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CCR vertelt over het nieuwe ECD

CarenZorgt en ONS zijn bijna klaar om te gebruiken! In de afgelopen 
maanden heeft de CCR meegekeken met het ontwikkelen ervan. 
Jullie, cliënten, krijgen toegang tot CarenZorgt.
In CarenZorgt kun je je dossier lezen. Als je wilt, kun je alle afspraken 
die je maakt, vastleggen in de agenda van CarenZorgt. Je krijgt ook 
een melding als de afspraak bijna is. Mooi hè! Medewerkers krijgen 
toegang tot ONS. Daarin kunnen zij in je dossier lezen en schrijven. 
Dit wordt allemaal met jullie besproken. Medewerkers en cliënten 
komen bij jullie op bezoek om uitleg te geven. Ze laten zien wat je 
kunt met CarenZorgt. Begrijp je het de eerste keer niet helemaal, 
geen probleem. Je begeleider kan je altijd verder helpen. En als hij/zij 
het niet snapt is er een telefoonnummer, dat je kunt bellen voor hulp. 
Elke persoon wil wat anders en toch gaat het lukken om 1 januari 
2019 het ONS systeem werkend te hebben. Daarna gaan de 
bezoeken plaats vinden. Niet iedereen kan tegelijk informatie krijgen, 
maar iedereen komt aan de beurt.
Wij zijn erg blij met CarenZorgt, jullie ook? Wij vanuit de cliëntenraad 
denken vanuit de cliënt (duhh!!).
Henny, Hans en Gijs (voorzitter en leden van de Centrale Cliëntenraad)
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Agenda Centrale Cliëntenraad:

• Achterban raadpleging Eten en drinken.
 De Centrale Cliëntenraad onderzoekt hoe 
 dit op locatie geregeld is en of cliënten 

voldoende inspraak hebben
• Visie Konings jaght vernieuwd.
• Vernieuwing ‘t Dorp

Bericht van Gijs

Hoi, Hier een bericht van Gijs. Naast mijn betrokkenheid bij Carenzorgt 
vertel ik jullie ook graag iets over de werkgroep communicatie.
Communicatie is een breed woord. Waar we het vlak voor de zomer 
over hadden was een nieuwe website om medewerkers te werven. 
Het leuke is dat ik Heao-Communicatie heb gestudeerd. Daarom 
nieuwsgierig hoe het nu gaat bij Siza en waar ik mee kan helpen. 
Daarnaast probeer ik als CCR lid goed te kijken of een nieuwe site 
ook voor cliënten de juiste medewerkers aantrekt.
Als iemand er meer over wil horen, vragen of opmerkingen heeft 
hoor ik het graag, mail me gerust. gijsvandenbrink@hotmail.com 
Gijs van den Brink. Cliënt, Centrale Cliëntenraad lid en Doener

Gijs van den Brink



In de Infotheek

De projectgroep van de Wambeek heeft het spel ‘Praten over leven 
in vrijheid’ geleend uit de Infotheek. Ze hebben het gespeeld en  
zeggen er dit over:    
‘We vonden dit een leuk spel. De situaties/verhaaltjes waren voor 
ons herkenbaar en/of we konden ons dat voorstellen. We waren 
hierdoor veel aan het discussiëren. We hebben geleerd dat iedereen 
een andere mening kan hebben en dat dat okay is.
Willen jullie dit spel ook een keer spelen? Dat kan! 
Mail dan naar medezeggenschap@siza.nl 
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Prikkelende spreuk

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

“Medezeggenschap bespaart tijd”

Even voorstellen

Weer een nieuw gezicht bij het steunpunt Medezeggenschap: Ik ben 
Peggy Kok-Hassell. Meer dan 20 jaar geleden begon ik op ’s Koonings 
Jaght als begeleider. Een aantal functies verder heb ik mede de 
lipdub van ’s Koonings Jaght gemaakt (zie YouTube). Sinds vier jaar 
secretariaat Sociaal Domein. Tijd voor een nieuwe uitdaging.
Door te gaan werken bij het Steunpunt Medezeggenschap wil ik 
cliënten en medewerkers coachen zodat zij zelf tot een keuze 
komen. Het niet oplossen of overnemen, maar die ander helpen 
zoeken naar een antwoord op een vraag. Het voelt als een sprong 
in het diepe en waarbij ik mede vorm kan geven aan ‘het diepe’. 
Een nieuw team, nieuw steunpunt, nieuwe uitdaging. Ik heb er zin in.

Privacy

Heb jij de papieren nieuwsbrief niet gehad? Dat kan met de 
nieuwe privacywet AVG te maken hebben. Je moet ons schriftelijk 
toestemming geven jouw adres te mogen gebruiken voor het 
sturen van de nieuwsbrief. Dit kun je doen met een formulier. 
Dit formulier staat op Siza Intranet en op mijnSiza bij medezeg gen-
schap. Daar kun je het formulier (laten) uitprinten en sturen naar 
Siza medezeggenschap, antwoordnummer 1324, 6800VC Arnhem. 
Een postzegel is niet nodig.

Peggy Kok-Hassell

Het spel ‘Praten over leven in 
vrijheid’ uit de Infotheek


