
Centrale cliëntenraad (CCR)
Nieuwsbrief • juni 2018 • nummer 74

Bezetting Centrale Cliëntenraad

In de nieuwsbrief van mei konden we nog 
melden dat de Centrale Cliëntenraad weer 
compleet was. Helaas heeft de vicevoorzitter 
Martin Bruijntjes moeten besluiten zijn plek per 
direct op te geven. De Centrale Cliëntenraad zal 
op zoek gaan naar nieuwe leden. In overleg met 
de Raad van Bestuur is namelijk besloten om de 
Centrale Cliëntenraad uit te bereiden. Hierover 
binnenkort meer.
De Centrale Cliëntenraad wil Martin bedanken 
voor zijn jaren inzet!
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Agenda

• Privacy wet;
• Evaluatie Zorg op Afstand;
• Evaluatie Brocacef;
• Kwaliteitsrapport.

Mijn naam is Ceciel Burghouwt, ik ben getrouwd met Steven. 
Wij hebben 3 zonen, waarvan de oudste bij Siza op de Arnhemsestraat
weg in Velp woont.
Samen met Steven run ik een technische groothandel, waar ik een paar 
dagen in de week werkzaam ben. Mijn hobby´s zijn sporten en mooie 
reizen maken met o.a. ons gezin. 
Om iets terug te kunnen doen voor alle goede zorg welke Siza levert aan 
onze zoon, heb ik mij aangemeld voor de CCR en hoop ik een positieve 
bijdrage te kunnen leveren als verwant.

Even voorstellen

Mijn naam is Hans Bierman en onze zoon woont met veel plezier en 
onder goede begeleiding in een van de locaties van Siza.
Sinds februari 2016 ben ik met pensioen en daardoor kreeg ik meer tijd 
om andere activiteiten op te pakken. De CCR is zo’n onderwerp waar 
ik me graag voor wil inzetten. Cliënten zijn belangrijk en zij verdienen 
evenals de begeleiders alle steun en waardering vanuit de samenleving 
waartoe wij allemaal behoren.
Iets persoonlijker: Ik ben getrouwd, wij hebben 3 kinderen en 
7 kleinkinderen en daarnaast speelt muziek een grote rol in mijn leven!

Martin Bruijntjes
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Prikkelende spreuk

Wil jij reageren op deze prikkelende spreuk? 
Of heb jij een prikkelende spreuk die je wilt delen? 
Laat het weten, via: 
clientenmedezeggenschap@siza.nl  
Wie weet staat die dan in de volgende nieuwsbrief.

“Ik merk echt wel als mijn begeleider 
een moeilijke keus moet maken”

Wist je dat …. ?

• Wist je dat….je als cliënt(en) ook iemand kunt nomineren voor de Parel. 
De Parel is een prijs voor een medewerker of groep medewerkers die 
een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de zorg binnen Siza. Meer 
informatie kun je krijgen via je begeleider of mail met OR@siza.nl 

• Wist je dat…. je het designteam uit kunt nodigen op locatie om te komen 
vertellen over Carenzorgt en het nieuwe ECD 

• Wist je dat…. Inloopcafe het Dorp vernieuwt vanaf 1 juni op dinsdag en 
donderdag is van 11.00 tot 16.00 uur.

Kwaliteitsrapport 2017

In het kwaliteitsrapport 2017 laten we zien hoe cliënten, verwanten en 
medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening ervaren. 
We vertellen over wat goed gaat. Maar ook wat volgens ons beter zou kunnen. 
En wat we in 2018 willen veranderen of verbeteren. Een samenvatting van het 
rapport wordt als bijlage met deze nieuwsbrief naar alle locaties gestuurd. 
Je kunt de samenvatting ook vinden op www.siza.nl/kwaliteitsrapport

Uit de Infotheek

Wij, cliënten van de Wambeek, hebben KOKO gespeeld. Dat is 
een leuk spel. Je praat samen over een onderwerp. De vragen 
laten je nadenken over het onderwerp. Je ervaart hoe het is als 
je fijne motoriek niet goed is. Of als je niet kunt horen of niet 
kunt zien. Er zijn ook vragen over hoe je wilt wonen en leven bij 
Siza. ‘Het spel helpt om met elkaar in gesprek te gaan, het zijn 
leerzame spellen!’ zeggen de spelers. Ze hebben het zelf terug 

gebracht naar de Infotheek. Zo konden ze gelijk nieuwe spellen uitkiezen! Dat werd ‘ouder worden’ 
en ‘omdenken’.  Willen jullie ook eens een spel lenen? Neem dan contact op met het steunpunt.


