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Vacatures

Voor de raad zelf zoeken we 2 a 3 cliënten/ verwanten. 
Om een goede afspiegeling te zijn van de organisatie, 
nodigen we vooral mensen uit regio Zuid en regio 
West uit om te reageren. Ook uit regio Doetinchem en 
Winterwijk zijn van harte uitgenodigd.
Wanneer je lid bent van de Centrale Cliëntenraad 
vergader je ongeveer 1 x per maand op maandag-
avond. Daarnaast doe je locatiebezoeken, zit je in 
commissies en ben je aanwezig bij verschillende 
bijeenkomsten.
De Centrale Cliëntenraad is in gesprek met de Raad 
van Bestuur over de centrale medezeggenschap.

De Centrale Cliëntenraad heeft een klankbordgroep. 
Voor deze groep zoeken we ook nog mensen. In de 
klankbordgroep zitten mensen vanuit heel Siza. 
Zij zijn aanspreekpunt voor de Centrale Cliëntenraad 
om vragen te onderzoeken. Bijvoorbeeld hoe het gaat 
met de medicatie of hoe het eten geregeld is. Deze 
groep komt 1 a 2 keer per jaar bij elkaar. Verder loopt 
de communicatie via de mail.

Interesse in 1 van de vacatures, mail dan naar:
petra.blom.kersten@siza.nl 

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

Bericht van de voorzitter

Beste lezers,

Na een periode van koude, een beetje vorst, regen 
en korte dagen,
is het al een lange periode tijd voor Zon, warmte 
en lange(re) dagen, kortom de zomer is gearriveerd!
In de komende weken/maanden gaan we genieten, 
met elkaar, van de zon en vrije tijd.
Wij blijven bereikbaar en in de achtergrond gewoon 
ons werk doen.
Ik wens één ieder een prettige zomer, 
een goeie vakantie, geniet ervan.

Henny Blumink, 
voorzitter CCR

Vacature
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Steunpunt cliëntenmedezeggenschap • (088) 377 90 95 • clientenmedezeggenschap@siza.nl

Prikkelende spreuk

Heb jij een prikkelende spreuk die je wilt delen? 

Laat het weten, via: 
clientenmedezeggenschap@siza.nl  

Wie weet staat die in de volgende nieuwsbrief.

Advies en Steunpunt Medezeggenschap

Samen plannen maken, daar waar het er toe doet. Op de locatie het gesprek voeren tussen 
medewerkers en cliënten. Bij Siza geloven we erin dat als we samen de besluiten nemen en 
de plannen maken op de plek waar het ook speelt, dit voor iedereen meer (mede) zeggenschap 
oplevert.
Om dit te versterken start vanaf 1 september het advies en steunpunt medezeggenschap. 
5 coaches medezeggenschap kunnen ingezet worden om de medezeggenschap op locatie 
te versterken en te borgen. In deze en volgende nieuwsbrieven zullen zij zich voorstellen.
Het advies en steunpunt zal nauw samenwerken met de Ondernemingsraad en Centrale 
Cliëntenraad. 

Even voorstellen

In de nieuwsbrief van mei heb ik mezelf al een klein 
beetje voorgesteld en ik ben vanaf 1 juli, 1 van de 
5 coaches medezeggenschap.

Daarom wil ik mezelf graag wat uitgebreider aan jullie 
voorstellen.
Ik ben dus Charlotte en werk sinds 1998 bij Siza. 
Ik ben getrouwd en moeder van 2 zonen van 15 en 
17 jaar. We wonen nabij het centrum van Arnhem. 
Een erg fijne plek dicht bij de bossen maar ook dichtbij 
het stadsleven, 2 uitersten waar ik van geniet.
In 1998 ben ik begonnen op s’ Koonings Jaght waarna 
ik in 2001 de overstap heb gemaakt naar de Beumkes/
Boonakker en later de Arnhemse straatweg.
Nu ben ik dus coach medezeggenschap een nieuwe 
functie binnen Siza. 
Samen met 4 andere coaches zullen wij cliënten 
en medewerkers gaan ondersteunen in de 
medezeggenschap.

“Wat heb je liever, geluk of gelijk? Geluk, omdat je samen een fijne afspraak kunt 

maken. Of gelijk omdat je je vasthoudt aan de afspraak die je ooit had gemaakt.”

Charlotte


