
25 jaar Cliënt-
medezeggenschap
1 december 1996 – 1 december 2021



Voorwoord
25 jaar medezeggenschap is een lange periode waarin heel veel mooie gesprekken 
zijn gevoerd. Maar om goed invulling te geven aan medezeggenschap zijn soms 
ook moedige gesprekken nodig. En met die gesprekken koesteren we toch veel 
mooie momenten met elkaar. En hebben we samen ook veel bereikt voor de  
cliënten. 

Medezeggenschap staat en valt met vertrouwen, met openheid, met écht  
luisteren en er ook daadwerkelijk iets mee doen. In de afgelopen 25 jaar  
hebben we daar met elkaar hard aan gewerkt en ook veel bereikt. Heel veel  
mensen hebben daar een bijdrage aan geleverd. Een aantal mensen in het  
bijzonder vanuit de begeleiding, vanuit de Centrale Cliëntenraad en de Centrale 
Verwantenraad, maar de belangrijkste bijdrage is geleverd door de cliënten zelf. 
Door zich open te stellen, door te durven vragen, door te groeien, door zichzelf te 
zijn. 

Is medezeggenschap dan af na 25 jaar? Nee, medezeggenschap is nooit af. Het 
leven is één grote ontdekkingsreis. En daar hoort medezeggenschap over je eigen 
leven bij. Als we medezeggenschap blijven ontdekken, dan blijven we het leven  
ontdekken. 

Op naar de volgende 25 jaar ! 

Met vriendelijke groet, 
Hans Poortier 

‘‘De cliënt heeft  
het recht om waar  
mogelijk, zelf te  
kiezen en mee te  
beslissen.’’
- Visie op medezeggenschap



1 juni 1996 is de WMCZ 
(Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen) 
in werking getreden.

Themamiddag “Meepraten 
en meebeslissen” met 
informatie over de 
Centrale Cliëntenraad 
CCR).

1 juni 1996

Verkiezingen voor de CCR.

CVR had reeds bij elke 
locatie een familiecomité. 
Er zijn een aantal mensen 
uitgezocht als voorloper 
om te brainstormen over 
de juiste vorm en inhoud 
van de CVR. 

1 december
1996

1 december 1996 officiele start; 
zowel de CCR als de CVR is
officieel geïnstalleerd.

De CCR heeft 6 keer per 
jaar een vergadering.

1e jaarverslag 1997.

Woonoverleggen (cliënten) op 
locaties m.b.v. vrijwilligers. 

1998

1998 Clusterraden 
(cliënten). Er zijn 5 
clusters. Hierin zitten 
afgevaardigden van 
alle woonoverleggen. 

Clusterraden (verwanten). 
Er zijn 5 clusters. Hierin zitten 
afgevaardigden van alle 
woonlocaties. Ieder cluster 
levert 2 leden voor de CVR

Themacafés i.s.m. LFB  
als ontmoetingsplek om  
informatie, ervaringen en  
meningen uit te wisselen.  

2014

2014 verkiezingen CCR

2015 start nieuwe CCR. 
CCR gaat 10 keer per jaar 
vergaderen. Er zijn geen 
clusters meer dus de CCR 
stopt met clusterraden 
(cliënten). De CVR gaat 
naar 2 clusterraden: 
Noord en Zuid.

2015

Achterbanbijeenkomsten 2 keer 
per jaar met diverse thema’s 
zoals voeding, brandveiligheid, 
vitaliteit of rechten van de cliënt.

25 jaar medezeggenschap 
bij Sius!

Start nieuwe CCR termijn 
2020-2024.

Herziene wet: WMCZ 2018 
per 1 juli 2020.

2020

Inspraak op locatie wordt 
vormgegeven door  
aandachtsfunctionarissen  
medezeggenschap en  
communicatie in samenspraak 
met de cliënten: maatwerk per 
locatie. Term woonoverleg komt 
hiermee te vervallen.

Coronatijd digitaal 
vergaderen via ZOOM 

1e nieuwsbrief cliënten en 
1e nieuwsbrief verwanten 
voorjaar 2021.

