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Werkplan Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad heeft speerpunten voor 2018 vastgesteld. 

Dat betekent dat zij extra aandacht besteden aan deze onderwerpen:
• Vergroten van het contact met cliënten en cliëntvertegenwoordigers
• Volgen van nieuwbouw en verbouw projecten 
• Verbeteren van communicatie vanuit Siza naar cliënten
• Kijken naar het gevolg voor cliënten bij krapte van de bezetting 

binnen locaties

Themabijeenkomst Ondernemingsraad/Centrale Cliëntenraad

Op 19 maart kwamen de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad bij elkaar om te 
luisteren naar de vastgoedplannen van Siza.
De presentatie ging met name over de ontwikkelingen op het Dorp. Cliënten en medewerkers 
worden hierover geïnformeerd. OR en Centrale Cliëntenraad zijn betrokken.

Centrale cliëntenraad • (06) 22 68 82 40 • ccr@siza.nl

Agenda Centrale Cliëntenraad

• ECD/ CarenZorgt
• Communicatie nieuwe Dorp
• Advies aanvraag vakantiebeleid cliënten
• Veiligheidsbeleid/ brandveiligheid

Sfeerbeeld van het nieuwe Dorp
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Prikkelende spreuk

“Eenvoudig schrijven 
is zo eenvoudig nog niet!”
Groetjes, Petra Blom Kersten

Heb jij een prikkelende spreuk die je wilt delen? 
Laat het weten, via: 
clientenmedezeggenschap@siza.nl  
Wie weet staat die in de volgende nieuwsbrief.

Vertellen over lokale cliëntenmedezeggenschap

Hoe praat je op een fijne manier mee over wat er speelt op jou locatie? Daarover wilde cliënten en 
medewerkers van Sherpa, een andere organisatie, alles horen van cliënten van Siza. 

Het werd een leuk gesprek. Petra, Pia, Frits en Ans 
vertellen hoe het bij Siza gaat: Er is bij ons heel 
veel verschil tussen de locaties. Op het Binnenveld 
is er 1 keer per maand een huiskameroverleg. 
Dan bespreken de bewoners van alles. Op de Kerkallee 
zijn 2 huiskamers en is het huiskameroverleg in 
3 groepen. Op de Vorsterweg wordt het steeds 
gewoner om alles met elkaar te bespreken. 
We hebben veel spellen en werkvormen. 

Sherpa stuurde ons een mail: 
‘Wij waren onder de indruk van wat jullie op lokaal 
niveau voor elkaar hebben gekregen’.

Wat vinden jullie van de cliëntenmedezeggenschap op jullie locatie?

Denk aan; Mensen om je heen.
• Ik kies zelf met welke cliënten ik iets samen doe.
• Wij kiezen zelf welke medewerkers worden aangenomen.
• Ik bepaal zelf hoe ik begeleid wil worden.

Laat het ons weten via clientenmedezeggenschap@siza.nl


