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De Centrale  
Cliëntenraad

We hebben elf keer vergaderd in 2021. Eén keer per maand. Dit was altijd op  
een dinsdagmiddag van twee uur tot vier uur. In coronatijd hebben we digitaal 
vergaderd via Zoom. Soms met de bestuurder. Vaak ook met andere medewerkers 
van Sius (voorheen De Lichtenvoorde). Zij gaven ons uitleg en informatie. 

In dit verslag staan eerst de onderwerpen waar we advies en instemming over 
hebben gegeven. Daarna komen de andere onderwerpen waarover we hebben 
gepraat. Helaas kon de radenavond door corona niet doorgaan.

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

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

Leven is ontdekken

Wat deden we in 2021?
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Wie zijn wij? 
Krijn Buchly

Leven is ontdekken

Faradin Zidi

Sabine Westerveld José Schmitz-Wickermann   

Melvin Huinink Roland Bannink

Carmen Luttikholt

Adri Vaags

Tsjikke  Benedictus           

Annemiek Dekkers
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Advies
Sius moet een kwaliteitsrapport maken. Dat moet van de overheid.  
Het gaat over de kwaliteit van zorg. 

De titel van het kwaliteitsrapport 2020 was
‘Veiligheid en Vrijheid’ 
Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat gaat er dan veranderen?

Sius heeft over de volgende onderwerpen advies gevraagd aan  
de Centrale Cliëntenraad.

Kwaliteitsrapport 2020
Gemma Groot Severt heeft ons uitleg gegeven.

Waar gaat het over?

Wij vonden het thema van het Kwaliteitsrapport 2020 heel goed passen: vrijheid en  
veiligheid. Het Kwaliteitsrapport geeft goed weer hoe het jaar 2020 is verlopen. Het was 
door corona een pittig jaar. Cliënten hadden het erg zwaar. Dat hebben wij de bestuurder 
ook tijdens de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad gezegd. Hieruit zijn een aantal 
mooie initiatieven naar voren gekomen. Wij vinden het goed dat deze ook in het rapport 
staan vermeld. Daar zijn we trots op!

In het Kwaliteitsrapport staan de onderwerpen: Wet medezeggenschap cliënten  
zorginstellingen (Wmcz 2018) en de Wet zorg en dwang (Wzd) ook goed weergegeven. 
Wij vinden deze onderwerpen best ingewikkeld, maar heel belangrijk. Daarin zijn we 
gelukkig stap voor stap meegenomen door Sius. Begrijpelijke informatie is belangrijk om 
mee te kunnen praten en mee te denken. Wij worden goed op de hoogte gehouden.

Wat vinden wij ervan?
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Charley heeft ons laten zien waar het geld naar toe gaat in 2022. Het meeste geld  
gaat naar het personeel. Er gaat ook een groot deel van het geld naar de huisvesting  
van het wonen en werken en activiteiten. De rest van het geld gaat op aan eten, drinken, 
energie en andere kosten. 

Er is in 2022 ook geld voor medezeggenschap. Alle bijeenkomsten konden in 2021 door 
corona niet doorgaan. Dit kan in 2022 hopelijk wel. 

Ook zijn er in 2022 weer geluksmomenten voor cliënten van Sius. Het geld wat sommige 
cliënten hebben overgehouden van 2021 kunnen ze niet meenemen. Dat was vorig jaar 
ook zo, dus dit zullen de meeste cliënten al wel weten. Het bedrag wordt volgend jaar 200 
euro per cliënt i.p.v. 300 euro.

Begroting voor 2022
Charley Immens heeft ons uitleg gegeven.

Waar gaat het over?

Sommigen van ons vinden het lastig dat het bedrag voor de geluksmomenten omlaag 
gaat, want we weten dat dit voor heel veel cliënten heel belangrijk is. Maar we begrijpen 
het wel. Alles wordt duurder, dus ook voor Sius. Het belangrijkste is dat er genoeg geld is 
voor de ondersteuning van cliënten. Het is en blijft een cadeautje. Mooi dat we dit kunnen 
doen. 

Het was een duidelijke uitleg. Wij hebben een positief advies gegeven op de begroting 
van Sius voor 2022.

Wat vinden wij ervan?

Op 2 november 2021 hebben wij een brief ontvangen met als bijlage de jaarrekening  
over 2020. Deze jaarrekening is aan ons voorgelegd. Dit moet volgens de regels van de 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. 