2021

 
 
 
 
 
 
www.delichtenvoorde.nl 
 

Nieuwsbrief Verwanten 
Nummer 1 · april 2021 

 
 
Beste lezer, 
 
Hier is dan de eerste nieuwsbrief van 2021. We geven informatie vanuit De Lichtenvoorde over verschillende onderwerpen. Veel leesplezier! 
 
 
Medezeggenschap bij De Lichtenvoorde 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Clementine Bollen (links) & Annemiek Dekkers (rechts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij stellen ons even voor:  
Wij zijn Clementine Bollen en Annemiek Dekkers en allebei 
werkzaam als coach medezeggenschap cliënten bij  
De Lichtenvoorde. 

Medezeggenschap wat is dat nou precies?  
Medezeggenschap is meedenken, meepraten en meebeslissen 
over wat er bij De Lichtenvoorde gebeurt. 

Waarom is medezeggenschap zo belangrijk? 
Het is belangrijk, omdat cliënten zo meer invloed hebben op 
hun eigen leven. In onze visie op medezeggenschap staat ook: 
hoe meer invloed je hebt op je eigen leven, hoe beter je je 
voelt.  

Hoe is dat bij De Lichtenvoorde geregeld?  
Er zijn locatie-overleggen en werkoverleggen waar cliënten 
samen praten over alles wat speelt op locaties. We hebben 
ook een Centrale Cliëntenraad en een Centrale Verwantenraad 
waar we praten over zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten 
van De Lichtenvoorde.  

Heb je vragen over medezeggenschap binnen  
De Lichtenvoorde? Mail ons op: 
medezeggenschap@delichtenvoorde.nl 

 

Nieuwe naam : SIUS per 1 
november 2021.

1 december 2021: 
bestaat de cliënt-
medezeggenschap 
25 jaar.

1 december
2021



Als je het ergens niet 
mee eens bent, 
laat je zien en laat je 
horen.

Aan het woord 

Leven is ontdekken



Uitdagingen
Een belangrijke uitdaging is dat er altijd dingen (onverwachts) blijven gebeuren. Dit zorgt 
ervoor dat er niet één uitdaging is die opgelost kan worden en dat het daarna klaar is. Er 
blijven uitdagingen. Het is dus vooral belangrijk om in gesprek te blijven. En om in  
oplossingen te (blijven) denken.

Er zijn teams die het soms lastig vinden om met de mening en wensen van de verwanten 
om te gaan. Hoe ga je daar mee om? Wat kun je wel zeggen en wat niet? Er kunnen nu 
eenmaal verschillende belangen zijn. En het kan zijn dat verwanten hier anders in staan. 
Belangrijk hierbij is dat je het positief blijft bekijken en een verwant met belangstelling 
en met respect behandelt. Daar bereik je het meest mee. Ga in gesprek met de cliënt, het 
team en de verwant. Ontdek samen wat we beter kunnen doen. 

Wens
Mijn wens is dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen. Dit is nodig om de beste  
zorg te blijven bieden aan onze cliënten. We moeten niet stil blijven staan. Het  
belangrijkste is dat we ons telkens afvragen: Gaan we nog wel mee met wat de cliënt wil? 

‘‘Als je de cliënt kent dan 
weet je ook wat diegene  
nodig heeft.’’
- Coos Ruesink – voorzitter CVR
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Bijzondere momenten / resultaten
Ik vind het bijzonder dat we in al die jaren nooit gesprekken uit de weg zijn gegaan.  
Natuurlijk ging het er soms ook wel hard aan toe. Bijvoorbeeld wanneer we andere  
gedachten hadden. Maar door te blijven praten, zijn we er telkens weer uitgekomen. Een 
mooi voorbeeld is uit de periode van bezuinigingen. Op alle fronten moest er ingeleverd 
worden. Wij wilden dit door de hele organisatie terugzien. We zijn toen dan ook de  
discussie aangegaan. We wilden duidelijk maken dat de cliënten het belangrijkste zijn. 
Wij wilden er dan ook voor zorgen dat het budget weer bij de cliënt terugkwam. Zo is het 
potje voor geluksmomenten ontstaan. 

Een mooie overwinning was de aanwezigheid bij de wervingsprocedure. De leden van 
de raden (OR, CCR en CVR) mochten deel uitmaken van de procedure en advies 
uitbrengen. 
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Leven is ontdekken



Waarom zit jij in de CCR?
Om voor de cliënten op te komen.

