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Het Dorp vernieuwt

De afgelopen weken zijn bewoners en medewerkers van het 
Dorp geïnformeerd over de plannen. Leden van de Centrale 
Cliëntenraad zijn betrokken bij dit proces. Ook het Steunpunt 
Cliëntenmedezeggenschap denkt mee.
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Agenda centrale cliëntenraad

• Adviesaanvraag vakantiebeleid
• Advies aanvraag middelen en maatregelen
• Voortgang ONS/Carenzorgt
• Bespreken rapportage Dit Vind ik Ervan
• Het Dorp vernieuwt

Carenzorgt

Hebben jullie de “doos” op locatie ontvangen. Met de informatie 
over het nieuwe dossier en Carenzorgt?
De Centrale Cliëntenraad hoort graag hoe jullie hier op locatie 
samen over praten.

Leden CCR

De CCR is blij om te melden dat zij weer 
11 leden hebben. In april zijn Hans Bierman 
en Ceciel Burghouwt begonnen. In de volgende 
nieuwsbrieven zullen zij zich voorstellen.

Mocht je vragen hebben, kun je elke week terecht bij het inloop café:
Donderdag en vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur. Je kan ook mailen naar hetdorpvernieuwt@siza.nl. 
Als je vragen hebt over de cliëntenmedezeggenschap kun je mailen naar:
clientenmedezeggenschap@siza.nl of ccr@siza.nl



Even voorstellen

Mijn naam is Charlotte Beijer sinds 1998 ben ik werkzaam bij Siza.
De komende tijd kun je mij tegen komen in een ondersteunende rol 
binnen het steunpunt cliëntenmedezeggenschap.
Wie weet zien wij elkaar binnenkort! 

Groet, Charlotte
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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.

“Mijn persoonlijk begeleider 
kent mij zó goed dat hij niet 
meer hoeft te vragen wat ik wil.”

Deelnemers gezocht

In groepsgesprekken praten we over wat in de leefomgeving helpt 
om voldoende te bewegen en gezond te eten. We verzamelen 
ideeën en stemmen op hoe belangrijk ze zijn.

Wil je meedoen of meer weten over de gezonde leefomgeving? 
Lees op mijnSiza of mail naar kristel.vananrooij@radboudumc.nl

Roedelweg

Bewoners en medewerkers hebben in 
kleine groepjes met elkaar gesproken 
over de verhuizing. We hebben op briefjes 
geschreven wat ons bezighoudt. Vanaf nu 
gaan we regelmatig met elkaar in gesprek 
over wat op de briefjes staat. Oplossingen en 
andere belangrijke zaken schrijven we op het 
verhuisbord, dan kan iedereen het nog eens 
terug lezen.