Jaarrekening 2020

Waar gaat het over?

Wij hebben hier twee vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad over gesproken. In 
goed overleg hebben wij besloten om geen advies uit te brengen over de jaarrekening 
2020. Wij vinden dit onderwerp te lastig om over te adviseren. Daarom hebben we er  
voor gekozen om dit niet te doen. Wij zijn ermee akkoord gegaan dat alleen de Centrale  
Verwantenraad hier advies over uitbrengt. Zij hebben de nodige kennis hierover. 

Deze afspraak willen wij niet alleen maken voor de jaarrekening van 2020, maar ook  
voor de komende jaren. Wij weten dat we het recht hebben om hierover te adviseren,  
maar maken hier op dit moment geen gebruik van. 

Wat vinden wij ervan?

Leven is ontdekken

Charley Immens heeft ons uitleg gegeven.
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Instemming
De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is vernieuwd. 
Wat moeten we regelen:

Medezeggenschapsregeling 
Hierin maken we afspraken over hoe de medezeggenschap is geregeld binnen Sius.  
Er staat bijvoorbeeld in:
     hoeveel leden de Centrale Cliëntenraad heeft.
     hoe vaak wij vergaderen.
     hoe lang je lid mag blijven.
     wat onze rechten en plichten zijn.

Huishoudelijk Reglement 
De taak van de leden is dat ze opkomen voor de belangen van alle cliënten.  
Een goede samenwerking met elkaar is belangrijk. We maken in het Huishoudelijk  
Reglement afspraken waaraan we ons moeten houden.  

Inspraak op locatie 
Wij hebben al jaren op veel locaties de woonoverleggen. 
Nu moet op elke locatie een moment zijn waar je met elkaar in gesprek gaat over 
onderwerpen. Een begeleider gaat de inspraak op locatie vormgeven, samen met de 
cliënten. Deze persoon heet een aandachtsfunctionaris.

Medezeggenschaps- 
regeling
Clementine Bollen heeft ons uitleg gegeven.

Waar gaat het over?

Sius heeft over de volgende onderwerpen om instemming gevraagd aan de 
Centrale Cliëntenraad.
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We hadden een vraag. 
‘‘Heeft de aandachtsfunctionaris ook een geheimhoudingsplicht?’’

De bedoeling is om het vertrouwen met elkaar groter te maken. Er wordt gekeken 
met de aandachtsfunctionaris van een locatie hoe je het gesprek het beste kunt  
aangaan. 

We vinden het positief dat wij via de aandachtsfunctionarissen berichten van de CCR  
bij de cliënten kunnen krijgen. En als een locatie iets voor de CCR heeft, dan kan de  
aandachtsfunctionaris dit doorgeven aan de CCR. Dit is een goede ontwikkeling.

Clementine Bollen is vaker in de vergadering van de CCR geweest om ons te 
informeren over de nieuwe Wmcz 2018. Ook hebben wij eind 2020 in kleine werkgroepjes 
meerdere malen gesproken over de inhoud van de Medezeggenschapsregeling en ook 
het Huishoudelijk Reglement. Wij hebben dit dus samen opgesteld en kunnen daarom 
instemmen.

Wat vinden wij ervan?

Hoe leef jij het liefst?
Laat je horen! 

Leven is ontdekken12



Vergaderen 
We hebben elke vergadering over de coronasituatie van dat moment gepraat.  

De Centrale Cliëntenraad heeft over de volgende onderwerpen vergaderd.

Corona -  
stand van zaken
Waar gaat het over?

 Risicogroepen
Wij vonden dat de risicogroepen het eerst een prik tegen corona moesten krijgen. 
We vonden het fijn om te horen dat Sius haar best deed om ervoor te zorgen dat we bij 
het vaccineren in een rij konden zitten. 

 Alert blijven 
Ook al zijn we gevaccineerd, we moeten wel alert blijven.  

 Code zwart
Sius heeft een plan gemaakt voor als er heel veel medewerkers ziek zijn of uitvallen. 
Zo kunnen we er voor zorgen dat iedereen zorg en ondersteuning blijft houden. Dit 
noemen we ook wel code zwart. Gelukkig hebben we het nog niet nodig gehad,  
maar het plan ligt er wel. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook gedragsdeskundigen en/of  
kantoorpersoneel inzetten. Dan kunnen we zorg blijven bieden. De papieren kunnen dan 
best wel even wachten. We hopen dat het niet nodig is, maar het geeft wel  
vertrouwen dat dit al voorbereid is. 

