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Vacatures:

De Centrale Cliëntenraad heeft op dit moment verschil-
len de vacatures. Voor de raad en de klankbordgroep. 
Omdat we een brede vertegenwoordiging willen van 
heel Siza, zoeken we met name mensen uit Tilburg, 
Doetinchem, regio zuid-Arnhem en het Sociaal Domein/werk.

Wil je meer weten, neem contact op via ccr@siza.nl.

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

Locatiebezoeken:

De Centrale Cliëntenraad komt heel graag op locatie. We 
horen graag waar dit kan! Bijvoorbeeld door Lies in Tilburg:
Mijn naam is Lies van Hees en woon zelfstandig in 
Hilvarenbeek. Mijn man is 17 jaar geleden overleden. 
Ik heb 4 kinderen en 11 kleinkinderen. Ik heb 14 jaar op 
het activiteitencentrum in Tilburg gewerkt. Nu heb ik nog 
thuis ambulante begeleiding van Siza. Ik zit nu 4 jaar in de 
centrale cliëntenraad. Ik probeer contact de houden met 
regio Zuid door met de manager Zuid eens in de maand in 
gesprek te gaan, maar ik kom ook graag op locatie.

Wat vind jij?

De Centrale Cliëntenraad wil graag weten hoe de afspraken 
rondom voeding gemaakt worden op jou locatie:
• Mag je zelf kiezen wat je eet?
• Heb je mee mogen denken over kant en klaar maaltijden of 
 zelf koken?
• Eten begeleiders wel of niet mee? En wat vind jij daarvan?
• Wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding?

Agenda: 

In de maanden juli en augustus vergadert de Centrale 
Cliëntenraad niet. Zij zullen deze maanden gebruiken 
voor het thema voeding. 

Via deze nieuwsbrief, mijnSiza en de klankbord groep zal hier de komende tijd aandacht aan 
besteed worden. We horen graag hoe dit op jou locatie gaat.

Lies van Hees uit Hilvarenbeek



Agenda en notulen

Als je een agenda hebt, kun je die ook gebruiken om de notulen 
te maken. Kijk maar: 

Agendapunt: De zomer-barbecue

Afspraak: Barbecue is op zaterdag in juli

Actie: Begeleider en 2 bewoners doen zaterdag de boodschappen.
   
Bij de deur hangt een lijst om je in te schrijven.
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Steunpunt cliëntenmedezeggenschap • (088) 377 90 95 • clientenmedezeggenschap@siza.nl

Prikkelende spreuk

We zijn benieuwd naar jullie reactie!

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

Wist je dat …?

• Wist je dat…. de begeleiders pictogrammen kunnen vinden op 
alle computers van Siza? 

• Wist je dat…. je Siza informatie kunt vinden op mijnSiza en de 
website van Siza?

• Wist je dat…. je een coach medezeggenschap uit kan nodigen 
om in gesprek te gaan over het thema voeding of een spel te 
spelen over dit onderwerp?

“Als jullie een deel van het voedingsbudget 
krijgen, kunnen jullie zelf bepalen wat voor 
lekkers je voor het weekend in huis haalt!”