Waarom is het zo belangrijk dat wij meedenken, meepraten en 
meebeslissen?
Het gaat om ons. Wij moeten vragen kunnen stellen aan iedereen, ook aan de 
bestuurder. 

Wat heb jij geleerd?
Ik leer iedere dag. Wat ik niet weet, vraag ik of zoek ik op om te blijven leren. 
Ik ben heel leergierig. Goede voorbereiding is belangrijk. 

Wat vind jij het allerbelangrijkste?
Opkomen voor cliënten. 

Waar ben je meest trots op?
Dat we veel bereikt hebben. We ondernemen telkens weer actie en we komen  
altijd tot een oplossing. Iedere keer komen we zo weer een stapje verder. Elke  
stap is belangrijk. Ook kleine stappen.

Wat is jouw wens voor de toekomst?
Dat er nog veel meer besproken wordt in het belang van de cliënten.

 

‘‘Elke stap is 
belangrijk. Ook 
kleine stappen.’’

‘‘Ik leer van de 
coaches en van 
andere cliënten.’’

- Krijn Buchly, voorzitter van de CCR - Faradin Zidi, vice-voorzitter van de CCR

Leven is ontdekken

Waarom zit jij in de CCR?
Ik wil graag opkomen voor alle cliënten.

Waarom is het zo belangrijk dat wij meedenken, meepraten en  
meebeslissen?
Om belangen van cliënten te behartigen.  

Wat heb jij geleerd?
Heel veel. Ik leer van de coaches en van andere cliënten. Ook als voorzitter leer je 
veel. Je moet goed nadenken over wat je zegt. 

Wat vind jij het allerbelangrijkste?
Dat we serieus genomen worden.

Waar ben je het meest trots op?
Ik kan niet lezen en schrijven, maar ik kan wel praten. We denken in  
mogelijkheden. We kijken naar wat we wel kunnen.

Wat is jouw wens voor de toekomst?
Dat we mee blijven praten. Niet alleen bij de CCR, maar ook in een extra  
cliëntenpanel om te praten over een onderwerp. 



Naamsverandering organisatie
Wat ik als erg bijzonder heb ervaren de afgelopen jaren, is hoe wij samen in  
gesprek zijn gegaan bij het veranderen van onze organisatienaam. Samen met de  
Centrale Cliëntenraad en Centrale Verwantenraad hebben we gesproken over de  
verschillende opties. Iedereen mocht daarbij zijn of haar mening uiten. Bijzonder was 
het wederzijdse respect naar elkaar toe. Uiteindelijk is er een naam gekozen: Sius.

Project Dieren 
Een ander groot succes was het project ‘’Dieren integreren bij Sius’’. Ieder mens heeft 
de behoefte om ertoe te doen, gezien te worden en belangrijk te zijn voor een ander. 
Dat is bij onze cliënten niet anders. Steeds vaker komt bij veel cliënten de wens naar 
voren om in hun (dagelijks) leven dieren te betrekken. Een belangrijk contact in je 
leven dat ervoor zorgt dat je gelukkig bent. Door ertegen te praten of ervoor te zorgen. 
Het lichamelijk contact door een dier te aaien of vast te houden, zorgt ervoor dat je 
een geluksgevoel ervaart. Een dier zorgt ervoor dat je anderen ontmoet, in gesprek 
bent met anderen en in beweging komt.

Kwaliteit van leven
Wat mij het meest is bijgebleven uit dit project, zijn de individuele gesprekken die  
we met cliënten hebben gehad. Hier hebben we echt veel van geleerd. We denken  
namelijk vaak veel te groot en moeilijk vanuit onze eigen beleving. Maar wat wil de 
cliënt nu eigenlijk echt?

Door goed te luisteren en écht te horen wat de cliënt zegt komt je daar achter.  
Bijvoorbeeld dat een cliënt niet persé zelf een hond als huisdier wil hebben, maar  
het superfijn vindt om regelmatig even simpelweg met een hond te kunnen knuffelen. 
Alleen al dieren zien, kan voldoende zijn. Zo hoeft een cliënt niet zelf een aquarium 
met vissen te hebben, maar kun je op een beeldscherm of tv een aquarium laten zien. 
Het gaat dan vooral om de beweging en de kleuren van de vissen die de cliënt zo fijn 
vindt.