 Persconferentie begrijpelijke taal
Na iedere persconferentie kwam er een samenvatting, in begrijpelijke taal, op de site van 
Sius.

Wat vinden wij ervan?

Hans Poortier heeft ons uitleg gegeven.
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In gesprek met  
elkaar betekent:
écht horen wat de 
ander zegt.

Leven is ontdekken

Nieuwe naam

Uit een lange lijst mogelijke nieuwe namen zijn er vier namen gekozen. Er is ook uitleg 
gegeven bij elke naam. Daarna mochten wij hierop reageren. Daar kwamen heel mooie 
dingen uit. De nieuwe naam moest goed uit te spreken zijn. En kort, krachtig en niet te  
ingewikkeld zijn. Ook mocht deze niet lijken op de naam van een andere organisatie. 

Krijn, Melvin, Sabine en Annemiek zaten bij de gesprekken. Deze vier mensen moesten 
deze namen nog geheim houden. De naam werd namelijk pas 1 oktober bekendgemaakt. 

Ook mochten we meedenken over hoe we de nieuwe naam het beste aan de cliënten 
konden vertellen. Wij hadden de volgende ideeën: leuke cadeautjes, een folder met uitleg 
of een filmpje, feestje op locatie.

We vonden het vooral belangrijk dat goed werd uitgelegd waarom de naam veranderd is 
en wat de naam betekent.

Wat vinden wij ervan?

Een aantal leden van de CCR mochten meepraten en meedenken over  
de nieuwe naam van Sius. 

Waar gaat het over?

Nadia Piek heeft ons uitleg gegeven.
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Om te leren en onszelf te ontwikkelen volgende we ook in 2021 weer scholing. Zo kunnen 
we nog beter ons werk doen voor de raad.

Scholing
Waar gaat het over?

Wat vinden wij ervan?
Iedereen vond het een fijne bijeenkomst. We hebben veel geleerd en besproken.  
We hebben allemaal hard gewerkt.

Leven is ontdekken

Vorig jaar is Angelique ook in de vergadering van de CCR geweest om over het beleid te 
vertellen. De CCR heeft haar toen gevraagd om nog eens terug te komen om te vertellen 
hoe het dan gaat.

In het Kwaliteitsrapport 2020 staat een bladzijde over hoe wij omgaan met de Wet zorg  
& dwang. Hier staat in wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. De wet zegt dat er  
ieder half jaar een verslag van gemaakt moet worden. Marina heeft voorgesteld dat ze  
dat verslagje naar de CCR opstuurt. Daarnaast wil ze graag ieder jaar een keer in de  
vergadering komen om hier over te praten. 

Wet zorg en dwang
Angelique Mostermans en Marina Berg hebben ons bijgepraat. 

Waar gaat het over?

De CCR vond het goed dat de cliënt of de vertegenwoordiger erbij betrokken wordt.  
Zo kunnen we samen in gesprek gaan om te kijken wat wel werkt.

De aanwezige leden vonden dat Sius er goed mee om gaat.

Wij vonden het een goed idee om één verslag te krijgen en daarnaast ook uitleg te krijgen 
in de raad. 

Wat vinden wij ervan?

     het werk van de Cliëntenraad
     wet- en regelgeving nieuwe Wmcz 2018 
     samenwerken hoe doe je dat? 
     profielschets leden CCR
     bijlage bij Huishoudelijk Reglement
     contact met de achterban
     nieuwsbrief
     jaarplanning
     doel voor het werkplan
     notulen

Programma scholing
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Innovatie - 
MijnEigenPlan

Wij vonden dat MijnEigenPlan er heel goed en duidelijk uit ziet. Dit komt ook vooral door 
de gebruikte picto’s. 

Wij zouden het fijn vinden als we sneller antwoord op bepaalde vragen kunnen krijgen. 
MijnEigenPlan kan hierbij helpen. Veel vragen kun je dan zelf opzoeken. Dat is fijn!

Wat vinden wij ervan?

Ralph bekijkt hoe we de zorg beter kunnen maken door innovatie. 

In 2019 is er een cliëntonderzoek geweest. Er werd lager gescoord op aandacht van de 
begeleiding. 

