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Heeft u ervaringen met het vakantiebeleid van Siza?

Het vakantiebeleid van Siza is al oud en de raad van bestuur is benieuwd of het nog goed werkt.
De Raad van bestuur heeft mij, José van Dijk, gevraagd hier naar te kijken.
Als u ervaringen heeft met het vakantiebeleid, dan ga ik graag met u in gesprek.
Ik wil bijvoorbeeld graag weten:
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Agenda CCR

• Veiligheid ICT (Informatie- en Communicatie Technologie)
• Brandveiligheid
• Samenwerking ABC-date
• Adviesaanvraag Raad van Bestuur

• of u uw vakantie zelf regelt en een medewerker of 
 een vrijwilliger mee vraagt. En hoe makkelijk dat gaat. 
• of gaat u mee met een reisorganisatie die de zorg 

regelt? En maakt Siza dan geld over naar deze 
organisatie, omdat u in uw vakantie van Siza geen 
zorg hoeft te krijgen? 

• organiseert uw locatie wel eens een groepsvakantie?

U kunt mij bellen op 06 22 79 77 00 of mailen naar:
jose.van.dijk@siza.nl. 
Dan maak ik graag een afspraak met u. 
Hartelijke groet,
José van Dijk, bestuursstaf

Regeling kosten dienstverlening cliënten 2018

De Regeling Kosten Dienstverlening Cliënten 2018 is vastgesteld. Cliënten 
die gebruikmaken van (extra) dienstverlening (maaltijden, wassen e.d.), 
worden hierover geïnformeerd: Op de maandelijkse rekening zal Siza enkele 
keren vermelden dat de nieuwe regeling er is en waar deze te vinden is. 

Cliënten en hun verwanten kunnen de regeling op de website van Siza 
lezen. De regeling staat ook op mijnSiza. Mensen zonder internet kunnen 
een geprint exemplaar vragen op hun locatie. Voor nieuwe cliënten stuurt 
SizaEntree een digitaal informatiepakket, met daarin de regeling, naar de 
locatie.



Regio Zuid praat over Kijk op Kwaliteit

Om met elkaar te praten over de uitkomsten van 
Kijk op Kwaliteit, heeft Mike Bruggeman, de manager 
van regio Zuid, cliënten, verwanten en medewerkers 
uitgenodigd op de Buitenplaats. Er waren een paar 
onderwerpen waar hij vragen over had. In kleine 
groepjes werd over die onderwerpen gepraat. Aan het 
einde werd dit met elkaar gedeeld. Mike heeft goed 
geluisterd en gaat de opmerkingen gebruiken voor in 
het jaarverslag van 2017. De opmerkingen worden 
ook gebruikt voor het maken van de plannen voor 2018!

Nieuw in de Infotheek

Kletspot is een pot met grappige vragen, leuke stellingen en vragen 
waar je flink over na moet denken. Een speler pakt een kaartje uit 
de pot en geeft antwoord op de stelling, de vraag of het dilemma. 
Daarna mogen de anderen reageren. Zo leer je elkaar eens op een 
andere manier kennen. Een paar voorbeelden van vragen zijn: 
Dilemma: een goed gesprek over politiek of gezellig alle roddels 
bespreken? 
Of: Je moet je een week lang inzetten voor een goed doel, voor welk 
doel ga jij? 
Of wat denk je van deze: Wat vind jij het vervelendste klusje in huis? 
Daar kun je dan samen weer afspraken over maken!
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Prikkelende spreuk

Spreuk van de cliëntenraad van Siza DuurSaam in Bennekom: 

“Haast is het belangrijkste 
kenmerk van onze cultuur!”
Groetjes Theo, Marijke, Saskia, Dirk, Han en Eric
Siza DuurSaam

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


