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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de cliëntenraad Fokus (CRF). November 2018.

Voorwoord
De verkiezingen zijn afgerond. De nieuwe
samenstelling van de cliëntenraad Fokus is bekend.
Wat fijn om te zien dat cliënten de moeite hebben
genomen om te stemmen. We danken iedereen voor
zijn of haar stem op de kandidaat naar keuze.
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Voor de eerste keer zijn er digitale verkiezingen gehouden en dat was best
even spannend of alles goed zou komen. Het was prettig dat een extern
bureau de verkiezingen heeft georganiseerd. Loes, onze ambtelijk
secretaris heeft samen met de verkiezingscommissie het contact met
Inkesta onderhouden. Alles waar men tegen aan is gelopen wordt in een
draaiboek voor de volgende verkiezingen over drie jaar gezet. Een hele
klus, waar ik de verkiezingscommissie hartelijk voor wil bedanken. We
zullen onze evaluatie van de verkiezingen in een volgende nieuwsbrief
publiceren.
Voor nu wens ik de cliëntenraad een mooie samenwerking toe.
Edwin Nagelsmith

De uitslag
Uitslag verkiezing
Onderstaande tabel geeft het aantal uitgebrachte stemmen op de
kandidaten weer. De interpretatie van de uitkomst wordt beslist op
basis van het verkiezingsreglement.
Stichting Fokus
Stemmen
1 Marieke van Gastel
76
2 Safaa Ayadi
46
2 Alyda Griffioen
46
4 Irene Kool
40
5 Edwin Nagelsmith
34
6 Roelofje Mussche
26
7 Leon Seijsener
24
8 Yolanda Veldkamp
21
9 Ingrid Lucas
20
10 Stefan H.J. Meeles
16
11 Gijsbert van Gils
14

12 Michel Tieleman
12
13 Arnold Potuyt
6
14 Yacko Kresjevski
4
15 H.P.Th. (Har) Koreman
1
Totaal
386
Tabel 2: Uitslag cliëntenraad verkiezing Stichting Fokus met aantal stemmen per
kandidaat – 12 zetels.

Let op, kandidaat Safaa Ayadi en kandidaat Alyda Griffioen delen een
tweede plaats. Tenzij het cliëntenraad reglement van Stichting Fokus
anders bepaalt, nemen de eerste 12 kandidaten zitting in de cliëntenraad.
Verloop van de verkiezing
De verkiezing voor de cliëntenraad van Stichting Fokus is op maandag 19
november jl. om 09:00 uur van start gegaan en gesloten op zondag 25
november jl. om 23:59 uur.
Ruim twee weken voor de verkiezing, op donderdag 1 november, is er om
09:00 uur een aankondigings-e-mail verstuurd. Hierin werden alle
stemgerechtigden die over een e-mailadres beschikken op de hoogte
gebracht van de aanstaande cliëntenraad verkiezing. Met deze e-mailing is
tegelijkertijd gecontroleerd of alle e-mailadressen klopten en er geen
vertragingen plaatsvonden bij de aflevering van de e-mails. Volgens het emailsysteem van Inkesta zijn er 22 e-mails niet aangekomen (bounce).
Deze zijn gecommuniceerd aan de contactpersoon van Stichting Fokus. Na
controle zijn de correcte e-mailadressen van 11 stemgerechtigden
aangeleverd. Deze zijn ingevoerd in het online verkiezingssysteem. Voor de
overige 11 stemgerechtigden zijn brieven inclusief papieren stembiljet
opgesteld en opgestuurd. Hiermee was de lijst met stemgerechtigden
compleet en correct ten tijde van de start van de verkiezing.
Digitaal stemmen
Op 19 november ontvingen de stemgerechtigden met een e-mailadres een
e-mail met hierin een directe link, waarin de unieke inlogcombinatie is
opgenomen, waardoor de stemgerechtigde direct naar het persoonlijke
digitale stembiljet, waarop de stem uitgebracht kon worden, werd gebracht
op: https://clientenraadfokus.digitaleverkiezing.nl.
Papieren stembiljet
Voor mensen van wie geen e-mailadres bekend was, zijn brieven
opgesteld. Bij de brief zat een papieren stembiljet, een kandidatenlijst en
een retourenveloppe. In totaal zijn er 341 stemgerechtigden per brief
aangeschreven.
Tussentijds is er op 22 november om 09:00 uur een herinnering gestuurd
per e-mail aan stemgerechtigden die nog niet online hadden gestemd.
Er zijn in totaal 977 stemgerechtigden per e-mail en 341 stemgerechtigden
per brief benaderd. De verkiezing is correct verlopen. De opkomst van de
verkiezing bedroeg ruim 29%.

Inkesta heeft in deze periode de uitgebrachte stemmen gemonitord,
waarbij kritisch is gekeken naar de herkomst van de stemmen (IP
adressen) en naar de ontwikkeling van het aantal stemmen door de tijd. Er
zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Alle uitgebrachte stemmen
zijn dus geldig.
Contact
U kunt ons op verschillende manieren bereiken. Post kan gestuurd worden
naar cliëntenraad Fokus, p/a Postbus 6124, 9702 HC Groningen. Brieven
worden zonder inzage door Fokus aan de CRF doorgestuurd. Per e-mail zijn
we bereikbaar via info@clientenraadfokus.nl. Het dagelijks bestuur:
db@clientenraadfokus.nl. Voor suggesties en reacties op deze nieuwsbrief:
nieuwsbrief@clientenraadfokus.nl.
www.facebook.com/ClientenraadFokus

www.twitter.com/CRF_Fokus