Samen ontdekken
Wij hebben ontdekt dat onze cliënten vaak zelf ook weten dat niet alles kan. Door hier 
samen over te praten, open je deuren en zorg je ervoor dat je samen op zoek kunt 
gaan naar passende oplossingen. Het is zo mooi om mensen gelukkig te maken door 
simpelweg het contact met dieren. 

Dit project is een prachtig voorbeeld als het gaat om het luisteren naar onze cliënten. 
Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om iets van waarde toe te voegen. Het gaat erom dat 
onze cliënten echt gehoord en gezien worden! 

‘‘Het hoeft niet 
ingewikkeld te 
zijn om iets van 
waarde toe te 
voegen.’’
-Simone Hartjes, Zorgteammanager 
bij Sius

Leven is ontdekken
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Uitdagingen
Dit is een punt wat een oud lid van de CCR vaak aanhaalde en wat mijns inziens 
echt een uitdaging is. Iedereen maakt wel eens fouten. Het belangrijkste is dat  
we de cliënten hier niet voor altijd op blijven afrekenen. We moeten de cliënten  
helpen te leren van de fouten die ze maken. We moeten de fouten niet als fouten 
zien, maar als leerpunten. De uitdaging is dat wij als personeel daar bewust van 
zijn. 

Ook moeten we waken voor betutteling, het overnemen, het al invullen, het niet 
meer vragen. Het zijn niet altijd de grote dingen. Soms is het alleen een stukje 
bewustwording, mensen aan het denken zetten. Het is de uitdaging om toch weer 
opnieuw de vraag te stellen. Dit is niet altijd sneller, maar wel zoals we het zouden 
moeten willen. Begin met kleine dingen. Hou je handen eens op de rug. 

Het kan een uitdaging zijn om zaken inzichtelijk te maken. Dan moet je creatief zijn. 
Tijdens een themadag ‘vitaliteit’ hadden we een hometrainer. Hierop moest je net 
zolang fietsen, totdat je een biscuitje van zoveel calorieën had verbrand. Dat maakt 
het mooi inzichtelijk. 

Wens
Dat we altijd de cliënt vragen, wat de cliënt wil of kan. Vul het niet in of neem het 
niet over, omdat je denkt dat dit sneller gaat. Volg hun pad!

Bijzondere momenten / resultaten
Wij hadden beleidsmakers vanuit het ministerie van VWS op bezoek, want zij  
maakten een rondje in de achterhoek. Zij hadden een heel programma en een  
middag mochten wij (Centrale Cliëntenraad) aanschuiven. Aan het einde van dit  
gesprek vroeg Krijn: ‘‘Ik wil wel eens weten hoe jullie werken in Den Haag?’’  
Vandaar dat wij een tijd later werden uitgenodigd in Den Haag. Hoe bijzonder is 
dat?! In gesprek met minister Hugo de Jonge. Dat was heel speciaal. 

Wat cliënten ontzettend leuk vonden was dat ze deel uitmaakten van de  
sollicitatieprocedure voor een nieuwe bestuurder. Faradin heeft tijdens het gesprek 
een rollenspel gespeeld. Zo konden we goed zien hoe de kandidaten omgaan met 
vragen en of ze duidelijke taal spreken.  

Als we de eerste keer bij een nieuwe locatie kwamen voor het woonoverleg dan 
hielden we een presentatie. Ik zal de volgende woorden van een cliënt (na afloop 
van de presentatie) nooit vergeten: “Dus jij zegt dat ik mag zeggen, wat ik zelf vind.” 

Bijzonder was dat iemand wel lid wilde worden van de Centrale Cliëntenraad,  
maar dit heel spannend vond. Ze was eerst heel voorzichtig en verlegen, maar  
na een tijdje durfde ze dingen te zeggen. Ze durfde zelfs tegen een gastspreker te 
zeggen: ‘‘Stop, ik begrijp jou niet. Zou je het rustiger willen uitleggen?’’ Wat een 
groei, prachtig om te zien! 

