Nieuwsbrief
voor CVD-cliënten

januari editie
2018

Vernieuwde CVD website
nu ook met cliëntinformatie
De website
Op de nieuwe CVD website (cvd.nl) is nu een item
“Cliëntinformatie” te vinden.

Hier vind je de onderdelen:
1)
2)
3)
4)
5)

Algemene informatie
Training en Arbeidsparticipatie
Cliëntenraad
Cliëntvertrouwenspersoon
Klachtenprocedure

U als cliënt kunt zich hiermee informeren over algemene
kwesties betreffende de organisatie, de cliëntenraad, trainingen,
cursussen en eventueel klachten.

de Cliëntenraad van het CVD wenst iedereen
een voorspoedig 2018
De vergaderingen van de cliëntenraad zijn vrijblijvend bij te wonen.
Wil je deze bijwonen? neem dan even contact op.
Tevens is er voor de cliënt een spreekuur tot een ½ uur na de bewonersvergadering.
(Let op: niet voor individuele problemen van de cliënt)

contact:
m: cvdclientenraad@cvd.nl
t: 010 - 243 8100
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CVD-Bazar
Heb je spullen nodig
of ga je zelfstandig wonen met
of zonder begeleiding

Vorig jaar zijn we begonnen met de CVD-Bazar.
Inmiddels zijn we verhuisd met onze opslag van West naar
Noord en kunnen we er vol voor gaan.
CVD-Bazar is een webwinkel voor CVD-cliënten die ‘spullen’
nodig hebben. Denk hier bij aan servies, glazen, accessoires,
speelgoed en nog veel meer. Je begeleider laat je graag zien
hoe de site er uit ziet en wat je allemaal kunt bestellen.
Grote spullen als bankstellen en tafels hebben we niet. Ten
eerste omdat onze opslag aan de Soetendaalseweg dan snel
vol raakt en ten tweede omdat alles in een bakfiets moet
passen.
De bestellingen worden rondgebracht door een bakfietscoureur
met een dagbestedingsarrangement.
Heb je zo’n arrangement of lijkt het je wel wat op zo’n bakfiets?
Laat het je begeleider weten. Hij of zij zal het verder regelen
met onze afdeling Training & Arbeidsparticipatie.
De vergaderingen van de cliëntenraad zijn vrijblijvend bij te wonen.
Wil je deze bijwonen? neem dan even contact op.
Tevens is er voor de cliënt een spreekuur tot een ½ uur na de bewonersvergadering.
(Let op: niet voor individuele problemen van de cliënt)

contact:
m: cvdclientenraad@cvd.nl
t: 010 - 243 8100