Een oplossing kan MijnEigenPlan zijn. Ralph heeft ons laten zien hoe het werkt. Er is 
gekeken hoe we cliënten en begeleiders goed kunnen trainen om met MijnEigenPlan te 
kunnen werken. 

Er zijn ook twee innovatiecoaches aangenomen die bekijken hoe problemen opgelost 
kunnen worden. 

Waar gaat het over?

Cliëntervarings-
onderzoek

We hebben de volgende vragen toegevoegd:
    Zie je je pb’er vaak genoeg? Zo kunnen we kijken of het verbeterd is. 
    Doe je genoeg leuke dingen met de bewoners van je locatie?
    Ben je goed geholpen tijdens de periode dat je thuis moest blijven wegens corona? 

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) geeft ook aan dat er jaarlijks 
een enquête moet plaatsvinden. Nu kunnen wij de resultaten uit deze onderzoeken  
gebruiken.

Wat vinden wij ervan?

Er zijn drie verschillende onderzoeken: voor cliënten wonen, ambulant en voor jeugd. 

Wij als CCR mochten ook vragen toevoegen aan de onderzoeken. Het onderzoek was in  
oktober. De resultaten komen daarna ook altijd weer terug in de CCR.  

Waar gaat het over?

Ralph Pierik heeft ons uitleg gegeven. Gemma Groot Severt heeft ons uitleg gegeven.
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Als je het ergens 
niet mee eens bent, 
laat je zien en laat je 
horen. 

Leven is ontdekken

In 2021 is de Aaltenseweg gesloten. Hier woonden een aantal cliënten die  
doorstroomden naar locaties om zelfstandiger te wonen. Dit was een locatie zonder  
behandeling. Hier kwamen steeds minder aanvragen voor. 

Ook is Sius gestropt met de Naschoolse Opvang Behandeling. De Naschoolse Opvang  
Behandeling was er voor kinderen die na school naar de opvang gingen. Dit koste Sius 
veel meer dan dat het opleverde. Sius heeft daarom bij de gemeente aangegeven dat ze 
het daarom niet meer kunnen aanbieden. Sius wil graag iedereen begeleiden, maar ze 
moet dan wel het geld krijgen zodat het kan. 

Sluiten Aaltenseweg  
en stoppen met  
Naschoolse Opvang  
Behandeling
Hans Poortier heeft ons uitleg gegeven.

Waar gaat het over?

Wij vonden dit heel jammer, maar wij kunnen deze beslissingen begrijpen. 

Wat vinden wij ervan?
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ABCDate

Wij hebben voorgesteld om het e-mailadres voor het centraal informatiepunt 
ontmoeten@sius.nl te noemen.

We vinden het belangrijk dat cliënten meedenken over alles. 

Een deel van de raad is al goed op de hoogte. Alle cliënten hebben een folder ontvangen. 
We hadden een aantal vragen:
    Hoe ziet een ABCDate avond er precies uit? 
    In coronatijd is dit online, maar ze willen ook fysiek avonden organiseren. Het is digitaal   
    namelijk moeilijker om te ontdekken of je met iemand een klik hebt.  
    Welke vragen moet je stellen? 
    Daar is een filmpje over gemaakt, door ABCDate, met tips. 
    Willen alle cliënten dit wel bespreken met hun begeleiding? 
    Niet alleen de begeleiding heeft een mail gekregen. 
    Maar zouden verwanten je ook kunnen helpen? 
    Ja dat mag ook .
    Of een vrijwilliger als je dat liever hebt? 
    Goed idee. Dit heeft Margriet opgepakt met Esther, onze vrijwilligerscoördinator. 

Wat vinden wij ervan?

Sius is een samenwerking aangegaan met ABCDate. ABCDate is er voor iedereen die  
een vriendschap, verkering of een maatje zoekt. Sius is met deze organisatie samen gaan 
werken, omdat het ook mogelijkheden in de buurt geeft. Zozijn, Estinea en Avelijn doen 
hier ook aan mee.

Er is een werkgroep ‘Vriendschap & Relatie’ bij Sius en er is een centraal  
informatiepunt bij Sius. Hier kun je al je vragen stellen. Wij hebben meegedacht over hoe 
dat centraal informatiepunt moet gaan heten. 

Waar gaat het over?

Margriet van der Veer heeft ons uitleg gegeven.

