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CCR

Dit najaar komt de Centrale Cliëntenraad 
weer graag op bezoek. Zij zullen zelf locaties 
benaderen, maar je mag hen ook uitnodigen. 
Vind je het leuk om jouw locatie te laten zien 
aan de Centrale Cliëntenraad! Laat het weten.

Nog steeds zoeken we mensen die lid willen 
worden van de Centrale Cliëntenraad of deze 
via de klankbordgroep willen ondersteunen. 
Zowel cliënten als verwanten zijn welkom! 
Vragen? Stel ze gerust.

Agenda Centrale Cliëntenraad

• Advies aanvraag afschaffing regionale 
klachtencommissie

• Advies aanvraag vernieuwing ‘s Koonings Jaght
• Werving nieuwe leden
• Locatiebezoeken 
• Samenwerking Siza Medezeggenschap 
 en ondernemingsraad.

Samen Sterk Dagen

De SamenSterkdagen worden georganiseerd voor mensen 
met een beperking, familieleden en begeleiders, steeds bij een 
andere zorgorganisatie. Op deze dagen kunnen mensen elkaar 
ontmoeten, lezingen bezoeken en meedoen aan workshops, 
verzorgd door ervaringsdeskundigen. Enkele thema’s die worden 
besproken zijn het versterken van medezeggenschap, leven in 
vrijheid en toegankelijke informatie over zorg. Alles staat in het 
teken van goede kwaliteit van zorg en ondersteuning.
Meer informatie (onder andere data en tijden) vind je op 
www.ikdoemee.nl.

Nieuwsbrief

De CCR Nieuwsbrief wordt vanaf nu los van de Nieuwsbrief 
Medezeggenschap verstuurd. In de een lees je over de Centrale 
Cliëntenraad, in de ander over lokale medezeggenschap.

Samen plannen maken!

Siza Medezeggenschap is het advies- en steunpunt voor cliënten 
en medewerkers als het gaat om lokale medezeggenschap. 
Het Steunpunt cliëntenmedezeggenschap is hierin opgegaan.
Het kan zijn dat we spontaan bij jullie aanbellen op locatie: om 
kennis te maken en in gesprek te gaan. Als het niet uitkomt, kunnen 
jullie dat gewoon zeggen. We maken dan een afspraak voor een 
ander moment. We horen graag wat jullie van ons verwachten. 
Als jullie willen, ondersteunen we jullie bij dat onderwerp. 
Daarnaast werken we op vraag. Je mailt jullie vraag naar 
medezeggenschap@siza.nl of belt met 088-3779095. Dan neemt 
één van ons contact met jullie op. Dat kan Charlotte Beijer, 
Marion Hoitinga, Peggy Kok, Hennie Kuiperij of Iris Visser zijn.

Prikkelende spreuk

Heb jij een spreuk die je wilt delen? 
Laat het ons weten! Wie weet staat die dan in 
de volgende nieuwsbrief.

“Samen plannen maken is 
samen praten, samen doen!”

Uit de infotheek

Edubooks is een bedrijf dat leuke spellen maakt. Maar deze 
spellen bieden meer: je komt met elkaar in gesprek over allerlei 
onderwerpen. Nu mogen we van Edubooks een heel nieuw 
Bingospel uitproberen. Het is een Bingospel met Hollandse 
afbeeldingen. Lijkt het jullie leuk om dit spel uit te proberen, 
neem dan contact met ons op! Dan kun je het spel lenen.

Even voorstellen

Ik ben Iris Visser. Ik ben de laatste coach die zich mag voorstellen. 
Ik werk sinds 1985 bij Siza en ben ooit begonnen als leerling op 
’s Koonings Jaght. Mijn laatste functie was teamleider in regio 
Noord- Oost. Lezen, reizen, koken en lekker eten zijn dingen 
waar ik van houd. Ik ben benieuwd wat voor jullie belangrijk is.  
Hoe organiseren jullie de zaken die belangrijk zijn? 
Graag kom ik op de locatie om samen met jullie in gesprek te gaan. 
Niet omdat ik de antwoorden al weet, wel omdat ik de vragen 
graag stel. Ik heb er zin in om jullie te ontmoeten.


