dan kan je ook worden 

uitgenodigd om op verschillende banen te spelen in Nederland op een zaterdag of een 

maandag. Ook dit is kosteloos. Wie weet speel je daarna net als ik een aantal keer in het 

buitenland op de Europese disabled golf tour.  

 

Zie voor meer informatie www.handigolf.nl of kijk op facebook/Instagram naar  

Team Handigolf 

 

 

http://www.golfamsteldijk.nl/
http://www.handigolf.nl/