Ik heb de medezeggenschap zien groeien. Het is mooi dat we steeds meer mee 
mogen denken. 
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‘‘Wij horen graag  
kritiek, want dat is  
gratis advies.’’

Leven is ontdekken

Voor het Kansplus jubileum nummer in 2017 zijn wij geïnterviewd over 
(mede)zeggenschap. 

- Hilde Mellink, Coach Centrale  
  Cliëntenraad van 2007-2019 
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Bijzondere momenten / resultaten
In 1996 was de WMCZ de aanleiding om de medezeggenschap en een 
Centrale Cliëntenraad op te zetten. Dit had natuurlijk wat voeten in de 
aarde. Wij vonden het belangrijk om een Centrale Cliëntenraad te hebben 
bestaande uit cliënten. We wilden niet de zeggenschap over laten nemen en 
hebben goed gekeken naar wat cliënten zelf kunnen. In overleg met de 
toenmalige bestuurder Henk van Driel hebben we besloten om twee sporen 
te nemen: zowel een Centrale Cliëntenraad als Centrale Verwantenraad. 

Uitdagingen
Krachtig was dat er steeds meer geluisterd werd door het management.  
De mening van cliënten werd steeds vaker gevraagd. De beleidsplannen 
moesten worden omgezet in begrijpelijke taal, omzetten in duidelijke  
vragen voor de raad. De organisatie ging hier bewust mee om. Het is nu de 
standaard en dat is mooi. We moeten wel oppassen dat we het blijven doen 
en dat het niet terugloopt. Dat we toch weer gaan bepalen wat goed is en  
niet meer naast de cliënt staan. We moeten zorgen dat ze aan het begin, bij 
bijvoorbeeld de bespreking van het zorgplan, betrokken blijven worden.  
Maar ook bij beslissingen in de directe zorg. Daar kan nog veel meer in  
gebeuren.

Cliënten in hun kracht zetten door ze na te laten denken over de situatie waar 
ze in zitten. Die bewustwording ontstond door het woonoverleg. Door het 
met elkaar te bespreken. We willen mensen sterker maken om op te komen 
voor zichzelf. 

Let op signalen van cliënten. Hou de cliënt een spiegel voor. Vraag waarom.

Wens
Er moet nog een goede communicatielink komen tussen de inspraak op 
locatie en de Centrale Cliëntenraad.  

‘‘Wanneer je de 
zeggenschap goed 
regelt heb je de 
medezeggenschap 
(bijna) niet nodig.’’ 
- Willy Bennink , grondlegger 
cliëntmedezeggenschap bij Sius
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Leven is ontdekken



Het inspraakhuis
Het Inspraakhuis is een handige  
inspraakmethode, bedacht door Cosis. Je kunt 
het gebruiken om het locatieoverleg vorm te 
geven. In één oogopslag is zichtbaar wat op de 
locatie al goed gaat, waar nog over gesproken 
wordt en wat echt nog veel beter moet. 

De ideeënbox
De ideeënbox kun je op de locatie gebruiken om 
tips, plannen, voorstellen of ideeën op te halen 
van zowel cliënten, verwanten, vrijwilligers en 
medewerkers. Deze ideeën kunnen ze dan  
bespreken tijdens het overlegmoment op de 
locatie. Samen aan zet! 
 
Bevlogen medewerkers
Vanzelfsprekend gebeuren er al heel veel mooie 
dingen op het gebied van medezeggenschap. 
Er zijn veel bevlogen medewerkers die op een 
creatieve manier invulling geven aan inspraak op 
locatie. 

Bianca Ordelman – Sellekamp
We hebben met het hele team een  
themavergadering gehad met ondersteuning 
van Clementine Bollen. We hebben een aantal 
vragen samen beantwoord, zoals: wie zijn wij 
als locatie? Welke cliënten wonen er? Welke 
verwanten zijn er? Samen met communicatie  
is hier een enquête uitgekomen en deze is  
verstuurd naar alle verwanten van onze locatie. 
Enkele vragen waren: wat verwachten  
verwanten? Wat willen verwanten? Hoe vaak 
willen ze een nieuwsbrief? Dit heeft ons veel 
inzicht gegeven.