Denk niet in 
problemen.
Denk in  
uitdagingen!
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Bijeenkomsten

Workshop:
zorgtechnologie

Het was erg interessant. De workshop ging ook via Zoom. Het ging over meepraten. 
Ze hebben een handleiding geschreven. Die kunnen wij goed gebruiken als we mee willen 
praten over zorgtechnologie.    

Wat vinden wij ervan?

Wat leer je in de workshop? 
    Wat is technologie in de zorg?
    Welke rechten heeft de cliëntenraad bij nieuwe technologie? 
    Hoe de raad voor de cliënten kan opkomen als er nieuwe technologie komt.

Wat doen we in de workshop?
    We hebben informatie en uitleg gekregen;
    We hebben elkaars mening gehoord. We hebben daar een praatplaat bij gebruikt; 
    We hebben geoefend met tips uit de Handreiking voor cliëntenraden;
    We hebben goede voorbeelden bekeken van andere cliëntenraden.

Waar gaat het over?

Meepraten en meebeslissen over technologie in de gehandicaptenzorg.
Gegeven door Kansplus
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Workshop:
ontdek de mening van 
de achterban

We kunnen deze meningen en ervaringen gebruiken voor ons werk. Het geeft ons inzicht. 
Op deze manier weten we wat er speelt op  locaties en kunnen we beter opkomen voor 
hun belangen.  

Wat vinden wij ervan?

Contact met de achterban is heel belangrijk. De raad geeft advies namens alle cliënten, 
maar wat vinden de cliënten ervan? 

Als de raad weet wat de achterban belangrijk vindt dan kan de raad een goed advies  
geven aan de organisatie.

Wat is Zorgkaart Nederland?
Dit is een website waar men zijn/haar ervaring kan plaatsen over zorg en  
ondersteuning. Het kan andere cliënten helpen bij het kiezen van zorg. 
Het helpt ook zorgaanbieders om er iets van te leren.

Op de website www.zorgkaartnederland.nl kun je kijken bij Sius welke locaties een  
ervaring hebben gedeeld. Zelf kun je ook een ervaring achterlaten door een vragenlijst in 
te vullen en deze te versturen.

Waar gaat het over?

Met Behulp van Zorgkaart Nederland
Gegeven door het LSR (Landelijk Steunpunt Raden)
Gezamenlijk met de Centrale Verwantenraad

Congres: de Kunst van 
de Medezeggenschap

Vanwege de coronamaatregelen was ook dit jaar het congres weer online. Er waren veel 
problemen met de verbinding. Het verliep niet soepel wat ervoor zorgde dat we niet alles 
goed hebben kunnen volgen. Dit vonden wij heel erg jammer. 

We hebben wel een interessant informatiepakket ontvangen. 

Hopelijk mag het congres volgend jaar weer in het echt georganiseerd worden.  

Wat vinden wij ervan?

Ieder jaar is er een congres speciaal voor cliëntenraden. 
In 2021 hebben we de volgende workshops gevolgd:

    Zichtbaarheid van de cliëntenraad; 
    Kwaliteiten in de medezeggenschap. 

Waar gaat het over?
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Interviews - 
gesprekken

Interview Vilans voor 
artikel in tijdschrift 
ICT & Health

Het was heel leuk om geïnterviewd te worden. Wij mochten vertellen over de workshop 
Zorgtechnologie, de handleiding en ook over onze eigen ervaringen. 
Het is mooi om te zien hoe onze woorden nu in het artikel staan:

https://hetlsr.nl/wp-content/uploads/2021/02/62-63_ICThealth_nr1_2020.pdf

Wat vinden wij ervan?

Er komt steeds meer technologie in de gehandicaptenzorg. Het helpt het leven van 
mensen die in een woonvorm wonen, dagbesteding of ambulante ondersteuning 
krijgen, beter te maken. Het is daarom belangrijk dat de Cliëntenraden en de  
Verwantenraden meepraten, adviseren en meebeslissen over technologie. 

Maar hoe doe je dat? In het interview gaf de CCR van Sius tips voor andere Cliëntenraden.

Waar gaat het over?
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Audit DNV

Het was een goed gesprek. Krijn kreeg veel vragen die hij goed kon beantwoorden.  
Annemiek beantwoordde de vragen over de medezeggenschap bij Sius. 

Wat vinden wij ervan?

