
Centrale cliëntenraad (CCR)
Nieuwsbrief • maart 2018 • nummer 71

Nieuwjaarsbijeenkomst

Ontmoeten en samen plannen maken voor 2018 was het 
belangrijkste bij de nieuwjaarsbijeenkomst met de CCR, 
de raad van bestuur, de ondernemingsraad, managers, 
productspecialisten en ondersteuners. Er is gekozen om 
in 2018 vooral met 4 onderwerpen verder te werken:
• Plezier! Stabiele teams met minder werkdruk en 

verzuim omlaag;
• Vakmanschap: ruimte voor ontwikkeling om nieuwe 

complexere zorgvragen te kunnen ondersteunen;
• Opnieuw kijken naar kwaliteit aan de hand van het waardigheidsparadigma;
• Eenvoudig organiseren en eigenaarschap: samen plannen maken en je daarbij ondersteund weten.

Nieuw lid CCR stelt zich voor

Ik ben Bianca Plate, ik ben 32 jaar en ben geboren met Spina bifida, ook wel open 
rug genoemd. Ik ben ook Dyslectisch en ik woon op de Roedelweg op Het Dorp. 
Sinds 1 januari zit ik bij de CCR. Verder vind ik het leuk om mee te kunnen denken 
binnen de zorg maar ook bij bijvoorbeeld nieuwe dingen binnen de Siza. Ik wil het 
zo gezellig mogelijk maken voor mezelf maar ook voor anderen. Ik doe ook nog 
vrijwilligerswerk bij Mousset 1 middag in de week en daar voel ik me ook echt thuis. 
Ik vind het ook heel belangrijk om er te zijn voor anderen. Groetjes Bianca. 

Positief advies Siza Revalidatie

In het begin van dit jaar heeft de Raad van Bestuur een advies
aanvraag gedaan bij de CCR die ging over de overname van 
onderdelen van een revalidatie instelling. Met deze onderdelen 
is het mogelijk Siza revalidatie op te richten. Ondanks dat de 
er weinig tijd was voor een gedegen onderzoek, heeft de Centrale Cliëntenraad gekozen om deze 
tijd toch te gebruiken voor een onderbouwd advies. Zo hadden zij de mogelijkheid om de Raad 
van Bestuur aandachtspunten mee te geven in de overname van deze onderdelen. De Centrale 
Cliëntenraad zag voldoende positieve elementen voor hun achterban om positief te adviseren.
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Agenda CCR

• Speerpunten 2018 formuleren
• ECD/ Caren Zorgt
• Veiligheidsbeleid
• Voeding en meeeten op locatie
• LSP uitwisselen van gegevens huisarts/ apotheek



Overstap Agnes Linders

Na bijna 8 jaar stop ik met mijn werk als coach cliëntenmedezeggenschap. Ik ga 
niet weg bij Siza: ik stap over naar de vakgroep logopedie. Daar werkte ik al voor 
een deel, maar nu dus helemaal. Ik ga daar aan de slag met mijn grote passie: 
Communicatie!

Het is jammer om weg te gaan bij het Steunpunt. Ik heb hier met heel veel 
plezier gewerkt. Ik ga jullie en het mooie werk zeker missen. Heel hartelijk dank 
voor de fi jne samenwerking. Voor de cliëntenmedezeggenschap die jullie in 8 
jaar hebben opgebouwd. Het goede gesprek tussen cliënt(vertegenwoordigers) en de teams! 
Ik wens jullie nog heel veel goede, plezierige gesprekken. Of andere manieren om je mening en je 
wensen te laten horen. 
Nogmaals dank jullie wel, en vast en zeker tot ziens, ergens bij Siza. 
Hartelijke groeten, Agnes Linders

In de Infotheek

Themakist Schoonmaak
Om samen te praten over schoonmaken kun 
je de themakist schoonmaak lenen. 
In de themakist zitten allerlei spulletjes die 
je kunt gebruiken bij het schoonmaken. 
Je kunt schoonmaakspullen ruiken en je kunt 
uitproberen met welke doekjes je prettig werkt. 
Je kunt uitproberen met welke spons je het 
makkelijkst kunt schoonmaken. Als je dat weet, 
dan kun je goed kiezen welke spulletjes je gaat 
gebruiken om schoon te maken.
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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.

“Soms moet je gewoon accepteren dat 
dingen niet meer zo worden als ze waren. 
Tijden veranderen. Beweeg lekker mee.”