Anita Grevink - Spoorstraat
Wij hebben samen met Clementine Bollen  
een teamdag georganiseerd met als thema  
bewustwording van collega’s. We hebben 3  
rollenspellen gespeeld om inzicht te krijgen 
in ons handelen. Ook hebben we opdrachten 
uitgevoerd aan de hand van vraagstellingen.  
Dit ging o.a. over normen en waarden en  
inlevingsvermogen. Daar zijn we vervolgens 
samen over in gesprek gegaan. Het was een 
waardevolle dag. Medezeggenschap is iets van 
ons allemaal, we moeten het samen, cliënten, 
begeleiders en verwanten, dragen. In 2022 
willen we graag, als het kan, een themamiddag 
voor verwanten organiseren, om van elkaar te 
kunnen leren. 

Team  
Medezeggenschap 
Cliënten

Team Medezeggenschap Cliënten is er onder andere om de  
aandachtsfunctionarissen medezeggenschap & communicatie te  
ondersteunen. Deze aandachtsfunctionarissen hebben de taak om  
inspraak te organiseren op hun eigen locatie. Om de medezeggen-
schap op locatie een extra impuls te geven, hebben wij door AC  
Creatief ‘het Inspraakhuis’ en een ideeënbox laten maken. 

Aandachtsfunctionaris 
Medezeggenschap en 
Communicatie



Waar ben je het meest trots op?
Dat ik dit mooie werk zoveel jaar, in wederzijds vertrouwen en met veel respect naar elkaar, 
met de cliënten heb mogen doen. En dat cliënten zich veilig genoeg voelden om zich uit te 
spreken en we samen mooie dingen bereikt hebben. Daar ben ik trots op en kijk ik met een 
warm gevoel op terug.

Wat zijn volgens jou de uitdagingen op het gebied van medezeggenschap?
De grootste uitdaging op het gebied van medezeggenschap is, volgens mij, het blijven  
prikkelen van cliënten en medewerkers om met een positieve insteek mee te werken  
en/of deel te nemen aan de medezeggenschap.

Wat zijn jouw wensen voor de toekomst op het gebied van  
medezeggenschap?
Mijn wens voor de toekomst op het gebied van medezeggenschap is dat er een  
onafhankelijke coach bij ieder locatieoverleg zal zijn, zodat cliënten ten alle tijde openlijk 
kunnen spreken. En nog een wens is dat er meer aandacht en begrip komt voor het belang 
van medezeggenschap.

‘‘Het gevoel van veiligheid 
om zich uit te spreken’’
- Tessy Theissen - 14 jaar ondersteuner bij 
het woonoverleg.

Wist je dat?
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Willy Bennink een grote rol heeft 
gespeeld bij de totstandkoming 
van cliëntmedezeggenschap 
binnen Sius.

Coos Ruesink al zeker 20 jaar 
voorzitter is van de CVR en zelfs nog 
langer voorzitter is van de 
clusterraad Achterhoek Noord. 

Wij ieder jaar een congres 
bezoeken speciaal voor leden van 
de cliëntenraden? Hier leren wij 
veel over de medezeggenschap en 
cliëntenraden. 

Wij al eens een gastles hebben 
gegeven aan studenten van het 
Graafschap College?

Er ieder jaar een radenavond is  
waar gepraat wordt met de  
Ondernemingsraad, Centrale  
Cliëntenraad, Centrale  
Verwantenraad, management (MT) 
en de leden van de Raad van  
Toezicht?  

Wij een rol hebben bij de audits die 
worden afgenomen voor het HKZ 
Keurmerk. Maar ook tijdens het 
bezoek van de Inspectie is er een 
gesprek met de leden van de CCR.

Clementine Bollen de  
contactpersoon is vanuit team  
Medezeggenschap Cliënten voor  
alle Aandachtsfunctionarissen  
medezeggenschap & communicatie.

Tsjikke Benedictus sinds 2015 
notulist is van zowel de CCR 
als de CVR.
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Hilde Mellink 12 jaar lang de coach 
was van de CCR. Annemiek Dekkers 
heeft dat inmiddels van haar 
overgenomen. 