Ieder jaar wordt er een audit gedaan. Een audit is een controle. Een controle of Sius het 
goed doet. Eerder werd dit door Lloyds gedaan. Nu door DNV. Deze nieuwe organisatie 
wil graag weten hoe de medezeggenschap geregeld is. Zij gaan elk jaar in gesprek met de  
voorzitter en de coach. 

Waar gaat het over?

IGJ – Inspectie 
Gezondheidszorg & 
Jeugd

Wij hebben een rapport gehad van de Inspectie. 

De Inspectie heeft het volste vertrouwen dat de wet goed binnen Sius wordt neergezet.

Krijn heeft een goede indruk gekregen van de Inspectie en de manier waarop Sius deze 
wet toepast. 

Wat vinden wij ervan?

Krijn heeft een gesprek gehad met iemand van de inspectie over de Wet zorg en dwang.

Waar gaat het over?

Zelf kiezen geeft 
leefplezier!
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Functioneringsgesprek

We hebben eerst samen in de CCR besproken hoe wij vinden dat Hans Poortier het doet. 
Carmen en Faradin hebben deze punten meegenomen in het gesprek met de Raad van 
Toezicht. Ze hebben samen goed verwoord hoe de CCR vindt dat Hans Poortier het doet. 

Wat vinden wij ervan?

Zoals voor iedereen, is er ook voor onze bestuurder Hans Poortier elk jaar een  
functioneringsgesprek. De Raad van Toezicht gaat met meerdere mensen in gesprek  
om goed te horen wat iedereen vindt. Wij als Centrale Cliëntenraad mogen ook in een 
gesprek met de Raad van Toezicht aangeven hoe wij vinden dat hij het doet. 

Waar gaat het over?

Adviescommissie Raad 
van Toezicht (RvT)

Carmen nam namens de CCR deel aan deze gesprekken met ondersteuning van 
Annemiek. Samen met een lid van de Verwantenraad, Ondernemingsraad en de 
secretaresse van de Raad van Bestuur hebben we een advies aan de selectiecommissie 
gegeven. 

Wat vinden wij ervan?

Per 1 januari is Jacqueline Santbergen afgetreden als lid van de Raad van Toezicht.  
Jacqueline heeft 8 jaar in de RvT gezeten. Volgens de wet mag ze nu niet nog een termijn. 

Iemand van de CCR mag in de adviescommissie zitten om bij de gesprekken met de  
nieuwe kandidaten te zijn.

Waar gaat het over?
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Resultaten 2021
We zijn gestart met de nieuwsbrief voor cliënten. Wij hopen hierin alle cliënten te 
informeren over alles wat voor hun interessant is. 

We hebben geregeld dat er nu ook een voorleesfunctie is die PDF-bestanden 
(publicaties) op de website van Sius kan voorlezen. Dan kunnen cliënten die niet 
kunnen lezen zich toch laten informeren.   

Informeren 

Het is ons gelukt om in het voorjaar en in het najaar een nieuwsbrief voor cliënten te 
verspreiden. Wij hebben ons hierin voorgesteld en een foto geplaatst. 

We hebben in mei met alle leden van de CCR een scholing gevolgd. Dit was leerzaam 
en helpt ons bij ons werk. 

Iedere locatie heeft nu een aandachtsfunctionaris. Dit maakt het voor ons  
makkelijker om informatie te verspreiden. Maar ook om informatie te krijgen van 
onze achterban.

Door corona is het ons helaas niet gelukt om werkgroepen te starten om te praten 
over een bepaald onderwerp. Dit nemen we dan ook mee als actiepunt voor volgend 
jaar. 
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Actiepunten 2022
Wij willen namens de CCR een column schrijven voor de nieuwsbrief cliënten.
Het zou super zijn om een vlog op te nemen na afloop van een CCR vergadering om 
cliënten maandelijks te informeren. 

Wij willen graag een eigen pagina op de website van Sius.  
Een speciale cliëntenpagina. 

Vanaf 2022 komt er van iedere locatie een Kwartaalrapportage van de inspraak op 
locatie. Deze informatie willen wij gebruiken tijdens ons werk voor de CCR.

In het voorjaar en najaar willen wij themabijeenkomsten voor cliënten organiseren. 

Wij willen graag met werkgroepen onderwerpen bespreken. Een werkgroep bestaat 
dan uit leden van de CCR en andere cliënten van Sius die graag mee willen praten 
over dat onderwerp.
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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 cliëntenraad@sius.nl 