1

De CCR vorig jaar is geïnterviewd 
door vakblad ICT & Health? Het ging 
over zorgtechnologie en de rol van 
de cliëntenraad.
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Simone Hartjes als  
Zorgteammanager jarenlang  
aanwezig is geweest bij de sector 
verwantenraden.

4
Vele vrijwilligers jarenlang het 
woonoverleg hebben  
ondersteund? 

De CCR en CVR ieder jaar een  
gezamenlijke vergadering heeft in 
oktober? Dit jaar ging het over het 
contact met de achterban en hoe je 
de Zorgkaart Nederland daarvoor 
kan gebruiken. 
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Leven is ontdekken

Kijk naar mij en zie.
Luister maar naar
mijn eigen melodie. 

Voel wat ik voel
als ik bedoel
wat ik bedoel. 

Mijn dromen  
liggen opgesloten 
in mijn hart, 

heb niet de woorden
voor het grijpen
om te zeggen
wat ik zeggen wil, 

heb niet de handen 
om te grijpen
wat ik hebben wil,

heb niet de kracht 
om te bereiken,

Mensenwens 
- Henk Lammers, ter gelegenheid van  
 teamdag team ‘Spoorstraat’

Leven is ontdekken

niet het verstand
om te begrijpen
hoe het anders kan. 

Toch wil ik leven
net als jij, 

geluk beleven,
kijk naar mij,
ik hoor erbij. 

Dus leer me kiezen
door te kijken naar
wat ik zeggen wil. 

Geef mij de ruimte
om te zijn
wie ik ben: 

Een mens met
mensenwensen, 
net als jij



Wij hopen nog veel te kunnen bereiken samen…. Samen aan zet….. 
Op naar de volgende 25 jaar!

Toekomst 
Er zijn nog heel veel plannen die we hopen te realiseren. Maar het zijn vooral 
de kleine stapjes die we samen zetten die ertoe doen! Iets kleins kan al een 
groot verschil maken. Een simpele vraag kan al zoveel doen! Kijk eens naar 
de volgende tips:

Los jij deze puzzel op? Mail de oplossing vóór 17 maart 2022 naar  
Annemiek Dekkers. Dit kan via medezeggenschap@sius.nl.  
En maak kans op een VVV bon ter waarde van € 25,00. 

Oplossing

  Prijsvraag



Nawoord
Met veel plezier hebben wij deze speciale jubileumeditie gemaakt. Want wat is  
het fantastisch om mensen vol passie te horen praten over het belang van (mede)
zeggenschap! Al deze mensen hebben één ding gemeen, ze willen er allemaal  
voor zorgen dat cliënten een stem krijgen. Een stem in alles wat ertoe doet in hun 
dagelijkse leven. 

Medezeggenschap is iets wat we niet alleen kunnen, daar hebben we elkaar voor 
nodig. Er gaat al heel veel goed, maar er is ook nog veel werk aan de winkel! Maar 
met zoveel gemotiveerde medewerkers, vrijwilligers, verwanten en cliënten komen 
we er! Help jij ons mee?

Praat mee op jouw locatie! De aandachtsfunctionaris medezeggenschap &  
communicatie zorgt er samen met jullie voor dat op iedere locatie een  
overlegmoment is.  

Kom in 2022 naar een van de bijeenkomsten in de regio om mee te denken en  
mee te praten over een thema! Meer informatie komt in het voorjaar van 2022.

Meepraten in de organisatie? In september 2023 komen er weer verkiezingen aan 
zowel voor de Centrale Cliëntenraad als de Centrale Verwantenraad! 

We hopen veel inzendingen te ontvangen met de oplossing van de puzzel.  
De winnaars zullen van ons een persoonlijk berichtje ontvangen voor 1 april.  
Ook zullen we de winnaars bekendmaken in de 1e nieuwsbrief van 2022.

Veel leesplezier!

Annemiek Dekkers, namens de Centrale Cliëntenraad en Centrale verwantenraad 

Bij vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar medezeggenschap@sius.nl. 

Pictoversie



Postbus
Postbus 20
7140 AA Groenlo

Bezoekadres
Oude Winterswijkseweg 1 
7141 DE Groenlo

(0544) 37 11 30
info@sius.nl
www.sius.nl

Vragen? 
Mail naar medezeggenschap@sius.nl


